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Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη θαη λα αλαιχζεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα εμαθξηβψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινχζεζε ε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 1950-2010, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηφζν νη 

πεξηνξηζκνί, φζν θαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ Διιάδα λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

απφδνζε. Μειεηψληαο θαη παξνπζηάδνληαο ηηο επηινγέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, 

επηρεηξείηαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ε Διιάδα αλήθεη ζηελ «Πεξηθέξεηα» ή ζην 

«Κέληξν» ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

απάληεζεο εμεηάδεηαη ε ζεσξία ηεο εμάξηεζεο. 

Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, 

φπσο είλαη ην ΑΔΠ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο, νη εμαγσγέο θαη νη μέλεο επελδχζεηο. 

ην ηέινο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

εμειηθηηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε θαηά ηελ 

νπνία ζπιιέρηεθαλ, κειεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ δεπηεξνγελή έξεπλα κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ 

δεκνζηεπκέλσλ ζε ειιεληθά θαη μελφγισζζα βηβιία, ζε ειιεληθά θαη δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη κειέηεο. Καζψο ε εξγαζία είρε ζηφρν λα κειεηήζεη κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία θξίζεθε απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζνδνο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά:  

Διιεληθή Οηθνλνκία, αλάπηπμε, ζεσξία εμάξηεζεο, πεξηθέξεηα, θέληξν. 
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Summary 

The aim of this paper is to determine and to analyze the basic characteristics of the 

Greek economy and to ascertain the strategies that Greece employed, in order to achieve 

economic growth. 

More specifically this paper seeks to record and analyze the development of Greek 

economic policy from 1950-2010, so as to determine both the restrictions, and the 

possibilities for Greece to improve its economic output. Through studying and 

presenting the choices made in the economic policy of this period, an attempt is made to 

answer the question of whether Greece belongs to the ―Region‖ or to the ―Centre of‖ the 

world economic system. In order to address this question, Dependency Theory is 

utilized. 

Moreover, our approach focuses on the analysis of macroeconomic indicators, such as 

GNP, the rate of growth, exports and foreign investment. In final section of the paper, 

we summarize the conclusions reached and make proposals regarding the evolutionary 

course of Greek economy. 

It is important to be note that this paper employs a comparative analysis. The statistical 

data collected, studied and analyzed came from secondary research conducted through 

the collection of information published in Greek and foreign language volumes, as well 

as in Greek and international academic journals and studies While the work aimed at the 

analysis of a dynamic process, it was judged essential to use the method of qualitative 

research. 

 

Key Words: 

Greek Economy, growth, theory of dependence, region, centre.  
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Δηζαγσγή 

Ζ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Διιάδαο θαηά ηνλ 20φ αηψλα δελ είλαη «γξακκηθή», αιιά 

γλσξίδεη θακπέο, δηαθπκάλζεηο αλαθαηαηάμεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηα κεγάια 

εζσηεξηθά, δηεζλή, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπκβάληα ηεο θάζε πεξηφδνπ. 

Ζ κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηαδνρή 

θάζεσλ ηαρείαο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ζηαζηκφηεηαο. Σν ηζηνξηθφ γίγλεζζαη 

αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ . Οη αξλεηηθέο 

πηπρέο ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ ζπληεινχκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ.  

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα ηζνξξνπία 

απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο, φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα πξαγκαηηθή 

ζχγθιηζε, ηφζν ηα ειιείκκαηα(δεκνζηνλνκηθφ θαη ην έιιεηκκα ην ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ), φζν θαη ηα ρξέε (δεκφζην θαη εμσηεξηθφ) απμάλνληαη δηαξθψο. Ζ ζέζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηειεί αληηθείκελν 

ηεο δηεζλνχο πξνζνρήο ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηεο αδπλακηψλ.  

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 1950 έσο ην 2010, ε αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

θαη ε αλάδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηεζλνπνίεζήο ηεο. Μειεηψληαο θαη 

παξνπζηάδνληαο ηηο επηινγέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα ζηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ ζην εξψηεκα αλ ε Διιάδα αλήθεη 

ζηελ « Πεξηθέξεηα» ή ζην «Κέληξν» ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απάληεζεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε ηεο ζεσξίαο ηεο 

εμάξηεζεο.  
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Κεθάιαην 1: Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο: Ζ ζεσξία ηεο εμάξηεζεο. 

Μεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο
1
 θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε 

ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, θαζ’ φζνλ εγείξεη θαίξηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ ξφιν 

κηαο ρψξαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ ηφηε ήηαλ νη εμήο : θαηαιχζεθαλ νη απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο, θαη ζηηο πξψελ απνηθίεο μέζπαζαλ εζληθναπειεπζεξσηηθά 

θηλήκαηα, νη ρψξεο απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ζπγθξνηήζεθαλ ζε θξάηε. 

κσο, ε απνηθηνθξαηία είρε δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, νπφηε ηέζεθε ην δήηεκα κε πνηνλ ηξφπν νη ρψξεο απηέο ζα μεπεξάζνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο θαη ζα αλαπηπρζνχλ.  

Οη ζεσξίεο Αλάπηπμεο
2
 δηαθξίλνληαη ζε ηάζεηο: Ζ πξψηε ηάζε ππνζηήξημε φηη ε πιήξεο 

ελζσκάησζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ζην δηεζλέο θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζα 

γεθχξσλε ην ράζκα κεηαμχ θεληξηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ. 

Δπηπιένλ, ηα αίηηα ηεο ππαλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ είλαη εζσηεξηθά, 

δειαδή, πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ησλ ρσξψλ. Ζ ηάζε απηή 

άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή κεηαμχ 1950-1960, φκσο πέξαζε ζε δεχηεξε κνίξα φηαλ 

έγηλε θαλεξφ φηη νη ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ αθνινπζψληαο ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν 

ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ δελ πξνζέγγηδαλ ηηο ρψξεο απηέο θαη ην ράζκα κεγάισλε. 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε ηάζε, γίλεηαη δεθηφ φηη ε έληαμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ 

ζην Γηεζλέο Καπηηαιηζηηθφ χζηεκα, δεκηνπξγεί φρη αλάπηπμε αιιά ππαλάπηπμε, κέζσ 

ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο απφ ηηο θεληξηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Δπίζεο, ηα αίηηα ηεο 

ππαλάπηπμεο είλαη εμσηεξηθά, θαη επνκέλσο, γηα λα αλαπηπρζνχλ νη ρψξεο απηέο ζα 

πξέπεη λα δηαξξήμνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο θαη λα απνζπαζηνχλ απφ 

ην Γηεζλέο Καπηηαιηζηηθφ χζηεκα.  

ην πιαίζην απηφ, ε νξζφδνμε νηθνλνκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο γηα ηηο θησρέο 

ρψξεο αξθεί κηα γξακκηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηελ εθβηνκεράληζε, ψζηε 

λα αιιάμεη ε ζέζε ηνπο ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ, λα γίλνπλ δειαδή θαη εθείλεο 

πινχζηεο. Ζ γεληθφηεξε άπνςε πνπ επηθξάηεζε ηελ επνρή εθείλε, ήηαλ φηη νη ρψξεο 

απηέο, ζα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηελ εθβηνκεράληζε θαηά ην πξφηππν ησλ Γ. 

                                                 
1
 Βι. J., Martinussen, Κνηλσλία, Κξάηνο, Αγνξά, ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο, Αζήλα, 2007. 

2
 Α. Αγγειφπνπινο, Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Θεσξία θαη Πνιηηηθή, Αζήλα 1989. Βι. επίζεο W. Ζeilbroner, 

Οη θηιφζνθνη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Κφζκνπ, Αζήλα 2000. 
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Δπξσπατθψλ θαη θεληξηθψλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ αγξνηηθνχ 

κνληέινπ νηθνλνκίαο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο, νη ρψξεο απηέο δελ αθνινχζεζαλ έλα 

δηθφ ηνπο δξφκν αλάπηπμεο, ήηαλ νη εμήο: 

(α) Απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, αιιά ε νηθνλνκηθή ηνπο δνκή ήηαλ εμαξηεκέλε 

απφ ηηο πξψελ κεηξνπφιεηο. 

(β) Ζ άξρνπζα ηάμε (πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ απνηθηνθξαηία) ήηαλ θνξέαο 

πνιηηηθά, ηδενινγηθά θαη νηθνλνκηθά, ησλ δπηηθψλ ζπκθεξφλησλ. 

(γ) Οη θεληξηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, επελέβαηλαλ ζηηο ρψξεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβάινπλ πνιηηηθή πνπ ζα δηεπθφιπλε ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ε πνιηηηθή απνηειεί έθθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, ηφηε 

θαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή απνηειεί έθθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δφηε
3
.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε ζέζε ησλ ρσξψλ ζε δηεζλέο επίπεδν δελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

δνκηθνχο παξάγνληεο, αιιά εθιακβάλεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο απνπζίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο
4
.  

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, θπξηάξρεζε ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ε ζεσξία ηεο εμάξηεζεο
5
. χκθσλα κε απηή, νη θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο δελ 

αλαπηχζζνληαη ζε θελφ, αιιά είλαη άκεζα εμαξηεκέλεο απφ ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα· ππάξρεη δειαδή άκεζε ζπζρέηηζε (ζρέζε εμάξηεζεο) κεηαμχ ησλ πινχζησλ 

θαη ησλ θησρψλ ρσξψλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο θαπηηαιηζηηθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο. 

ην ίδην πιαίζην, νη Πσι νπήδπ θαη Πσι Αιεμάληεξ Μπαξάλ, ζην έξγν ηνπο 

Monopoly Capital
6
 (Μνλνπσιηαθφο θαπηηαιηζκφο) πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ 

βαζηθέο πιεπξέο ηεο αλάπηπμεο, ηφζν ζηα θέληξα ηνπ φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. 

Ο Μπαξάλ ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο φηη, ε «ππαλάπηπμε» πνπ 

ζπληειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα, είλαη ε άιιε φςε ηεο αλάπηπμεο πνπ ζπληειείηαη ζηα 

θέληξα. Δπίζεο, ν Μπαξάλ, επηρείξεζε κηα ηζηνξηθή ζχγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

                                                 
3
 Κ. Λάκπνο, Δμάξηεζε θαη Πξνρσξεκέλε Υπαλάπηπμε θαη Αγξνηηθή Οηθνλνκία ηεο Διιάδαο, Αζήλα 

1983, ζ. 53. 
4
Υ. Σάζζεο,2009, ΠΑΣΟΚ θαη ζεσξία ηεο εμάξηεζεο: ε ξηδνζπαζηηθή λνκηκνπνίεηεο πνιηηηθήο 

κεηξηνπάζεηαο, ζην Monthly Review, No 60(125), 12/2009, ζ.122-142. 
5
 Π.Α. Μπαξάλ θαη Π.νπήδπ, Monopoly Capita, Modern Reader Paperbacks, NY, London, 1966. 

6
 P.A. Baran, & P. Sweezy, φ.π.  
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αλάπηπμεο ησλ Γπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ, ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάβαζεο απφ ηε 

θενπδαξρία ζηνλ θαπηηαιηζκφ, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο 

ρψξεο. Θεσξνχζε φηη, ε θαηαιήζηεπζε ησλ απνηθηψλ ζήκαλε ηε κεηαθνξά 

πιενλάζκαηνο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζην θέληξν, ε νπνία, ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε ζην θέληξν θαη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ή αλάπηπμε. Αληίζεηα, ε ζπζηεκαηηθή αθαίκαμε ηνπ 

πιενλάζκαηνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ, νδήγεζε ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζ’ 

απηέο ηηο ρψξεο ζε ζηαζηκφηεηα. Δπηπξφζζεηα, ν αληαγσληζκφο ησλ θεληξηθψλ 

θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, νδήγεζε ζε εμαθάληζε ησλ πξψηκσλ κνξθψλ βηνκεραλίαο, πνπ 

ππήξραλ ζ’ απηέο ηηο ρψξεο
7
. 

 Ο νπήδπ, ζεσξνχζε φηη ν θαπηηαιηζκφο έρεη κηα εγγελή ηάζε γηα ζηαζηκφηεηα, 

εμαηηίαο έιιεηςεο επαξθνχο δήηεζεο, πξφβιεκα ην νπνίν επηδεηλψλεηαη ζην 

κνλνπσιηαθφ ζηάδην ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ο Baran ζπκθσλεί κε ηα παξαπάλσ, αιιά 

ππνζηεξίδεη φηη, ν θαπηηαιηζκφο ζην βηνκεραληθφ ηνπ ζηάδην (δει. ζην ζηάδην ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ) ήηαλ θνξέαο νηθνλνκηθήο δηεχξπλζεο. 

Δπηπιένλ ν Μπαξάλ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο (σο ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζην πξντφλ πνπ παξάγεηαη θαη ην πξντφλ πνπ θαηαλαιψλεηαη). 

Καηαλάισζε ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ζεσξείηαη θαη ε θαηαλάισζε ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο θαη κεραλψλ Πιεφλαζκα κηαο θνηλσλίαο, είλαη ην κέξνο εθείλν ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξντφληνο πνπ δελ θαηαλαιψλεηαη, αιιά δηαηεξείηαη σο απφζεκα γηα 

κειινληηθέο θαη κειινληηθή θαηαλάισζε. 

 Καζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ζεσξεί ηηο επελδχζεηο ζηα 

κέζα παξαγσγήο. Δθφζνλ νη επελδχζεηο έρνπλ σο πεγή ηνπο ην νηθνλνκηθφ πιεφλαζκα, 

ην κέγεζνο θαη ε ρξήζε πνπ γίλεηαη ζε απηφ, είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. χκθσλα κε ηνλ Baran, ε ζεκαληηθφηεξε κνξθή 

απνξξφθεζεο ηνπ πιενλάζκαηνο είλαη νη ζηξαηησηηθνί εμνπιηζκνί. Ο Μπαξάλ, 

επηρείξεζε θαη κηα αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ 

«ππαλάπηπμεο». 

χκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, νη ζρέζεηο θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηακνξθψλνληαη απφ 3 παξάγνληεο: 

                                                 
7
 P. A Baran, The political economy of growth, Monthly Review Press,1957 
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 Σν δηεζλέο εκπφξην, ην νπνίν Σν δηεζλέο εκπφξην, ην νπνίν εμαζθαιίδεη θζελέο 

πξψηεο χιεο θαη θζελά αγξνηηθά πξντφληα ζηηο πξνεγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο 

ρψξεο.  

  Σε κεηαθνξά πιενλάζκαηνο απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν, ε νπνία ζηεξεί 

ηελ πεξηθέξεηα απφ ηε δπλαηφηεηα επελδχζεσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλην αλ 

απηφ ην πιεφλαζκα έκελε ζηελ πεξηθέξεηα. 

 Σελ πνιηηηθνζηξαηησηηθή επηξξνή πνπ αζθεί ην θέληξν ζηελ πεξηθέξεηα, 

εμαηηίαο ηεο νπνίαο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή ε 

νπνία εκπνδίδεη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο
8
. 

Ο Φξαλθ
9
, βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο ρνιήο ηεο εμάξηεζεο ππνζηεξίδεη κε ην άξζξν 

ηνπ, "The Development of Underdevelopment", φηη «νη ζεκεξηλέο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

δελ ήηαλ πνηέ ηνπο ππαλάπηπθηεο. Η ζχγρξνλε ππαλάπηπμε είλαη ζε κεγάιν κέξνο ην 

ηζηνξηθφ απνηέιεζκα ησλ παιαηφηεξσλ θαη ζπλερηδφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο δνξπθφξνπο-ππαλάπηπθηεο ρψξεο θαη ηηο ησξηλέο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε κεηξφπνιε». 

Γηα ηνλ Φξαλθ
10

, ε ζρέζε αλάκεζα ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θαη ζε κηα λενεηζειζείζα ζηελ 

παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή αγνξά ρψξα, πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρέζε Γνξπθφξνο-

Μεηξφπνιε. Κάζε δνξπθφξνο, ζα βξεη κηα Μεηξφπνιε θαη νη ζπγθξηηηθά ιίγεο 

Μεηξνπφιεηο, ζα εθκεηαιιεχνληαη πνιινχο δνξπθφξνπο. Ζ ζρέζε Γνξπθφξνπ-

Μεηξφπνιεο είλαη κηα ζρέζε ε νπνία έρεη βάξνο. Ο Γνξπθφξνο πξνζαλαηνιίδεη φιν 

ζρεδφλ ην εκπφξηφ ηνπ, πξνζθέξεη πξψηεο χιεο θαη αγξνηηθά πξντφληα παίξλνληαο ζε 

αληάιιαγκα βηνκεραληθά είδε, έληαζεο θεθαιαίνπ, πνπ ε Μεηξφπνιε παξάγεη. 

 κσο, ε ζρέζε είλαη αληζνβαξήο: ε Μεηξφπνιε, παξέρνληαο ηερλνινγία, θαη 

επηδεηθλχνληαο ηζρχ, ζχκθσλα κε ηνλ Γνπάιιεξζηατλ
11

, ζα θαηαθέξεη λα ειέγμεη κέζσ 

μέλσλ εηαηξεηψλ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ηελ ηερλνινγηθή δηάξζξσζε ηνπ 

Γνξπθφξνπ, κεηαβάιινληάο ηηο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ ηεο αλαγθψλ. Σειηθά, ε 

Μεηξφπνιε απνξξνθά φιν ην πιεφλαζκα ηνπ Γνξπθφξνπ, κέζσ ησλ εκπνξηθψλ, 

                                                 
8
 P. A Baran, Unterdrυckung und Fortschritt, Frankfurt am Main 1972. 

9
A.G., Frank, The Development of Underdevelopment, Monthly Review, Vol. 18, No 4,1966, ζ. 17-31. 

10
 A. G., Frank, Capitalism and underdevelopment in Latein America, New York 1967.Σνπ ίδηνπ, Crisis 

in the Third World, London 1981. 
11

 Η. Wallerstein, The Capitalist World Economy, Cambridge, 1979 ηνπ ηδίνπ, The Modern World System, 

ηφκ. 1, Nέα Τφξθε: Academic Press, 1974. 
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πηζησηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ νη δχν ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη, θαη ηηο 

νπνίεο ε Μεηξφπνιε θαηεπζχλεη. 

αλ εμάξηεζε ηειηθά, ζα νξηζηεί ε άληζε ζρέζε κηαο ρψξαο κε κηαλ άιιε, παξά ηελ 

ζέιεζε ηεο εμαξηεκέλεο ρψξαο. Ολνκάδεηαη εμάξηεζε, γηαηί ν δνξπθφξνο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα απαγθηζηξσζεί απ’ απηή ηελ θαηάζηαζε. Οη άληζεο εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ 

έρεη κε ηελ Μεηξφπνιε, δεκηνπξγνχλ ζηξεβιψζεηο ζηελ παξαγσγηθή δνκή ηεο ρψξαο - 

δνξπθφξνπ. Οη θιάδνη πνπ παξάγνπλ πξντφληα Μεηξφπνιεο, θαη ειέγρνληαη απφ ην 

μέλν θεθάιαην, είλαη δηνγθσκέλνη, ρξεζηκνπνηψληαο κεγάιν κέξνο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο ηνπ Γνξπθφξνπ, αθήλνληαο επνκέλσο θάπνηνπο άιινπο ηνκείο ζε 

ζηαζηκφηεηα. Ζ Μεηξφπνιε επσθειείηαη κέγηζηα απφ ηελ ζρέζε ηεο κε ηνπο 

Γνξπθφξνπο, νπφηε θαη έρεη νρπξψζεη ηηο ζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Ζ αιιαγή 

ζηελ δηάξζξσζε παξαγσγήο είλαη ρξνλνβφξα θαη αθξηβή δηαδηθαζία, ελψ ε 

«απεμάξηεζε» ρψξαο - δνξπθφξνπ ζεκαίλεη φηη απηή ζα πξέπεη λα πιεξψζεη δάλεηα, 

εμνπιηζκφ θαη ηερλνινγία πνπ έρεη πάξεη απφ ηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα – δνξπθφξν, ζηα πιαίζηα θαπηηαιηζηηθήο δηείζδπζεο. Ο 

Φξαλθ ππνζηεξίδεη φηη θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν, εληφο ρψξαο - δνξπθφξνπ, ζα 

δεκηνπξγεζνχλ δνκέο πνπ ζα αλαπαξάγνπλ ην ζχζηεκα . Ζ άξρνπζα ηάμε ρψξαο – 

δνξπθφξνπ, ζα αλαιάβεη έλα ηέηνην ξφιν, δηαησλίδνληαο ην θαζεζηψο ηεο εμάξηεζεο 

πξνο ίδην φθεινο. 

πλεπψο ε εξκελεία ηεο ππαλάπηπμεο νξηζκέλσλ ρσξψλ ζπλίζηαην ζηηο ζρέζεηο 

κεηξφπνιεο- δνξπθφξνπ, νη νπνίεο φρη κφλν εκπφδηδαλ ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν, αιιά 

επηπιένλ ζπρλά ππέζαιπαλ ελεξγά ηελ αλάπηπμε ζηηο θαζπζηεξεκέλεο πεξηνρέο
12

. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ακίξ Ακίλ
13

, ν νπνίνο 

αλήθε ζηελ ρνιή ηεο Δμάξηεζεο θαη αλέπηπμε ηελ ζεσξία ηεο άληζεο αλάπηπμεο. 

Θεσξεί φηη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πξέπεη λα αλαιχεηαη σο κηα εληαία δηαδηθαζία ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, φπνπ ην θέληξν θαη ε πεξηθέξεηα είλαη αιιειέλδεηεο. Τπνζηεξίδεη, 

φηη ε «ππαλάπηπμε» πεξηθέξεηαο νθείιεηαη ζην φηη ε νηθνλνκία ηεο πεξηθέξεηαο 

δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηα θέληξα. Καηά ηνλ Ακίλ, ε ξνή 

πιενλάζκαηνο, ελψ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηθέξεηα, είλαη πεξηζσξηαθή γηα ηνλ 

θαπηηαιηζκφ ζην θέληξν. Δπηπιένλ ζεσξεί φηη ζηηο πεξηθέξεηεο ζπλππάξρνπλ 

                                                 
12

 Σάζζεο Υ., 2009, ΠΑΣΟΚ θαη ζεσξία ηεο εμάξηεζεο: ε ξηδνζπαζηηθή λνκηκνπνίεηεο πνιηηηθήο 

κεηξηνπάζεηαο, ζην Monthly Review, No 60(125), 12/2009, ζ. 123 επ. 
13

 S. Amin, «Accumulation and Development: A Theoretical Model», Review of African Political 

Economy, 1974, ηφκ. 1, ηεχρ. 1, ζ. 1 -8. 
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δηαθνξεηηθνί ηξφπνη παξαγσγήο. Έρεη ηελ άπνςε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ παγθφζκηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο επηθξαηεί αθελφο ν θεληξηθφο θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζην θέληξν, έρεη δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είλαη απηνθεληξνχκελνο, 

(δειαδή θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ), αθεηέξνπ ν 

πεξηθεξεηαθφο θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα, είλαη εμσζηξεθήο 

θαη εμαξηεκέλνο (δειαδή, δελ έρεη δηθή ηνπ εζσηεξηθή δπλακηθή). 

 Ζ «ζεσξία ηεο εμάξηεζεο» άζθεζε έληνλε επηξξνή ζηηο δηεζλείο ζπδεηήζεηο. Παξά 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο πνπ δίλνληαη («αλάπηπμε ηεο ππαλάπηπμεο», θαηά 

ηνλ Αληξέ Γθνχληεξ Φξαλθ· «αχμεζε δίρσο αλάπηπμε», θαηά ηνλ ακίξ Ακίλ· 

«πεξηθεξεηαθφο θαπηηαιηζκφο», θαηά ηνλ Νηίηεξ Εέγθρααο· «εθβηνκεραληζκέλε 

ππαλάπηπμε κέζσ εμαξηεκέλσλ ππνζπζηεκάησλ», θαηά ηνλ έιζν Φνπξηάλην· 

«ελζσκαησκέλε ππαλάπηπμε», θαηά ηνλ Αξκάλην Κφξληνβα· «δχζκνξθνο 

θαπηηαιηζκφο», θαηά ηνλ Κψζηα Βεξγφπνπιν), νη ζεσξεηηθνί ηεο εμάξηεζεο 

θαηαιήγνπλ ζηα εμήο θνηλά ζπκπεξάζκαηα:  

 ε ππαλάπηπμε δελ εθιακβάλεηαη σο πξνζηάδην ηεο αλάπηπμεο, αιιά αλάπηπμε 

θαη ππαλάπηπμε ζπλππάξρνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο (παγθφζκηαο) 

αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 ε ππαλάπηπμε απνηειεί δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ηελ θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ νη δνκέο ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηελ εμαξηεκέλε ζέζε νη δνκέο ηεο ππαλάπηπμεο, ζε κηα ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο· 

 ε δνκή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θέληξα ησλ 

κεηξνπφιεσλ, ζηα θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, 

έρνληαο ηε ζπλδξνκή ηεο δηαλφεζεο, ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δνκή έρεη σο απνηέιεζκα λα 

ελδπλακψλνληαη νη πινχζηεο ρψξεο θαη νη θπξίαξρεο ηάμεηο εηο βάξνο ησλ 

θησρφηεξσλ ρσξψλ θαη ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

νηθνλνκηθή, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο· 

 ε ππαλάπηπμε δελ είλαη κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία, θαζψο κηα ζεηξά ρψξεο ηνπ 

Σξίηνπ Κφζκνπ έρνπλ παξνπζηάζεη γηα κηθξά ή κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πςεινχο δείθηεο αλάπηπμεο, ιφγσ ηνπ εμαξηεκέλνπ-εμψζηξεθνπ ραξαθηήξα ηεο 
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νηθνλνκίαο ηνπο, ε νπνία πξνζειθχεη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ 

κεηξνπφιεσλ.  

 ε δηαδηθαζία ηεο ππαλάπηπμεο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε ιεγφκελε 

«βαιθαληνπνίεζε» (ζηα Βαιθάληα, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ 

Αθξηθή): νη θαπηηαιηζηηθέο κεηξνπφιεηο δειαδή, κέζσ ηκπεξηαιηζηηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ θαη ηνπηθψλ πνιέκσλ παξεκβαίλνπλ νηθνλνκηθά, 

πνιηηηθά θαη εδαθηθά ζε κεγάιεο γεσπνιηηηθέο εθηάζεηο, κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηθξά, κε βηψζηκα εμαξηεκέλα θξάηε, πνπ έρνπλ πάληνηε ηελ 

αλάγθε ηεο παξέκβαζεο απφ ηε κεηξφπνιε·  

 ε αλάπηπμε ησλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο θαπηηαιηζηηθήο ππξακηδηθήο δνκήο, αιιά κφλν κέζσ 

ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο απφ κηα ελαιιαθηηθή δνκή ε νπνία ζα εγγπάηαη ηελ 

απηφλνκε αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ
14

. 

ηε ζέζε ησλ βίαηα θαηαζηξακκέλσλ απηφλνκσλ, απηφρζνλσλ θαη γεσπνιηηηθά θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν αιιειέλδεησλ αλαπηπμηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζηήζεθαλ έηζη δχν βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο: Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ ζε βάξνο ησλ 

ππφινηπσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ θαη ε δηαδηθαζία ηεο ππαλάπηπμεο ησλ εμαξηεκέλσλ 

ρσξψλ πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ. Οη ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηηο δχν δηαδηθαζίεο θαη ζπλεπψο αλάκεζα ζηνπο δχν θφζκνπο πνπ δηακνξθψζεθαλ 

βαζκηαία, ήηαλ ζρέζεηο εμάξηεζεο, φπνπ ε πξψηε ήηαλ ε απηφλνκε θαη ε δεχηεξε ε 

εμαξηεκέλε, δειαδή ε ζπκπιεξσκαηηθή
15

.  

ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο. χκθσλα 

κε ηνπο Πσι νπήδπ θαη Υάξξπ Μάγθληνθ
16

 ε Διιάδα είλαη ρψξα πεξηθεξεηαθή: Απφ 

ην 1945 ε Διιάδα έρεη παίμεη έλαλ εηδηθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ακεξηθαληθή 

απηνθξαηνξία. Η αληηκεηψπηζε ηνπ αληαξηνπφιεκνπ μεθίλεζε απφ εδψ -ην Γφγκα 

Τξνχκαλ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ Διιάδα- ην πξαμηθφπεκα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ηνπ 

1967 απνηέιεζε πξφηππν γηα ηηο λεν-απνηθηαθέο ζηξαηησηηθέο θαηνρέο· ε ειιεληθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε αληαλαθιά ηελ αληίζεζε θέληξνπ-πεξηθέξεηαο ζηελ θιαζηθή ηεο 

κνξθή- θαη ηέινο, ε καθξά ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο έρεη 

                                                 
14

 X. Σάζζεο,2009, ΠΑΣΟΚ θαη ζεσξία ηεο εμάξηεζεο: ε ξηδνζπαζηηθή λνκηκνπνίεηεο πνιηηηθήο 

κεηξηνπάζεηαο, ζην Monthly Review, No 60(125), 12/2009, ζ.124 επ. 
15

 Κ. Λάκπνο, Δμάξηεζε, Πξνρσξεκέλε Υπαλάπηπμε θαη Αγξνηηθή Οηθνλνκία ηεο Διιάδαο, Αζήλα 1983, 

ζ. 462 επ. 
16

 Ζ. Magdoff, The Age of Imperialism, Modern Reader Paperbacks, ΝέαΤφξθε/Λνλδίλν1969. 
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αλαδείμεη θαη ζπλερίδεη λα αλαδεηθλχεη πξνβιήκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε πνιιέο ρψξεο πνπ 

πθίζηαληαη εθκεηάιιεπζε ζήκεξα. 

χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε ε Διιάδα αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θξαηψλ.Δηδηθφηεξα, ν Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο
17

 ηνλίδεη φηη ν 

ζχγρξνλνο ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο «έρεη ραξαθηήξα πεξηθεξεηαθφ [..., 

γηαηί] αθνινχζεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηελ ηππηθή πνξεία ησλ εμαξηεκέλσλ ρσξψλ, πνπ 

άξγεζαλ λα ζπγθξνηεζνχλ θαη βξέζεθαλ ακέζσο ππνηειείο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο 

κεηξνπφιεηο». 

 Δπίζεο, ν Κψζηαο Βεξγφπνπινο
18

 ππνζηεξίδεη πσο ε λεφηεξε Διιάδα «ζπγθεληξψλεη 

ηα γλσξίζκαηα κηαο θνηλσλίαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαπηηαιηζκνχ. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο ηνπνζεηείηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο σο έλα θξάηνο 

κε νηθνλνκία εμαξηεκέλε θαη παξακνξθσκέλε», κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα μεπεξάζεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη λα εληαρζεί ζην ρψξν 

ηεο κεηξφπνιεο. «Ο πεξηθεξεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο εθδειψλεηαη 

επίζεο ζηνλ ηχπν ηεο έληαμεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Η ζρέζε απηή ραξαθηεξίδεηαη κφληκα 

απφ έλαλ παζνινγηθφ βαζκφ εμσζηξέθεηαο. Η έλλνηα ηεο εμσζηξέθεηαο ππνδειψλεη ηε 

δηεζλή έληαμε απφ κηα ζέζε αδπλακίαο, κε έλα ξφιν κάιινλ παζεηηθφ ζηε δηεζλή αγνξά. 

Ο ηχπνο ηεο εμσζηξεθνχο αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε επίζεο λα ραξαθηεξηζηεί σο 

"ζπκπιεξσκαηηθφο" ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ζηελ νπνία επηθξαηνχλ νη ηζρπξέο νηθνλνκίεο 

ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ. Αθφκε θαη νη θάζεηο εθβηνκεράληζεο [ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο] δελ απνηέιεζαλ ζηελ νπζία παξά θαηλφκελα παζεηηθήο αληαπφθξηζεο έλαληη 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δηεζλνχο ηζνξξνπίαο. Η αλάπηπμε πνπ πξνέθπςε ήηαλ 

ζπκπιεξσκαηηθή θαη φρη αληαγσληζηηθή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο». 

Καηά ην ν Νίθν Μνπδέιε
19

, ε ειιεληθή νηθνλνκία απνηειεί θνκκάηη ηνπ 

«πεξηθεξεηαθνχ ππαλάπηπθηνπ θαπηηαιηζκνχ, ελφο θαπηηαιηζκνχ ξηδηθά δηάθνξνπ θαη 

πνιχ ιηγφηεξν απηφλνκνπ απ' ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο Γχζεο». Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ππνζηεξίδεη, «ε παξνχζα, ππφ μέλε εγεζία εθβηνκεράληζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο λέεο ηάζεηο ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζκνχ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζεακαηηθή αλάπηπμε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

                                                 
17

 Κ. Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη Αλαπαξαγσγή,Αζήλα1977, ζ.15 επ. 
18

 Κ. Βεξγφπνπινο, Τν αγξνηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1975, ζ. 37. 
19

 Ν. Μνπδέιεο, Νενειιεληθή θνηλσλία: φςεηο ππαλάπηπμεο, Αζήλα 1978, ζ.15 
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πνιηηηθή ηνπο ησλ ακέζσο επελδχζεσλ ζηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο πνιιψλ ρσξψλ ηνπ 

Τξίηνπ Κφζκνπ. Έηζη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα δελ 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε πνιιψλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο, φπνπ νη νηθνλνκίεο ηνπο είλαη ζρεδηαζκέλεο αθξηβψο πάλσ ζηελ ίδηα ψζεζε 

ηνπ παγθφζκηνπ θεθαιαίνπ».  

Οη ζεσξεηηθνί ηέξγηνο Μπακπαλάζεο θαη Κψζηαο νχιαο
20

 ηνλίδνπλ φηη: «Η Διιάδα 

είλαη κηζναλαπηπγκέλε, εμαξηεκέλε ρψξα ζηελ πεξηθέξεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ 

θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Ζ ζέζε ηεο απηή πεξηθιείεη ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα λα 

εμειηρζεί ζε αλαπηπγκέλε ρψξα θαη ηνλ θίλδπλν λα κείλεη ζηελ πεξηθέξεηα θαη, αθφκε, 

λα κεγαιψζεη παξαπέξα ην κεγάιν ράζκα πνπ ηε ρσξίδεη απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο». 

Καη ζπλερίδνπλ: «Απφ θνηλσληθννηθνλνκηθή πιεπξά ε βαζηθή αδπλακία είλαη φηη ε· 

ηαρχξξπζκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πξαγκαηνπνηήζεθε πξνο φθεινο ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη 

θπξίσο ησλ ληφπησλ θαη μέλσλ κνλνπσιίσλ θαη ζε βάξνο ησλ πιαηηψλ εξγαδφκελσλ 

καδψλ. Μεγάισζε παξαπέξα ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ηφζν 

αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ζηα ζηξψκαηα φζν θαη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Βάζπλε αθφκε ε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή 

εμάξηεζε ηεο Διιάδαο. Η Διιάδα θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ πνιηηηθνχ ηεο επνηθνδνκήκαηνο 

αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ, εθφζνλ 

εμαθνινπζνχλ λα θπξηαξρνχλ αλαρξνληζηηθέο πνιηηηθέο δνκέο θαη ζρέζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο θαζπζηεξεκέλεο θαη νξηζκέλεο κηζναλάπηπθηεο ρψξεο.  

Σέινο ν Κψζηαο Λάκπνο
21

 ππνζηεξίδεη πσο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο θαη γεσπνιηηηθήο 

ζέζεο ηεο ρψξαο, «ε ηζηνξία ηεο Διιάδαο ήηαλ πάληα ηζηνξία ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο 

ππαλάπηπμεο ηεο. 0 ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο, πνπ θαζπζηέξεζε λα εκθαληζηεί θαη 

δηακνξθψζεθε θαη ππαλαπηχρζεθε κέζα ζε έλα πιέγκα απφιπηεο εμάξηεζεο, δελ 

θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί ζε θαζαξφ θαπηηαιηζκφ, αιιά ζε εμαξηεκέλν θαπηηαιηζκφ 

πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ, πνπ ιεηηνπξγεί αζπκκεηξηθά, ζπκπιεξσκαηηθά θαη ζαλ εμάξηεκα 

ηνπ θαζαξνχ κεηξνπνιηηηθνχ θαπηηαιηζκνχ, θαη πνπ δελ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα αιιάμεη 

ηε θχζε ηνπ θαη λα γίλεη θαζαξφο θαπηηαιηζκφο». 

                                                 
20

 . Μπακπαλάζεο, & Κ. νχιαο, Η Διιάδα ζηελ πεξηθέξεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, Αζήλα 1976, ζ. 

196. 
21

 Κ Λάκπνο Κ., Απφ ηελ θξίζε ζηελ ππέξβαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, Αζήλα 1988, ζ. 46 επ. 
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Αληηζέησο, ν Νίθνο Φπξνχθεο
22

 ππνζηεξίδεη πσο ζηελ Διιάδα έρεη αλαπηπρηεί έληνλα 

ν θξαηηθνκνλνπσιηαθφο θαπηηαιηζκφο, κε απνηέιεζκα λα αλήθεη «ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή 

δψλε». πσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη, «ε Διιάδα δελ αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα, κα ζηε 

κεηξφπνιε ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο».  

Δπίζεο, ν Βαγγέιεο Υσξαθάο
23

, ηνλίδεη πσο «ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηνλ παγθφζκην 

θαηακεξηζκφ εξγαζίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αηιαληηθήο ελφηεηαο - δειαδή ζην 

ηκπεξηαιηζηηθφ κπινθ, έζησ θαη κε έλαλ ηξφπν ηδηφκνξθν». 

 Δπίζεο γηα ηνλ Μάξην Νηθνιηλάθν
24

, ε Διιάδα «δελ αλήθεη πηα ζηνλ επξσπατθφ Νφην, 

αιιά κάιινλ ζηνλ Βνξξά», θαζψο, έρνληαο εηζέιζεη πιένλ (ζηα 1977) ζε έλα ζηάδην 

γξήγνξεο εθβηνκεράληζεο, εληάζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην ζχζηεκα ηεο 

κεηξφπνιεο. 

 Ο Μηράιεο Μάιιηνο
25

 πηνζεηεί ηε ινγηθή ηνπ θξαηηθνκνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ: 

«ηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο κε κέζν επίπεδν αλάπηπμεο (Ιζπαλία, Διιάδα, Αξγεληηλή, 

Βξαδηιία) ππάξρνπλ φια ηα γλσξίζκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ σο θξαηηθνκνλνπσιηαθή ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θξάηνπο. Σθνπφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θξάηνπο 

ζηηο ρψξεο απηέο θαη φιεο ηεο παξέκβαζεο ηνπ ζηηο αλαπαξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ε 

δεκηνπξγία ηέηνηαο νηθνλνκηθήο δνκήο πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηηο πνιχ αλαπηπγκέλεο 

θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο». 

Σέινο, ν ηαχξνο Διεπζεξίνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ 

(κνλνπσιηαθνχ) θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο κε ηνλ νπνίν ε ρψξα εληάζζεηαη 

ελεξγά ζηνλ ππξήλα ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Ο ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο ν νπνίνο 

απνηειεί θαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαίλεηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο
26

.  

                                                 
22

 Ν. Φπξνχθεο, Ιζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο (1940- 1967), Αζήλα 1976, ζ.153 επ.  
23

 Β. Υσξαθάο, «Η κεηαπνιεκηθή δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο», Σεηξάδηα 

Πνιηηηθνχ Γηαιφγνπ Έξεπλαο θαη Κξηηηθήο, ηεχρ. 6, Γεθέκβξεο 1982, ζ. 37-48. 
24

 Μ. Νηθνιηλάθνο, «Η έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ Νφηνπ θαη ην πξφβιεκα Βνξξά Νφηνπ ζηελ Δπξψπε», 

Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο, ηεχρ. 1060, 27 Απγνχζηνπ 1974. 
25

 Μ. Μάιηνο, Η ζχγρξνλε θάζε αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1979, ζ. 148. 
26

 . Διεπζεξίνπ, Ο ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο: πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα, ηεηξάδηα, η.2/3, 1981, ζ.47-48.  
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Κεθάιαην 2: Από ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ κέρξη ηε Γηθηαηνξία (1950-1967). 

Ο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ε θαηνρή είραλ δξακαηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ζηελ Διιάδα, αθνινπζεί κηα θάζε έληνλσλ 

εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ κε απνθνξχθσκα ηνλ εκθχιην δηραζκφ ηνπ 1947-1949. Οη 

θνηλσληθφ-πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ηεο επνρήο έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ παξαγσγή ζπξξηθλψλεηαη ζην κηζφ ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ππάξρεη 

ππεξπιεζσξηζκφο, νη εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο θαηαξξένπλ, νη λνκηζκαηηθέο ζρέζεηο 

απνξπζκίδνληαη πιήξσο θαη κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ σζείηαη ζε εζσηεξηθή 

κεηαλάζηεπζε γηα ιφγνπο επηβίσζεο
27

.  

Μφλν κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο αξρίδεη ε ζηαδηαθή αλνηθνδφκεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο. Οη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηινγέο είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Παξάιιεια, αλαζεξκαίλεηαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο, ε νπνία 

είρε ήδε ηεζεί ζηελ εκθχιηα δηακάρε. Σελ αλάγθε γηα εθβηνκεράληζε ηνλίδνπλ 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο, φπσο νη θαζεγεηέο Ξελνθψλ Ενιψηαο θαη Άγγεινο 

Αγγειφπνπινο. Δπίζεο θαηά ηνλ Γ. Μπάηζε
28

 ε νξζή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

πξνσζήζεη ηελ βαξηά βηνκεραλία, πνπ παξάγεη κέζα παξαγσγήο. 

 Ηδηαίηεξε άπνςε δηαηππψλεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή θαη Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο Κ. Βαξβαξέζζν, ζε έθζεζε πνπ ππέβαιιε ζηελ θπβέξλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 

1952 .ε απηή
29

 ηνλίδεη ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ εθβηνκεράληζε θαη πξνηείλεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, ηεο ειαθξάο βηνκεραλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηεο λαπηηιίαο. Ζ πξφηαζε Βαξβαξέζζνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ελδνγελή αλάπηπμε θαη 

ζπλεπάγεηαη «ιηγφηεξν θξάηνο». Σειηθά νη πξνηάζεηο ηεο έθζεζεο δελ πηνζεηήζεθαλ. 

Δπηθξάηεζε ε πνιηηηθή πξνψζεζεο κεγάισλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζε θιάδνπο ηεο 

βαξηάο βηνκεραλίαο( πεηξνρεκηθά θαη αινπκίληνπ) κε θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο κεγάιεο 

θιίκαθαο
30

. 

Κπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

απνηεινχλ ηφζν ε ηδησηηθή νηθνλνκία, φζν θαη ε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο δχλακεο ζ’ έλα πεξηνξηζκέλν θχθιν θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη μέλσλ 

ζπκθεξφλησλ. Σν κνληέιν ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πξνζδηνξίδεη ηελ 

                                                 
27

 Γ. ηαζάθεο, Τν Γφγκα Τξνχκαλ θαη ην Σρέδην Μάξζαι, Αζήλα 2004, ζ. 15 επ. 
28

 Γ. Μπάηζεο, Η βαξηά βηνκεραλία ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1977. 
29

 Κ. Βαξβαξέζζνο, Έθζεζηο επί ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Διιάδνο, Αζήλαη 1952 ζ. 207-231. 
30

 Π. Καδάθνο: Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά, Αζήλα 2009, ζ. 160 επ. 
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κνξθή νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη ην θξάηνο αλαιακβάλεη λα ζηεξίμεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πνπ θάζε θνξά επηιέγεηαη
31

.  

Ζ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 1945-1951, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ε θάζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ε θάζε δειαδή 

ζηαζεξνπνίεζεο φρη απιψο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο, κέζα απφ ηελ έθβαζε ηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, αιιά ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο
32

. ηε θάζε 

«ζηαζεξνπνίεζεο» κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο ηηο εμήο επηκέξνπο πεξηφδνπο: 

α) Σελ πεξίνδν ηεο «αλαζπγθξφηεζεο», 1945-1950, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ε 

αλνηθνδφκεζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ απφ ηνλ Πφιεκν παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ ππνδνκψλ, πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο θαη αλαθαηαηάμεηο, ππεξπιεζσξηζκφο θαη 

ηεξάζηηεο ππνηηκήζεηο ηεο δξαρκήο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο γίλνληαη επελδχζεηο 

ζχκθσλα κε ην "Γφγκα Σξνχκαλ" (Μάξηηνο 1947) θαη ην "ρέδην Μάξζαι" . Σν έηνο 

1950 νη επελδχζεηο απηέο αξρίδνπλ λα απνδίδνπλ θαη ε παξαγσγή θηάλεη ζηα πξν ηνπ 

Β' παγθνζκίνπ πνιέκνπ επίπεδα αιιά κε ηνλ πιεζσξηζκφ αθφκε θνληά ζην 10% θαη ην 

έιιεηκκα ζην 25%. 

Ζ αλαζπγθξνηεκέλε Διιάδα φκσο παξακέλεη κηα θαζπζηεξεκέλε ρψξα, φπσο θαη πξηλ 

απφ ηνλ πφιεκν. Ζ ππνδνκή ηεο είλαη αλεπαξθήο, ην επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηνο 

ζπγθξηηηθά ρακειφ - απφ ηα ρακειφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη νη 

θπζηθνί ηεο πφξνη αλεθκεηάιιεπηνη (βι.πίλαθα1.Παξάξηεκα). 

β) Σελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, 1951-52, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χθεζε 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηελ θξίζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. 

Σα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη απνζηξαηησηηθνπνίεζεο βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ησλ ειιελνακεξηθαληθψλ ζρέζεσλ. Ο Γ. Καξηάιεο σο ππνπξγφο 

πληνληζκνχ ηεο δεχηεξεο θπβέξλεζεο Πιαζηήξα (Οθηψβξηνο 1951-1952) δεηά απφ ηηο 

ακεξηθαληθέο αξρέο γηα ην 1951 -1952 250 εθ. δνιάξηα –αθνχ είλαη αδχλαηνλ είηε λα 

πεξηθνπνχλ νη θξαηηθέο δαπάλεο, θπξίσο ιφγσ ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ, είηε λα απμεζνχλ νη θφξνη. Ζ βνήζεηα φκσο κεηψλεηαη δξαζηηθά απφ ην 1950. 

Απφ 284 εθ. δνιάξηα ηα έηε 1950-1951 ππνρσξεί ζηα 80 εθ. δνιάξηα ηελ πεξίνδν 1952-

1953.Ζ κείσζε ηεο βνήζεηαο απμάλεη θπζηθά ηελ πίεζε πάλσ ζηηο ειιεληθέο 

                                                 
31

 Κ. Βατηζνο - Σ. Γηαλλίηζεο., Τερλνινγηθφο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Αζήλα 1987,  

ζ. 15-43.  
32

 Γ. Μειηφο, Γ.: Ο ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο. Απφ ηνλ επεθηαηηζκφ ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, 

Αζήλα 2000, ζ. 14 επ. 
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θπβεξλήζεηο λα εμπγηάλνπλ ηε δεκφζηα νηθνλνκία κε ζθιεξά κέηξα πςεινχ πνιηηηθνχ 

θφζηνπο
33

. 

Ζ θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1951-52 ιεηηνπξγεί σο αθεηεξία γηα ηελ πηνζέηεζε απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο κηαο λέαο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

νπζηαζηηθφηεξε ελζσκάησζε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά
34

. 

Αλακθηζβήηεηα νη επηινγέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νη ζεζκνί παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί πηα νη δπλάκεηο ηεο απιήο 

αλφξζσζεο. Γηα ηηο θπβεξλήζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ε αλάπηπμε δελ είλαη κφλν 

νηθνλνκηθφο ζηφρνο, αιιά θαη δήηεκα πνιηηηθήο επηβίσζεο. Ζ κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη σο αθεηεξία ην έηνο 1953, θαζψο έρεη επηθξαηήζεη λα 

ζεσξείηαη σο ε αξρή κηαο πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζηαζεξήο πνξείαο.  

Οξφζεκν απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε λνκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε ζηηο 9 Απξηιίνπ 1953, 

ε νπνία απνθαζηζηά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ πξνο ηε δξαρκή, ζπληειψληαο έηζη ζηελ 

αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ. ην επίθεληξν ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε ππνηίκεζε ηεο 

δξαρκήο (απφ 15.000 δξρ./δνιάξην ζε 30.000 δξρ./δνιάξην). Παξάιιεια πηνζεηείηαη 

ηξηεηέο πξφγξακκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ηζνξξνπία ηεο 

νηθνλνκίαο.  

ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο δηαηεξνχληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζηνλ αγξνηηθφ δε ηνκέα βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε αχμεζε ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ηελ δεκηνπξγία εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ. Σν πξφγξακκα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 1952-1956 ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δπξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ΟΔΟ) χζηεξα απφ απαίηεζε ηνπ ΝΑΣΟ. ηφρνο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε ησλ ηνκέσλ ηεο ελέξγεηαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

γεσξγίαο. Ζ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ έξγσλ ζα επηθέξεη αχμεζε ηνπ 

αθαζάξηζηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά 16,8%, ηνπ θαηά θεθαιή πξντφληνο θαηά 

10,7% θαη ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 35% κε αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε 

ζπλαιιάγκαηνο 45 εθ. δνιαξίσλ εηεζίσο. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο 

                                                 
33

 Π. Καδάθνο: Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά, Αζήλα 2009, ζ. 129 επ.  
34

 Γ. Μειηφο: Η Διιεληθή Οηθνλνκία θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα, ζε http:// users.ntua.gr/j milios/oikonomia, 

ζ. 15. 
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θαηά 100% ζηηο αξρέο ηνπ 1953 θαη ε πεξηθνπή ηεο ακεξηθάληθεο βνήζεηαο νδεγεί ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ πξνγξάκκαηνο
35

. 

Μεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ 1952 θαη 1953 νη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο επεθηείλνληαη θαη παξάιιεια κε απηέο ν ξφινο ηνπ θξάηνπο. 

χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ αλέξρεηαη 

αλάκεζα ζηα έηε 1950 θαη 1961 ζε 5,5% εηεζίσο θαη είλαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηνλ 

θφζκν (βι. πίλαθα 2, Παξάξηεκα). 

Αλάινγε είλαη θπζηθά θαη ε εμέιημε ησλ επελδχζεσλ. Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο 

παγίνπ θεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (ηηκέο 1970) απμήζεθαλ απφ 16,2% ην 1948, 

ζε 22,5% ην 1960. εκαληηθφο απνδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ησλ άδεισλ πφξσλ. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην εζληθφ εηζφδεκα απμάλεηαη απφ 7,5% ην 1954 ζε 12,5% ην 1963. 

ηαδηαθά κεηαβάιιεηαη ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, θαζφζνλ ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή ζπλνιηθά αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Απφ ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη (βι. πίλαθα 3.Παξάξηεκα), ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη 

ηε δεθαεηία πνπ αξρίδεη κε ην 1960, αθελφο ζεκεηψλνληαη πςεινί ξπζκνί κεγέζπλζεο 

θαη αθεηέξνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ε νηθνλνκία απφ αγξνηηθή ζε εκηβηνκεραληθή. 

ηελ εμέιημε απηή ζπληείλεη θαη ην πεληαεηέο πξφγξακκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εηψλ 1960-1964.Χο θχξηεο επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη: 

1. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ηεο ρψξα απφ ην εμσηεξηθφ. 

2. Ζ δεκηνπξγία δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

3. Ζ κέγηζηε δπλαηή απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
36

. 

Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ θαηαγξάθεηαη φηη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο 

ππνζθέιηζε ηνλ αγξνηηθφ ζηελ πιηθή παξαγσγή ηνπ ηφπνπ. ε δηεζλή ζχγθξηζε, ν 

ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ βηνκεραληθνχ πξντφληνο αλήθεη ζηνπο πςειφηεξνπο ηνπ 

θφζκνπ . Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο βηνκεραληθέο επελδχζεηο (βι. πίλαθα 4, Παξάξηεκα). 

Απηή ηελ πεξίνδν ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε νξπρεία-κεηαιιεία θαη ειεθηξηθφ-θσηαέξην-χδξεπζε δηεπξχλνληαη 

                                                 
35

 Γ. αθθάο, Τα αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηφδνπ 1947-1966 θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ζ. 69 επ. ζηνλ ηφκν Ζ Διιεληθή Κνηλσλία θαηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

(1945-1967), Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα, Αζήλα 1994.  
36

 Γ. αθθάο, φ.π., ζ. 70 
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γξήγνξα θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηηο θαηαζθεπέο. ινη απηνί νη θιάδνη εληζρχνπλ ηα 

κεξίδηα ηνπο ζην ΑΔΠ ηεο βηνκεραλίαο.  

Δπίζεο, ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηαπνίεζεο ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο, 

αθνχ ε παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (δηαηξνθήο, πνηψλ θαη θαπλνχ, 

πθαληνπξγίαο, έλδπζεο-ππφδεζεο θ.ιπ.) αλαπηχζζεηαη κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο απφ 

λένπο θιάδνπο. Έηζη, νη ρεκηθέο βηνκεραλίεο απμάλνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηε κεηαπνίεζε 

απφ 4,2% (1953) ζε 7,8% (1963) θαη ζπλερίδνπλ λα ην απμάλνπλ ζηελ επφκελε 

δεθαεηία. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο βαζηθέο κεηαιινπξγηθέο βηνκεραλίεο, ηελ θαηαζθεπή 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ (βι. πίλαθα 4, Παξάξηεκα). 

Παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε απφ ηελ «ειαθξά» βηνκεραλία θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 

πξνο ηε «βαξηά».Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη θαη κηα αξγή κεηακφξθσζε απφ ηε κηθξήο 

θιίκαθαο ρεηξνηερληθή θαη βηνηερληθή παξαγσγή πξνο ηηο νξγαλσκέλεο εξγνζηαζηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. εκαληηθή επίδξαζε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο 

έρεη ε εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ. ηε δεθαεηία ηνπ '50 ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

επεθηεηλφκελε εζσηεξηθή αγνξά θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο ηεο ραξηνπνηίαο, 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, λαππεγείσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ εηδψλ πνπ ηξνθνδνηνχλ 

άιινπο θιάδνπο θπξίσο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.
37

 

Ο δξφκνο ηεο Διιάδαο πξνο ηελ Δλσκέλε Δπξψπε μεθηλά ζηηο 8 Ηνπλίνπ ηνπ 1959 κε 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα χλδεζε κε ηελ λεντδξπζείζα ηφηε Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (Δ.Ο.Κ.)
38

. Ζ αίηεζε εγθξίλεηαη θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δ.Ο.Κ θαηαιήγνπλ ζηελ ππνγξαθή πκθσλίαο χλδεζεο 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 1961. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα είλαη ην πξψην θξάηνο πνπ 

ππνγξάθεη πκθσλία χλδεζεο κε ηελ Δ.Ο.Κ. Σα πξνεγνχκελα έηε, ζπκκεηείρε ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ ζρήκαηνο νηθνλνκηθήο 

νινθιήξσζεο κε ηε ζπκκεηνρή 16 δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ.  

ην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εθείλσλ ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε δηαηππψζεη 

ζεηξά αηηεκάησλ κε ππνκλήκαηα δηθά ηεο ή θνηλά κε Σνπξθία θαη Ηξιαλδία. 

Δηδηθφηεξα, δεηνχζε εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε 

δεηήκαηα δαζκνινγηθνχ αθνπιηζκνχ, νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη θαζηέξσζε θηλήηξσλ γηα ηελ εθβηνκεράληζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

                                                 
37

 Π. Καδάθνο: Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά, Αζήλα 2009, ζ. 188 επ. 
38

 Ηδξχζεθε κε ηελ πλζήθε ηεο Ρψκεο ζηηο 25.3.1957.  
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ζπκθσλία ζεκαηνδνηεί έλαλ πην έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο
39

. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ζηε δηεζλή ζθελή ν αληαγσληζκφο ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ έρεη 

απμεζεί, κε απνηέιεζκα νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο λα πηνζεηήζνπλ κία ζηξαηεγηθή ε 

νπνία ζα θέξλεη θνληχηεξα ηελ Διιάδα ζηηο δπηηθέο νηθνλνκίεο, θαζψο θαη ηελ 

απεμάξηεζή ηεο απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο
40

. Δπίζεο 

εθθξάδεη θφβνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζχλδεζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

ηνλίδνληαο φπσο θαη ε ΔΓΑ, ηνλ ππαλάπηπθην ραξαθηήξα ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Γ. 

Μαχξνο αλαθέξεη: «Η ζχλδεζηο ηεο Διιάδνο κε ηελ Κνηλήλ Αγνξάλ είλαη ην πξψηνλ 

πείξακα ελψζεσο κηθξφο, κε αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίαο κε κεγαιχηεξνο αλεπηπγκέλνο 

ηνηαχηαο Απφ ηελ έθβαζηλ ηνπ πεηξάκαηνο απηνχ ζα θξηζεί εάλ ην ζχζηεκα ηεο 

ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο φπσο ιεηηνπξγεί εηο ηαο Κνηλνβνπιεπηηθάο 

Γεκνθξαηίαο είλαη ηθαλφλ λα εμαζθάιηζε ηελ ηαρείαλ αλάπηπμηλ ησλ ππναλάπηπθησλ 

πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο»
41

. Μφιηο ε Έλσζε Κέληξνπ γίλεηαη θπβέξλεζε, πξνζπαζεί λα 

εθαξκφζεη κηα πνιηηηθή κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ησλ μέλσλ άκεζσλ 

επελδχζεσλ, θπξίσο απφ ην επξσπατθφ θεθάιαην, θαη απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λα δψζεη έκθαζε ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ πξφζεζε ηεο λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε 

ηηο ΖΠΑ
42

.  

ην πιαίζην απηφ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε δήισζε ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, πσο «ην μέλν 

θεθάιαην δελ είλαη κφλν εππξφζδεθην, αιιά αλαγθαίν γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

ζπλνιηθνί καο ζηφρνη»
43

. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο επηινγήο είλαη φηη ήδε απφ ην 1966, 

νη εηζξνέο θεθαιαίσλ απφ ηελ ηφηε Γπηηθή Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία έρνπλ ππεξθεξάζεη 

ηηο εηζξνέο απφ ην ακεξηθαληθφ θεθάιαην. Ζ βαζηθή πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ηεο Έλσζεο Κέληξνπ είλαη ε εηζαγσγή κέηξσλ θευλζηαλήο ινγηθήο θαζψο θαη ε 

εηζαγσγή θαλφλσλ δηθαίνπ γηα ηνλ νπζηαζηηθφ ηεξκαηηζκφ ησλ αθξνηεηψλ ηνπ 

                                                 
39

 Υ. Σάζζεο, Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απφ ην ηέινο 

ηνπ Δκθπιίνπ κέρξη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ζην Monthly Review, No 54(119), 06/2009, ζ. 57 επ. 
40

 Β. Πεζκαδφγινπ, «Διιεληθή δηθηαηνξία θαη ΔΟΚ: Οηθνλνκία, πνιηηηθή, ηδενινγία», ζην Διιεληθή 

Δηαηξία Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Ζ δηθηαηνξία 1967-1974, Αζήλα 1999, ζ. 92.  
41

 Υ. Σάζζεο, Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απφ ην ηέινο 

ηνπ Δκθπιίνπ κέρξη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ζην Monthly Review, No 54(119), 06/2009, ζ.60 επ. 
42

 Μ. Spourdalakis, 1984, «Towards an Understanding of Greek Politics», Hellenic Studies, ηφκ. II, 

ηεχρ.2, ζ.41 Φζηλφπσξν.  
43

 Ν. Πνπιαληδάο 2006, Η θξίζε ησλ δηθηαηνξηψλ (Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηζπαλία), Αζήλα 2006 ζ. 17. 
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Δκθχιηνπ Πνιέκνπ θαη εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ (π.ρ. θνηλσληθά θξνλήκαηα) νη νπνίνη 

επεξέαδαλ ηφζν ηελ αγνξά εξγαζίαο φζν θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
44

. 

Απφ ην 1960 ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο εηζέξρεηαη ζε κηα αλαπηπμηαθή θάζε : ηα 

επφκελα έηε ζπληεινχληαη ζεκαληηθνί δηαξζξσηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηφζν ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο ζχλνιν, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

βηνκεραλίαο ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη 

αικαηψδεηο (βι. πίλαθα θαησηέξσ). Οη εκπνξηθέο αληαιιαγέο αγαζψλ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ ζηαζεξή ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο δξαρκήο. Σνχην 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ε δξαρκή αλαηηκάηαη πξαγκαηηθά, επεηδή νη ηηκέο ησλ παγθφζκησλ 

εμαγσγψλ ( ζε δξαρκέο) απμάλνληαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ απ’ φ,ηη νη ηηκέο ησλ εγρψξησλ 

πξντφλησλ ζηελ Διιάδα. Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ησλ εηζαγνκέλσλ, απηέο θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο (αθνχ ε νλνκαζηηθή ηζνηηκία ηεο δξαρκήο είλαη ζηαζεξή), ελψ νη 

Έιιελεο εμαγσγείο αθνινπζνχλ κηα πνιηηηθή κείσζεο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ, ΑΝΔΡΓΗΑ 

(%), 

Πεξίνδνο 1961 - 1967 

Έηνο 
Ρπζκόο 

αλάπηπμεο % 

Πιεζσξηζκόο ( 

Γ Γ Σ Κ ) % 

Αλεξγία 

(%) 

1961 13,2 1,8 5,9 

1962 0,4 -0,3 5,1 

1963 11,8 3,0 5,0 

1964 9,4 0,9 4,6 

1965 10,8 3,0 4,8 

1966 6,5 4,9 5,0 

1967 5,7 1,7 4,4 

Πεγή: ΤΠΔΘΟ 

 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ κηα πζηέξεζε ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ έλαληη ησλ εηζαγσγψλ, ε 

νπνία νθείιεηαη ηφζν ζηελ πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηεο δξαρκήο, φζν θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο κηθξήο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ην έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην 

                                                 
44

 Υ. Σάζζεο, Η νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα απφ ην ηέινο 

ηνπ Δκθπιίνπ κέρξη ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο, ζην Monthly Review, No 54(119), 06/2009, ζ. 60 επ. 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ άδεισλ πφξσλ 

(λαπηηιία-ηνπξηζκφο, κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο θαη κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα)
45

. 

Απνηηκψληαο ζπλνιηθά ηελ πεξίνδν 1950-1967 δχλαληαη λα γίλνπλ νη εμήο 

δηαπηζηψζεηο:  

Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε 

θάζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, ε θάζε ζηαζεξνπνίεζεο φρη απιψο ηνπ 

θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο, κέζα απφ ηελ έθβαζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ησλ 

ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή ζηνρεχεη ζηελ 

νπζηαζηηθφηεξε ελζσκάησζε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά(ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο ζε ζρέζε κε ην δνιάξην, κέηξα θηιειεπζεξνπνίεζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλνπ θεθαιαίνπ). Ο θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν, θαζφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα 

ππνδνκήο θαη θξαηηθέο επελδχζεηο ζε βηνκεραλίεο εζληθήο ζεκαζίαο, φπσο ν 

ειεθηξηζκφο, ε δάραξε θαη ηα ιηπάζκαηα. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη παξά ηε 

λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηνπο ζρεηηθά πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

ε νηθνλνκία δελ θαηάθεξε λα απνξξνθήζεη ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ 

κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ήηαλ ηδηαίηεξα 

πςειή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60. Άκεζε 

ζπλέπεηα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο ήηαλ ε δηεχξπλζε ησλ ξνψλ ζπλαιιάγκαηνο 

πξνο ηελ Διιάδα, νη νπνίεο αθελφο απνηεινχζαλ έλα είδνο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο κε ζεηηθέο βξαρπρξφληεο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αθεηέξνπ είραλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε καθξνρξφλην επίπεδν, θαζφζνλ ζηεξνχζαλ ηελ ρψξα απφ ηα 

δπλακηθφηεξα ζηνηρεία ηεο
46

. 

κσο ε επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ην 1955 θαη ε κείσζε ησλ ξπζκψλ 

κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ απνηειεί ηελ αθεηεξία απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ ήδε εμειηζζφκελε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, πνπ απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε χλδεζε κε ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ΔΟΚ ην 1962. 
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 Γ. Μειηφο – Ζ. Ησαθείκνγινπ, Η δηεζλνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, 

Αζήλα 1990, ζ. 39-113.  
46

 Π. Καδάθνο: Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά, Αζήλα 2009, ζ. 224 επ 
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 Αλακθίβνια, ε Διιάδα ζεκεηψλεη ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν αμηφινγεο επηηπρίεο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Λφγνο φκσο γηα κηα αλεμάξηεηε εγρψξηα 

νηθνλνκηθή δνκή θαη πάλσ απ’ φια γηα κηα εζληθή βηνκεραλία δελ κπνξεί λα γίλεη. Οη 

θπβεξλήζεηο –φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ- δελ πίζηεπαλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη δελ 

εθάξκνζαλ πνιηηηθή πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

 



 24 

Κεθάιαην 3: Ζ Γηθηαηνξία ( 1967-1974). 

Σν έηνο 1967 επηβάιιεηαη ζηελ Διιάδα ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία. Σα δχν πξψηα ρξφληα 

απφ ηελ επηβνιή ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο θπκαίλεηαη ζην 5,7%. (βι. πίλαθα θαησηέξσ). Οη θπβεξλήζεηο ηεο 

δηθηαηνξίαο αδπλαηνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο κε 

άμνλα ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηελ 

βηνκεραλία, ηε γεσξγία θαη ηελ παηδεία
47

. Δπηπιένλ ην 1967 παγψλεη θαη ε πνξεία ηεο 

Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ ιφγσ ηεο επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο 

 

ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ, ΑΝΔΡΓΗΑ 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΑΔΠ, 1965-1974 

Έηνο Ρπζκόο 

αλάπηπμεο %  

Πιεζσξηζκόο 

( ΓΓΣΚ ) % 

Αλεξγία 

% 

Ηζνδύγην 

ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ 

σο % ηνπ 

ΑΔΠ 

Καηά θεθαιή 

ΑΔΠ ($) 

1965 10,8 3,0 4,8 -4,6  772  

1966 6,5 4,9 5,0 -1,4  855  

1967 5,7 1,7 4,4 -1,6  912  

1968 7,2 0,3 5,6 -2,9  989  

1969 11,6 2,5 5,2 -3,2 1135 

1970 8,9 3,0 4,2 -2,3 1280 

1971 7,8 3,0 3,1 -0,9 1426 

1972 10,2 4,3 2,1 -0,7 1627 

1973 8,1 15,5 2,0 -2,1 2146 

1974 -6,4 26,9 2,1 -0,5 2419 

Πεγή: ΤΠΔΘΟ 

 

Σν δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο επηρεηξεί λα δψζεη ψζεζε ζηνπο ιηγφηεξν παξαγσγηθνχο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Γηεπξχλνληαη ηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο, ελψ 

παξάιιεια απμάλεηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κε μέλνπο επελδπηέο θαη θαζηεξψλνληαη 

θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη απαιιαγέο, ηδίσο γηα ην εγρψξην θαη μέλν 

θαηαζθεπαζηηθφ, λαπηηιηαθφ θαη κεηαπξαηηθφ θεθάιαην
48

. 

Ζ αλάπηπμε θαη δπλακηθή ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ χπαξμε, ην ηδηαίηεξν βάξνο θαη ηελ επέθηαζε δχν ηνκέσλ: ηνπ νηθνδνκηθνχ 

                                                 
47

 Ν. Poulantzas, La Crise des Dictatures. Portugal, Grèce, Espagne, Paris 1975, ζ. 22-24 
48

 Ζ. Νηθνιφπνπινο Ζ., Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ηελ Πεξίνδν ηεο Σηξαηησηηθήο Γηθηαηνξίαο(1967-1974), 

ζηνλ ηφκν (Β) Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα, Αζήλα 2004, ζ. 257 επ. 
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ηνκέα θαη ηνπ εθνπιηζκνχ. Σφζν απφ ηελ άπνςε ηεο απαζρφιεζεο, φζν θαη απφ ηελ 

άπνςε ηεο ζπκκεηνρήο ζην ΑΔΠ θαη ζηηο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ, ν ηνκέαο ησλ 

θαηαζθεπψλ έρεη λα επηδείμεη έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ απνηεινχζαλ ην 

7,6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, πνζνζηφ ην νπνίν απμήζεθε ζε 8,3% ην 1981. 

Παξάιιεια, ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαζθεπψλ ζην ΑΔΠ, απμάλεη απφ 16,1% ην 1950 ζε 

πεξίπνπ 20% ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 70. ε φ,ηη αθνξά ηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαζθεπψλ ήηαλ ην 73% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ. 

αλ απνηέιεζκα ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ηνπ, ην ειιεληθφ θαηαζθεπαζηηθφ θεθάιαην 

ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξν απφ 2% ηεο παγθφζκηαο θαηαζθεπαζηηθήο αγνξάο.  

Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ ε Διιάδα παξακέλεη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο λαπηηθέο δπλάκεηο ηνπ θφζκνπ. 

Ο ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο ζπγθεληξψλεη ην 1975 ην 6,9% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο
49

. Καηά ηνχηνλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1969-

1972 κηα εχζξαπζηε αλάπηπμε,εηο βάξνο φκσο ησλ αγξνηψλ
50

.  

Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δηθηαηνξίαο δηαηππψλεηαη ζην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο 

Αλαπηχμεσο ηεο Διιάδαο 1968-1972. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. πσο 

αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα, ν πξσηεχσλ ξφινο εηο ηελ δεκηνπξγίαλ δηεζλψο 

αληαγσληζηηθήο βηνκεραλίαο αλήθεη εηο ηνπο ηδησηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο
51

. 

Καηά ην έηνο 1972 ε νηθνλνκηθή εμέιημε αξρίδεη λα μεθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

δηθηαηνξίαο, κε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηελ επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα έηε 1972 θαη 1973 εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, ην νπνίν απνδίδεηαη θαηαξρήλ ζηελ επίπιαζηε αλάπηπμε, θαζψο 

θαη ζηελ πνιηηηθή απνηπρία θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλζεθψλ ζην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν θιπδσλίδεηαη απφ δχν θξίζεηο - ηελ θξίζε ηνπ δνιαξίνπ απφ ην 

1971 πνπ παξαζχξεη ζε ππνηίκεζε θαη ηε δξαρκή ιφγσ ηεο πξφζδεζεο ηεο ζε απηφ θαη 

ηελ θξίζε πεηξειαίνπ ηνλ Οθηψβξην 1973. Χο αξλεηηθή ζπλέπεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ 

θαηαγξάθεηαη ε αλαηξνπή ηεο ζηαζεξνπνηεηηθήο πξνζπάζεηαο πνιιψλ εηψλ. 

                                                 
49

 Γ. Μειηφο, Ο Διιεληθφο Κνηλσληθφο Μεηαζρεκαηηζκφο, Αζήλα 1988, εθδ. Δμάληαο, ζ. 386-388  
50

 Γ. Καξάγησξγαο, Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο Σηξαηησηηθήο Γηθηαηνξίαο ζηνλ ηφκν Μειέηεο Πάλσ 

ζηελ χγρξνλε Διιεληθή Οηθνλνκία, Αζήλα 1978, ζ. 29-31. 
51

 Τπνπξγείνλ πληνληζκνχ, Φεβξνπάξηνο 1968, Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Αλαπηχμεσο ηεο Διιάδνο 

1968-1972, ζ. 7. 
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Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ην 1974 βξίζθεηαη ζε δεηλή ζέζε. Δθηφο ησλ άιισλ ε θππξηαθή 

θξίζε ζπκβάιιεη ζηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ θιηκάθσζε ηεο αξλεηηθήο 

πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο γίλεηαη θαηαλνεηή κε ηελ ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ: ν 

πιεζσξηζκφο (κε βάζε ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή) αλέβαηλε θαηά 4,3% εηεζίσο ην 

1972, 15,5% ην 1973 θαη 26,9% ην 1974. Ζ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα θαηνηθίεο, 

πνπ ην 1972 απμήζεθε θαηά 33% θαη ην 1973 αθφκε θαηά 13%, πθίζηαηαη θαζίδεζε 

θαηά 33% ην 1974. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1967-1974,παξαηεξείηαη κηα γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα, ζην εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, ζηελ 

επεθηαηηθή πηζησηηθή πνιηηηθή θαη ζηηο εηζξνέο μέλνπ θεθαιαίνπ. Παξάιιεια 

ζεκεηψλεηαη θαζήισζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ ζε ρακειά επίπεδα κε 

άκεζν ζπλεπαθφινπζν ηελ άλζηζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε θνξνινγία θαη ν δεκφζηνο 

πξνυπνινγηζκφο. Ζ απνπζία δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θέξνπλ ηελ νηθνλνκία ζηα φξηα 

ηεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε απηήο ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμάξηεζε ηεο 

Διιάδαο απφ ην μέλν θεθάιαην είλαη έληνλε. Σν δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο δηεπθνιχλεη 

κέζσ ησλ θνξναπαιιαγψλ θαη δεκφζησλ πηζηψζεσλ κε άκεζν ηξφπν απηή ηελ 

εμάξηεζε. Δθηφο ησλ άιισλ, ην μέλν θεθάιαην επσθειήζεθε θαη κε έκκεζν ηξφπν, 

φπσο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απεξγίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο νξγάλσζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ
52

. Οη μέλεο επελδχζεηο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο ΖΠΑ θαη απφ ηελ 

ΔΟΚ, θπξίσο απφ ηελ Γαιιία. 

ζνλ αθνξά ζηελ δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο, ζεκεηψλεηαη αλάπηπμε θιάδσλ ηεο 

βηνκεραλίαο πνπ απαηηνχλ χιεο (νηθνδνκηθά πιηθά, ρεκηθή βηνκεραλία,, αινπκίλην, 

ιηπάζκαηα, βσμίηεο), αιιά δελ αλαπηχζζνληαη νη ζχγρξνλνη θιάδνη 

κεραλνθαηαζθεπψλ
53

.  
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 Ν. Πνπιαληδάο, Η θξίζε ησλ δηθηαηνξηψλ (Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηζπαλία), Αζήλα 2006, ζ. 24. 
53

 η. Μπακπαλάζε, Κ. νχιαο, Η Διιάδα ζηελ πεξηθέξεηα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ, Αζήλα 1976,        

ζ. 165 επ. 
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Κεθάιαην 4: Ζ «Μεηαπνιίηεπζε» (1974-1989). 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηε ρψξα ζην κέζν κηαο δπζκελνχο ζπγθπξίαο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (πεηξειατθή θξίζε) βξίζθνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζε 

χθεζε. 

Ζ πεξίνδνο 1974-1979, ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζε ζχγθξηζε 

κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1962-1973. Σν αλαπηπμηαθφ άικα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

αλαθφπηεηαη κε ηε δηεζλή θξίζε ηνπ 1974. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν απηή 

επεξεάδεηαη θαηά θξίζηκν ηξφπν απφ ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο. Οη απφηνκεο απμήζεηο 

ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ ζπλέβεζαλ ην 1973-1974 θαη 1979-1981, 

δηαδξακαηίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν.  

Οη θξίζεηο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (βι. πίλαθα5, Παξάξηεκα), 

κεηαθνξά εηζνδεκάησλ ζηηο πεηξειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο θαη κείσζε ηεο δήηεζεο ζηηο 

ρψξεο εηζαγσγήο πεηξειαίνπ. Μεηά απφ θάζε θξίζε, ε παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ 

ππνρσξεί, ηα επηηφθηα θαη ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ αλεβαίλνπλ, ελψ ηα ηζνδχγηα 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα ή λέα ειιείκκαηα
54

 (βι. πίλαθα 

θαησηέξσ). 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ, 1973-1981 

Έηνο 
Καζαξόο 

δαλεηζκόο 

Σξέρνπζα 

έζνδα 

πλνιηθέο 

Γαπάλεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο % ηνπ ΑΔΠ 

1973 -0,1  24,8   24,8  

1974 -1,4  28,4   28,4  

1975 -3,0  30,2   30,2  

1976 -1,7  30,7   20,7  

1977 -2,5  31,6   31,6  

1978 -2,9  32,0   32,0  

1979 -2,4  31,7   31,7  

1980 -2,6  31,8   31,8  

1981 -9,1  38,0   38,0  

Πεγή: ΤΠΔΘΟ 

 

Ζ παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθήο θξίζε (ςεινί ξπζκνί πιεζσξηζκνχ, αλεξγία) 

πξνζιακβάλεη ην ραξαθηήξα κηαο θξίζεο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ
55

: Σν 
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 Π. Καδάθνο: Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά, Αζήλα 2009, ζ. 306 επ. 
55

 Γ. Μειηφο - Ζ. Ησαθείκνγινπ, Τν εμσηεξηθφ εκπφξην θαη νη θάζεηο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (1960-1990), 

ζηνλ ηφκν (Α) Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα, Αζήλα 2004, ζ. 67 επ. 
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επελδπκέλν θεθάιαην ζηελ νηθνλνκία «πιενλάδεη», κε ηελ έλλνηα φηη ηα θέξδε πνπ 

παξάγνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ δελ επαξθνχλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηθαλνπνηεηηθνχο 

ξπζκνχο θεξδνθνξίαο, επέλδπζεο θαη κεγέζπλζεο.  

Μεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974, ε Διιάδα ζπλέρηζε ηνλ επξσπατθφ ηεο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1975 θαηαζέηεη αίηεζε γηα πιήξε έληαμε ζηελ 

Δ.Ο.Κ. Παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία είρε εθθξαζηεί ζεηηθά γηα 

ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο αιιά ζεσξνχζε απαξαίηεηε κηα πξνεληαμηαθή πεξίνδν, νη 

εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο μεθηλνχλ έλα ρξφλν αξγφηεξα έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ιήγνπλ επηηπρψο θαη ζηηο 28 Ηνπλίνπ ηνπ 

1979 ππνγξάθεηαη ε Πξάμε Πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δ.Ο.Κ., ε νπνία ηίζεηαη 

ζε ηζρχ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ1981. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα ζεσξνχζε 

ζεκαληηθή ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δ.Ο.Κ. πνηθίινπλ : 

 ■ Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλφηεηα ζα βνεζήζεη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηνπ πνιηηεχκαηνο θαη ησλ ζεζκψλ ηνπ. 

■ Ζ Κνηλφηεηα ζα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο ηνπ, πξάγκα πνπ ζπλέβε 

κέζσ ηεο άζθεζεο ηε επξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. 

 ■ Ζ Διιάδα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο έλαληη ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία 

απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε απεηιή κεηά κάιηζηα ηελ εηζβνιή θαη θαηάιεςε ηνπ 

βφξεηνπ εδάθνπο ηεο Κχπξνπ. 

■ Δπηπξφζζεηα, ε Διιάδα επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο ζην 

δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο
56

. 

Απφ ην 1981 κέρξη ην 1992, κε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζ' έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην, θαζψο πξνσζείηαη, κε ηαρείο ξπζκνχο, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε 

θαηάξγεζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Οη αιιαγέο απηέο ζεκαηνδνηνχληαη απφ: 

α) Σελ θαηάξγεζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο ην 1983, ηελ ελνπνίεζε πνιιαπιψλ 

επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη ηε ζεκαληηθή άλνδν ηνπ κέζνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ ηελ 

ίδηα ρξνληά. 
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 Πεγή: http://ec.europa.eu/ellada/abc/greece_and_the_eu/index_el.htm// 
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β) Σε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, κε θαηάξγεζε δαζκψλ θαη πνζνζηψζεσλ γηα 

ηειηθά πξντφληα ηελ πεξίνδν 1981-86 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ππφινηπσλ δαζκψλ, ησλ 

εμαγσγηθψλ επηδνηήζεσλ θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ θφξνπ επί ησλ εηζαγσγψλ, ην 1989.  

γ) Σε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ, ε νπνία μεθηλά ην 1986 θαη 

νινθιεξψλεηαη ζε κηα δεθαεηία θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηε βξαρπρξφληα φζν θαη ηε 

καθξνρξφληα θίλεζε θεθαιαίσλ. 

δ) Σε ζηαδηαθή θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

ε απηή ηελ πεξίνδν επηδεηλψλεηαη ε θξίζε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ
57

, γεγνλφο 

πνπ απνδίδεηαη αθελφο ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. ηελ ηεηξαεηία 1980-1983, γηα πξψηε θνξά κεηά ηνλ 

πφιεκν, ην ΑΔΠ κεηψλεηαη γηα ηέζζεξα δηαδνρηθά έηε.
58

(βι. πίλαθα θαησηέξσ). 

 

ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ, ΑΝΔΡΓΗΑ 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΑΔΠ, 1980-1990 

Έηνο Ρπζκόο 

αλάπηπμεο 

%  

Πιεζσξηζκόο  

( ΓΓΣΚ ) % 

Αλεξγία 

% 

Ηζνδύγην 

ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ 

σο % ηνπ 

ΑΔΠ 

Καηά 

θεθαιή 

ΑΔΠ ($) 

1980  0,7 24,9  2,7  0,6  5030 

1981 -1,6 24,5  4,0  1,7  4575 

1982 -1,1 21,1  5,8  -1,8  4741 

1983 -1,1 20,2  7,9  -2,8  4262 

1984  2,0 18,5  8,1  -2,5  4121 

1985  2,5 19,3  7,8  -4,5  4085 

1986  0,5 23,0  7,4  -3,6  4798 

1987 -2,3 16,4  7,4  -0,8  5576 

1988  4,3 13,5  7,7  -1,8  6459 

1989  3,8 13,7  7,5  -4,3  6683 

1990  0,0 20,4  7,0  -4,7  8219 

Πεγή: ΤΠΔΘΟ 
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 G. Pagoulatos, Greece’s New Political Economy, Hampshire-New York 2003 ζ. 87 επ. 
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Σν 1981 ε φμπλζε ηεο θξίζεο νδεγεί ζηελ εθινγηθή λίθε ηνπ ΠΑΟΚ, κε ηνλ Αλδξέα 

Παπαλδξένπ πξσζππνπξγφ. 

Κεληξηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πνπ πηνζεηείηαη ηα έηε 

1981-1985 είλαη: 

 Ο δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ο έιεγρνο ησλ ηηκψλ ζε βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

 Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ παξαγσγή («ελεξγφο» θαη θιαδηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή) πνπ πεξηέιαβε θαη επξείαο θιίκαθαο 

θξαηηθνπνηήζεηο.  

 Ο ξφινο ησλ θξαηηθά ππνζηεξηδφκελσλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θαη 

κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

  Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ (θνηλσληθνπνηήζεηο).  

  Ο δεκνθξαηηθφο, φπσο νλνκάζζεθε έιεγρνο επηιεγκέλσλ θιάδσλ απφ 

επνπηηθά ζπκβνχιηα. 

Δπίζεο, ην 1983 ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ πξνρσξάεη ζε κία πξψηε ππνηίκεζε ηεο 

δξαρκήο, κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο πνπ γηλφηαλ νινέλα θαη 

ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή. 

Σέινο ν ελεξγφηεξνο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία εθδειψλεηαη κέζσ ηνπ 

Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Ο.Α.Δ.), πνπ ηδξχεηαη κε ηνλ 

λφκν 1386/1983. Μέζσ ηνπ ΟΑΔ ηίζεληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ζεηξά νιφθιεξε  

επηρεηξήζεσλ πνπ δνθηκάδνληαλ ζηελ αγνξά νξηζκέλεο απφ ην 1979. Χο ην 1985 έγηλαλ 

δεθηέο 44, κε πξψηε ηελ Πεηξατθή Παηξατθή. Σν 1986 πξνζηέζεθε ε ΑΓΔΣ-Ζξαθιήο, 

κεηά απφ ζπλερείο αληεγθιήζεηο αλάκεζα ζε ηδηνθηήηεο, θπβέξλεζε θαη Δζληθή 

Σξάπεδα
59

. 

ην δήηεκα ηεο ΔΟΚ, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, χζηεξα απφ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε 

γηα ηνπο φξνπο έληαμεο, θαηαθέξλεη κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ κλεκνλίνπ λα 
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 Π. Καδάθνο: Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά, Αζήλα 2009, ζ. 359 επ. 
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θεξδίζεη απμεκέλεο ρξεκαηηθέο ξνέο απφ ηα θνηλνηηθά ηακεία γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, θαζψο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία θαη βηνκεραλία
60

. 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηα κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

είλαη αξλεηηθά. Σν έηνο 1985 ηα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ν πιεζσξηζκφο απμάλνληαη 

(βι. πίλαθα 6, Παξάξηεκα), ρσξίο λα ζπληεινχλ ζηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο χθεζεο. Ζ εκθάληζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηε «δνκηθή θξίζε» ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κεηά 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν κε έκθαζε ζην λαπηηιηαθφ θεθάιαην
61

. 

ην πξνζθήλην ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ πεξηνξίδεηαη ε άζθεζε αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο 

θαη νη πνιηηηθέο ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ θπξηαξρνχλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε λαπηηιία θαη ζηε βηνκεραλία, κε 

απνηέιεζκα ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ κνληέιν λα θζάζεη ζηα φξηά ηνπ
62

. 

Σελ ίδηα επνρή νη ζρέζεηο ηεο Διιάδνο κε ηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα βειηηψλνληαη θαη 

παξάιιεια αιιάδεη ην κνληέιν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν ζηξέθεηαη πξνο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο ΔΟΚ. Σν 1985 ε Κνηλφηεηα πηνζέηεζε ηνλ θαλνληζκφ γηα ηα 

Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, πνπ εγθαηλίαζαλ κηα ζεηξά πνιηηηθψλ κε 

ζηφρν δηαξζξσηηθέο βειηηψζεηο ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ησλ θξαηψλ- 

κειψλ αλάκεζα ηηο νπνίεο θαη ε Διιάδα. 

ε απηφ ην πιαίζην αιιάδεη θαη ε θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν 1985 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζεκαληηθή ζηαζεξνπνηεηηθή πξνζπάζεηα. Ζ θπβέξλεζε πηνζεηεί 

κηα πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή κε θχξην άμνλα ηελ ζπκπίεζε ησλ κηζζψλ. Οη νλνκαζηηθνί 

κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα παγψλνπλ, ν πιεζσξηζκφο είλαη θαιπάδσλ θαη ην ζπλνιηθφ 

έιιεηκκα απμάλεηαη. Ζ θπβέξλεζε ζπγθξαηεί ηε δεκφζηα θαηαλάισζε θαη πεξηνξίδεη 

ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ζε φξνπο πνζνζηψλ επί ηνπ ΑΔΠ (βι. πίλαθα 7, Παξάξηεκα)
63

. 

Χζηφζν, ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985 δελ νδεγεί 

ζε έμνδν απφ ηελ θξίζε.  

Παξαηεξείηαη κηα λέα θάζε ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 
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 Βι. Δπηζεψξεζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, η.3/2,1982, ζ. 187-207. 
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 Β. Υσξαθάο, Τν ειιεληθφ εθνπιηζηηθφ θεθάιαην, Αληηζέζεηο, η. 10/1983, ζ. 58-71, 
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 Ζ. Ησαθείκνγινπ, Οη κεηαπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΣΟΚ, ζην Μ. πνπξδαιάθεο, επ., 

ΠΑΟΚ: Κφκκα-Κξάηνο-Κνηλσλία, Αζήλα 1988, ζ. 121. 
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 Γ. Μειηφο - Ζ. Ησαθείκνγινπ, Τν εμσηεξηθφ εκπφξην θαη νη θάζεηο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (1960-1990), 

ζηνλ ηφκν (Α) Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ζηελ ζχγρξνλε Διιάδα, Αζήλα 2004, ζ. 71 επ. 
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- ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ εξγαζίαο θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

θεξδψλ  

- ηε βαζκηαία κεηαβνιή ζην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κέζα ζηελ παξαγσγή ππέξ ηνπ 

θεθαιαίνπ
64

. 

Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία αληαλαθιά κηα άλνδν ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

λέσλ επελδχζεσλ. 

Μεηά ην 1987 εγθαηαιείπεηαη ε ζηαζεξνπνηεηηθή πξνζπάζεηα ελψ παξάιιεια 

απμάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηφθνπο θαη ρξενιχζηα. Σψξα ράξε ζην επλντθφ ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο απμεκέλεο εμαγσγέο ππεξεζηψλ 

λαπηηιία/ηνπξηζκφο θαη ηελ άλνδν ησλ εηζξνψλ απφ ηελ ΔΟΚ, ε δξαρκή αλαηηκάηαη ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο
65

. 

Ζ πνιηηηθή ησλ ηηκψλ ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ θαηά ηελ πεληαεηία 1987-1991, 

δηακνξθψλεηαη ππφ ην βάξνο ηεο πξαγκαηηθήο αλαηίκεζεο ηεο δξαρκήο πνπ κεηψλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη απμάλεη ηηο απψιεηεο ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 Δπηπιένλ εγθαηληάδεηαη θαη ε πνιηηηθή ηεο ζθιεξήο δξαρκήο θαη ην λφκηζκα αξρίδεη λα 

ππνηηκάηαη κε ξπζκνχο βξαδχηεξνπο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ε εθξνή θεθαιαίσλ απμάλνληαη ηα επηηφθηα
66

. 

 ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί θαη ε εηζξνή θνηλνηηθψλ πφξσλ 

ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο. Οη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ηεο Έλσζεο, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε άζθεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ
67

, ψζηε κέζα απφ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζηηο αζζελέζηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο (αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε 

Διιάδα) νη ζπλζήθεο, ψζηε απηέο λα νδεγεζνχλ ζε κηα δηαδηθαζία ζχγθιηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ πξνο ην κέζν φξν ηεο Έλσζεο. 

Απηή είλαη ε θχξηα αηηηνινγία ηεο δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο πνπ ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αεηθφξνπ (βηψζηκεο) αλάπηπμεο, ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη θαη γηα ιφγνπο αιιειεγγχεο δελ πξέπεη λα γίλνληαη 

απνδεθηέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ επηπέδσλ επεκεξίαο 

ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Έλσζεο. 

Παξάιιεια, δηαηππψλεηαη θαη ε αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ ινηπψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θπξίαξρνπο ζηφρνπο. 

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί κηα απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ 

αζθνχληαη απφ θνηλνχ απφ ηα θξάηε-κέιε ζηε βάζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο
68

.  

Κχξην φξγαλν άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ ηζφξξνπε θαη αεηθφξν ή βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (άξζξν 2 πλζΔΔ)
69

 απνηεινχλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, δειαδή ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθέο Αλάπηπμεο (ΔΠΣΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), 

ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΓΣΠ) θαη ην Υξεκαηνδνηηθφ 

Μέζν Πξνζαλαηνιηζκνχ Αιηείαο (ΥΜΠΑ)
70

. 

Σα δηαξζξσηηθά ηακεία αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο ηνκείο βειηίσζεο ησλ 

ππνδνκψλ, εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην αγξνηηθφ πεξηβάιινλ, 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο
71

. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, φπσο θαη φισλ ησλ κνξθψλ άζθεζεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο βαζίδεηαη ζε θαλφλεο νη νπνίνη δηαηππψλνληαη ζε ζρεηηθνχο 

θαλνληζκνχο. ηνπο θαλνληζκνχο απηνχο πξνζδηνξίδνληαη ε εθιεμηκφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ [ησλ νπνίσλ ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ζε ηζνδχλακα 

αγνξαζηηθήο δχλακεο,) δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 75% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ], ν 

ηξφπνο επεμεξγαζίαο, έγθξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ (πνζνζηφ θνηλνηηθήο, πνζνζηφ εζληθήο ζπκκεηνρήο θαη πνζνζηφ 

ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο), θαζψο θαη ε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

                                                 
68

 Δι. Αλδξηθνπνχινπ, Οη Πεξηθέξεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε , Αζήλα 1995, ζ. 276 επ. 
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Με ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ) ηεο πεξηφδνπ 1986-1988 

εληζρχζεθαλ νη πεξηθέξεηεο ηνπ ηφπνπ πνπ παξνπζίαδαλ θαζπζηέξεζε, ψζηε λα 

βξεζνχλ ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ κε πεξηζζφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηνλ απμαλφκελν 

αληαγσληζκφ πνπ ζπλεπαγφηαλ ε έληαμε ζηελ Κνηλφηεηα ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο ην 1985, δχν δειαδή νηθνλνκηψλ κε ζπγγελή ραξαθηεξηζηηθά πξνο εθείλα 

ησλ ινηπψλ πεξηθεξεηψλ ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ
72

. 

ηε ζπλέρεηα ε πνξεία πξνο ηελ εληαία αγνξά, κε ζηαζκφ ηελ Δληαία Δπξσπατθή 

Πξάμε, αλέδεημε ηελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ παξνπζίαδαλ δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο. Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ελζσκαηψζεθε ζηε ζπλζήθε. Οη ζηφρνη ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ν βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο εηζήρζεζαλ ζηνλ επξσπατθφ πξνβιεκαηηζκφ κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή 

Πξάμε. 

Σελ πεξίνδν 1981-1985
73

, νη δξάζεηο ζηφρεπαλ ζηε ζηήξημε επελδχζεσλ έξγσλ 

ππνδνκήο γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο θαη επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, 

ηεο βηνηερλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο, ελψ άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη νη έλλνηεο ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ 

θαη ηεο νινθιεξσκέλεο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο. 

Σελ πεξίνδν ησλ Μεζνγεηαθψλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ(1986-1988) πνπ 

απνηεινχλ πνιπεηείο παξεκβάζεηο δχν έσο επηά εηψλ, ζηεξίρηεθαλ παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο, έξγα ππνδνκήο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε 

παξεκβάζεηο ζηε γεσξγία, ηελ αιηεία θαη ηε κεηαπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

ζηελ ελέξγεηα, ηε βηνκεραλία, ηε βηνηερλία, ηηο ππνδνκέο θαη ηα δεκφζηα έξγα, θαη ηηο 

ππεξεζίεο(ηνπξηζκφο). χκθσλα κε κειέηε
74

 "ε εθαξκνγή ησλ ΜΟΠ ζηελ Διιάδα δελ 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή ιφγσ αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο θαη έιιεηςεο εµπεηξίαο. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα θνλδχιηα ησλ ΜΟΠ κεηαθέξζεθαλ ρξνληθά θαη 

ελζσκαηψζεθαλ ζην ΚΠΣ 1989-93.". 

Ζ πεξίνδνο 1974-1989 πξνζιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο θξίζεο ππεξζπζζψξεπζεο 

θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο ηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο. Παξά ην γεγνλφο ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ, ε δηάξζξσζε ηεο 
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 Δι. Αλδξηθνπνχινπ, Οη Πεξηθέξεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ,1995,ζ.231 
73

 Δι. Αλδξηθνπνχινπ, φ.π., ζ.197 θαη 201.  
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 Δπ. Λψινο, Δπξσπατθνί δηαξζξσηηθνί πφξνη: ν ξφινο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο", 

Οηθνλνκηθφ Γειηίν 17, 7/01. 
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νηθνλνκίαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ κε θπξηφηεξε 

δηαθνξά εθείλεο ηνπ πςεινχ κεξηδίνπ ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζηελ νηθνλνκία. Ζ 

ελζσκάησζε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ζπλεπάγεηαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηελ 

νηθνλνκία ησλ κεηξνπφιεσλ ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 
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Κεθάιαην 5: ηνλ «αζηεξηζκό» ηεο ΟΝΔ (1989-2008). 

Καζψο νινθιεξψλεηαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, θαη ε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο επηηαρχλεηαη, 

ππνγξάθεηαη ην 1992 ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, κε ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε 

πξνρσξνχλ ζηελ εκβάζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ηεο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ)
75

. ην Μάαζηξηρη απνθαζίδεηαη φρη 

κφλν έλα θαηλνχξγην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Δπξψπε, πνπ ζπκπιεξψλεη θαη δηεπξχλεη ηηο απνθάζεηο πνπ είραλ πηνζεηεζεί κε ηελ 

Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε ηνπ 1987, αιιά θαη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην άζθεζεο 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
76

. Σν πιαίζην απηφ πηνζεηείηαη πηα απφ φια ηα θξάηε κέιε 

πνπ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ). 

Δλψ, δειαδή, κέρξη ην 1992, ηα θξάηε κέιε δηαηεξνχλ ζρεηηθή ειεπζεξία θηλήζεσλ 

ζηελ άζθεζε καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, απηή ζηαδηαθά αθπξψλεηαη κεηά ην 1992, 

κέζσ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

Ζ έγθξηζε ηνπ πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο χγθιηζεο πνπ επηθπξψλεηαη ην 1993 θαη 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1993-1999, ζεζκνζεηεί ηελ αληηπιεζσξηζηηθή ζηφρεπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δπηβάιιεη ηαπηφρξνλα απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ψζηε ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα λα κεησζεί εληφο ηεο 

πξνεληαμηαθήο πεξηφδνπ ζην 3% ηνπ ΑΔΠ θαη ν ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο/ΑΔΠ λα 

απνθιηκαθσζεί, πξνζεγγίδνληαο ην ζηφρν ηνπ 60%. 

Ζ αληηπιεζσξηζηηθή ζηφρεπζε. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θξηηεξίνπ απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη - δειαδή ηεο ππνρξεσηηθήο δηαηήξεζεο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζηαζεξήο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν έηε πξηλ ηελ έληαμε ζην 

ηξίην ζηάδην ηεο ΟΝΔ - πξνζδηνξίδνπλ ην κείγκα ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αζθείηαη απφ ην 1992 κέρξη ζήκεξα. 

Ζ καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή θαζίζηαηαη απζηεξά πεξηνξηζηηθή
77

, σο πξνο ην 

λνκηζκαηηθφ ηεο ζθέινο, κε ηελ επηθξάηεζε πςειψλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαη 

πξαγκαηηθήο ππεξηίκεζεο ηεο δξαρκήο. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή παξακέλεη επίζεο 

πεξηνξηζηηθή. Σν δεκφζην έιιεηκκα κεηψλεηαη κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ηξερνπζψλ 
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 Ν. Μνχζεο, Δπξσπατθή Έλσζε, Γίθαην, Οηθνλνκία, Πνιηηηθή, Αζήλα 2005, ζ.22 
76

 Γ. Αινγνζθνχθεο, Η. Αξκάγνπ, Η καθξννηθνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηελ δεθαεηία ηνπ 1990,ζην Δπηινγή, 

Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία 1997, ζ.74 επ. 
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 Π. Κνξιίξαο, Η λνκηζκαηηθή ελνπνίζε ηεο Δπξψπεο, ζην Δπηινγή, Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία 1997,          

ζ. 119. 
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δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ιήςεο κέηξσλ (π.ρ. αληηθεηκεληθά θξηηήξηα) γηα ηε δηεχξπλζε 

ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. Παξαηεξείηαη επίζεο, ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

θαηά θεθαιήλ κηζζψλ ηελ πεξίνδν 1991-1993
78

. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, εκθαλίδνληαη νη βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο άζθεζεο 

πνιηηηθήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαη 

ηνπ δείθηε πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο γηα φιε ηελ πεξίνδν 

1990-1995. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κεηά ην 1992 ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ 12 

κελψλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξέρνληα πιεζσξηζκφ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 6%-8%. Σελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηψλεηαη πξαγκαηηθή ππεξηίκεζε ηεο δξαρκήο ηεο 

ηάμεο ηνπ 8%. 

Διιάδα: Οηθνλνκηθνί δείθηεο 

Δηήζηα Πνζνζηηαία κεηαβνιή 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Πξνζθνξά 

Υξήκαηνο (Μ2) 5,3 2,3 4,4 15 8,9 10,3 9,8 

Γεκφζην 

Έιιεηκκα (% 

ΑΔΠ) 
-16,1 -11,5 -12,3 -14,2 -12,1 -9,1 -7,9 

Ολνκαζηηθφο 

Μηζζφο 
23,1 14,3 10,7 8,1 12,2 12,5 11,5 

Πξαγκαηηθφο 

Μηζζφο 
2,6 -4,5 -3,8 -5 1,2 2,9 2,4 

 

 Πεγή: Eurostat & DGll (1997), EC Economic Data Pocket Book, No 4/97. 

 

Διιάδα: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο
79

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ρπζκφο Μεηαβνιήο Αλεξγίαο (%) 

 6,4   7   7,9   8,6   8,9   9,1   9  

Ρπζκφο Μεηαβνιήο Απαζρφιεζεο (%) 

 1,3  - 1,8   1,4   0,8   1,9   0,9   1,2  

Δκπνξηθφ Έιιεηκκα (% ΑΔΠ) 

- 14,5  - 14,1  - 13,9  - 13,7  - 13,7  - 14,4  - 14,4  

Δηζνδεκαηηθφ Μεξίδην Κεθαιαίνπ* 

 44,4   48,2   49,3   51,7   50,5   49,4   48,5  

Πξνζαξκνζκέλν Μεξίδην Μηζζψλ** 

 77,2   72,5   68,9   64,5   68,8   70   71,6  

 

 Πεγή: Καηζέιε (1997). 
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 Λ. Καηζέιε, Η Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ην Μάαζηξηρη: Πξνθιήζεηο θαη επηινγέο Πνιηηηθήο ζηνλ η., Σν 

παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 1997  ζ. 505 επ 
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Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζπλερηδφκελεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ αγνξψλ, πνπ είρε ήδε ζρεδφλ νινθιεξσζεί ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηεο καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο επηηαγέο ηεο πλζήθεο 

ηνπ Μάαζηξηρη, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο χθεζεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ην 1995. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηεο αλεξγίαο, αλαθαηαλνκή 

εηζνδεκαηηθψλ κεξηδίσλ θαη εληείλεηαη, αθφκα πεξηζζφηεξν, ε κείσζε ηεο 

«δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο». 

Έηζη, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 1992-1996 παξακέλεη 

θάησ ηνπ 2% (1,45%), ην πνζνζηφ αλεξγίαο μεπεξλά ην 10%, ην κεξίδην 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζφδσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά, ελψ αληίζηνηρα ην κεξίδην ησλ 

κηζζψλ κεηψλεηαη θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην 1990 κέρξη ην 1996. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαη μεπεξλά ην 14% ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην κείγκα ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα δε ε 

πνιηηηθή ησλ πςειψλ επηηνθίσλ θαη ηεο ζθιεξήο δξαρκήο, επηηπγράλεη λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη λα επηθέξεη ζεκαληηθή 

απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ 15% ην 1992 ζην 6,5% ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1993 
80

. 

πγρξφλσο φκσο, θαζψο πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηξαθεί ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ 

σο πεγή άληιεζεο θζελφηεξνπ θεθαιαίνπ, ελψ ηαπηφρξνλα, ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά 

έρνπλ απμήζεη ηνλ άκεζν ή έκκεζν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηνπο γηα θαηαλαισηηθνχο 

ζθνπνχο, ε Διιεληθή νηθνλνκία θαζίζηαηαη επάισηε ζε κηα πηζαλή θεθαιαηαθή 

αζηάζεηα θαη θεξδνζθνπηθή πίεζε πνπ ζα επέθεξε κηα αλαηξνπή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

πνιηηηθήο. 

Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο
81

, πνπ απνθαζίζηεθε ζηε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ 

Γνπβιίλνπ ζηηο 13 θαη 14 Γεθεκβξίνπ 1996 θαη επηθπξψζεθε ζηε Γηάζθεςε ηνπ 

Άκζηεξληακ, δέζκεπζε νξηζηηθά ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε δηαηήξεζεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ 3%. Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο δηελεθψλ 

«πξνγξακκάησλ ζχγθιηζεο» γηα ηελ νλνκαζηηθή πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο 
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 Λ. Καηζέιε, «Η Αρίιιεηνο Πηέξλα ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο», Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία 1997, 
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φξνπο ηνπ Μάαζηξηρη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε 

ππέξβαζεο ηνπ ζηφρνπ γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ 

επειημία ηεο Κπβέξλεζεο ζηε ξχζκηζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δηδηθά γηα ηελ 

πεξίπησζε ρσξψλ, φπσο ε Διιάδα, δηαξζξσηηθέο καθξννηθνλνκηθέο ζηξεβιψζεηο 

έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα ππεξβνιηθή δηφγθσζε ηνπ ρξένπο, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα.  

ηηο ζηξεβιψζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο γηα εθινγηθνχο / πειαηεηαθνχο ιφγνπο
82

, φπσο επίζεο θαη ε αλαβιεηηθφηεηα 

ιήςεο ζηαζεξνπνηεηηθψλ κέηξσλ πνπ ζαλ ζπλέπεηα έρνπλ πνιηηηθφ θφζηνο. Πέξα ηεο 

κνλνδηάζηαηεο αληηπιεζσξηζηηθήο ηνπο ζηφρεπζεο, νη φξνη ηνπ πκθψλνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα άζθεζε «πξνθπθιηθήο» πεξηνξηζηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. ε πεξίπησζε κηαο εμσηεξηθήο δηαηαξαρήο πνπ ζα κεηψζεη 

ηε δήηεζε, ν θίλδπλνο ππέξβαζεο ηνπ ζηφρνπ γηα то δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζα 

ππνρξεψζεη ηελ θπβέξλεζε λα κεηψζεη ηηο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο ή λα απμήζεη ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.  

Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, απνηέιεζκα ηεο ηαπηφρξνλεο παξαρψξεζεο тоπ εζληθνχ 

εθδνηηθνχ πξνλνκίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηνπ πξνλνκίνπ άζθεζεο 

εζληθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηηο ζεζκηθέο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο, 

είλαη ε απψιεηα εξγαιείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη, θάησ απφ ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απμαλφκελεο αλεξγίαο. 

Ζ απψιεηα εζληθψλ εξγαιείσλ γίλεηαη αθφκα πην έληνλε φζν πξνρσξεί ε ελνπνίεζε 

ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ θαη νη ρψξεο, ηδηαίηεξα νη κηθξέο, επηδίδνληαη, νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν, ζ' έλαλ άηππν θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ ή αληαγσληζκφ θηλήηξσλ γηα ηελ 

πξνζέιθπζε μέλνπ θεθαιαίνπ θαη επελδχζεσλ. Κάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, κηα 

πνιηηηθή αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ είηε γηα δεκνζηνλνκηθνχο, είηε γηα 

αλαδηαλεκεηηθνχο ζθνπνχο θαζίζηαηαη αλέθηθηε. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ειιείκκαηνο 

πξνσζείηαη αλαγθαζηηθά, κέζσ πνιηηηθήο ζπγθξάηεζεο δεκνζίσλ δαπαλψλ. ηελ 

πεξίπησζε φκσο ρσξψλ, φπσο ε Διιάδα, ηα πεξηζψξηα κείσζεο ησλ δεκνζίσλ 
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δαπαλψλ είλαη αθελφο πεξηνξηζκέλα, αθεηέξνπ δε απηέο θαιχπηνπλ ζεκαληηθέο 

επελδπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο
83

. 

Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή ζηξνθή ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο ε Διιάδα ηθαλνπνίεζε ηα θξηηήξηα 

ζχγθιηζεο ηεο πλζήθεο θαη έγηλε κέινο ηεο Δπξσδψλεο (βι. πίλαθαο 8, 9, 10, 11, 

Παξάξηεκα). 

Ζ πνιηηηθή ησλ πςειψλ επηηνθίσλ θαη ηεο «ζθιεξήο δξαρκήο», πνπ είρε αξρίζεη θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, εληείλεηαη θαη απνδίδεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Σν 1994 ε 

θίλεζε θεθαιαίσλ απειεπζεξψλεηαη κε επηηπρία, παξά ηνπο θιπδσληζκνχο.  

Σν Μάξηην ηνπ 1998, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα πεξηνξηζκέλε -ηειηθά- ππνηίκεζε, ε δξαρκή 

εληάζζεηαη ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ. Σαπηφρξνλα, ε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε δεκνζηνλνκηθή βειηίσζε κεηψλνπλ ηνλ πιεζσξηζκφ, ν 

νπνίνο απνθιηκαθψλεηαη ζηαδηαθά, γηα λα θηάζεη ην 1999 ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο. 

Ζ «ζθιεξή» δξαρκή, πνπ έθαλε αθξηβέο ηηο εμαγσγέο θαη θζελέο ηηο εηζαγσγέο, αιιά 

θαη νη απμαλφκελεο εηζαγσγέο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ πνπ πξνθάιεζε ε αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ, εμαθνινχζεζαλ λα επηδεηλψλνπλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε «ζθιεξή» δξαρκή, θαζψο θαη νη βειηηνχκελεο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νδήγεζαλ ζε εηζξνέο θεθαιαίσλ ηα νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άδεινπο 

πφξνπο θαη ηηο κεηαβηβάζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζπλέβαιαλ ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ
84

. 

Ζ βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηαζεξνπνηεί ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Σα έζνδα, έπεηηα απφ ελλέα ρξφληα πζηέξεζεο, απμάλνληαη απφ ην 1994 κε ξπζκφ 

δηπιάζην απφ ην ΑΔΠ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα ειιείκκαηα θαη λα 

εληζρχζνπλ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε ζπγθξαηείηαη ζε πνιχ 

ρακεινχο ξπζκνχο αχμεζεο θαη απφ ην 1994 αξρίδεη λα ππάξρεη πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα, γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ ηξηάληα ρξφληα. Σα πξσηνγελή πιενλάζκαηα 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηνπ 20νχ αηψλα είλαη ηα πςειφηεξα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 
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κεηαπνιεκηθά.
85

 ε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, πνπ επηηαρχλεηαη 

δξακαηηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ην επξψ πξαθηηθά θαηαξγεί ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, 

ηα πιενλάζκαηα επηηξέπνπλ λα ζπγθξαηεζεί ην δεκφζην ρξένο θαη λα κεησζνχλ 

ζεκαληηθά νη δαπάλεο γηα ηνθνρξενιχζηα. 

Απφ ην 1994 ζεκεηψλνληαη δψδεθα έηε κε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, νη νπνίνη 

κάιηζηα, απφ ην 1996 θαη κεηά, είλαη πςειφηεξνη απφ ηνπο κέζνπο ξπζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη επηδφζεηο απηέο είλαη νη θαιχηεξεο πνπ ζεκεηψζεθαλ κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Οη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο εληζρχνληαη 

ζεκαληηθά: ε εηήζηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ κεηά ην 1996, θαη ησλ δεκφζησλ θαη ησλ 

ηδησηηθψλ, θηλήζεθε ζηα επίπεδα ηεο επνρήο 1961-1973.  

Δμάιινπ, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ε νπζηαζηηθή εμάιεηςε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, ράξε ζηελ έληαμε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξψπεο 

θαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ επξψ, απνηειεί ηελ θαιχηεξε δπλαηή εγγχεζε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ ησλ επελδχζεσλ ζε πςειά επίπεδα
86

. 

Απηή είλαη κία νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο, κε επίθεληξν ηε 

βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, ηε δηαξζξσηηθή 

πξνζαξκνγή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θξίζεσλ ηεο πεξηφδνπ 

εθείλεο. (βι. πίλαθα θαησηέξσ) 
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ΡΤΘΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ, ΑΝΔΡΓΗΑ 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 

ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΑΔΠ, 1989-2001 

Έηνο Ρπζκόο 

αλάπηπμεο 

%  

Πιεζσξηζκόο 

( ΓΓΣΚ ) % 

Αλεξγία 

% 

Ηζνδύγην 

ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ 

σο % ηνπ 

ΑΔΠ 

Καηά 

θεθαιή 

ΑΔΠ ($) 

1989  3,8 13,7  7,5  -4,3  6683 

1990  0,0 20,4  7,0  -4,7  8219 

1991  3,1 19,5  7,7  -3,8  8729 

1992  0,7 15,9  8,7  -2,0  9541 

1993 -1,6 14,4  9,7  -2,6  8890 

1994  2,0 10,9  9,6  -0,5  9582 

1995  2,1 8,9  10,0  -2,4  11.073 

1996  2,4 8,2  10,3  -2,6  11.716 

1997  3,2 5,5  10,3  -2,6  11.332 

1998  3,7 4,5  11,2  - - 

1999  3,5 2,1  12,0  - - 

2000*  3,8 2,0 (1) 11,3  - - 

2001*  4,1 - 10,4  - - 

*Πξνβιέςεηο           

(1) Μάξηηνο           

Πεγή : ΤΠΔΘΟ 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα νξφζεκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ηα αθφινπζα
87

: 

 Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο θξίζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ ην 1994 θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Ζ επίηεπμε κνλνςήθηνπ πιεζσξηζκνχ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1995, κεηά απφ 

εηθνζηπέληε πεξίπνπ ρξφληα. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηεο δξαρκήο ζην Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ (ΜΗ) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΝ) ζηηο 16 Μαξηίνπ 1998. 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ πέληε θξηηεξίσλ ζχγθιηζεο ηεο πλζήθεο ην 1999 

(δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, δεκφζην ρξένο, πιεζσξηζκφο, επηηφθηα, 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία). 

 Ζ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Φέηξα (Πνξηνγαιία) ζηηο 19.6.2000 

γηα πηνζέηεζε ηνπ επξψ απφ ηελ Διιάδα απφ 1.1.2001. 
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ην επίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηίζεηαη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. ια 

ηα κέζα πνιηηηθήο έρνπλ αληηπιεζσξηζηηθφ ραξαθηήξα
88

 θαη επηθνπξνχλ ηε δηαδηθαζία 

ζχγθιηζεο. Ζ απζηεξή λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή, ε εηζνδεκαηηθή 

πνιηηηθή θαη ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή βνεζνχλ ηε ζηαδηαθή ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Δπίζεο ηελ πεξίνδν 1989-1993 εθαξκφδεηαη Α' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, ην νπνίν 

ζηφρεπε ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ βαζηθψλ 

ππνδνκψλ (28,8%), ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο κέζα απφ δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο 

(6,1%), ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (3,8%), ε ελίζρπζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ (8%), ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (10,2%) θαη ε κείσζε ησλ 

δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ (50,3%)
89

. Οη επελδχζεηο απηέο ήηαλ ν θηλεηήξηνο 

κνριφο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, ηελ πεξίνδν 1994-1999 εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα ην λέν Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο 1994 -1999, ην νπνίν κέρξη ην 1999 εμαζθαιίδεη κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηάμεσο 25 δηο. ECU
90

, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνληαη απφ 

ηνπο πφξνπο ηνπ εζληθνχ ζθέινπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ 

ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη άμνλεο αλάπηπμεο ηνπ Β' Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο ήηαλ νη κεγάιεο ππνδνκέο, ζηηο νπνίεο θαη δηαηέζεθε ην 28% ησλ πφξσλ, ε 

πνηφηεηα δσήο (9%), ε αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε κέζσ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο (25%), ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (13%) θαη ε 

αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ (25%)
91

. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηεξεί θαλείο ηελ 

κεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ. 
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Αύμεζε ηνπ ΑΔΠ, 1986-1999 

      Διιάδα Δ.Δ. 15 

          

Μέζε εηήζηα %   1986-1996 1,6 2,1 

κεηαβνιή ΑΔΠ   1986-1991 2,2 3 

    1991-1995 1 1,5 

πξνβνιέο   1996-1999 3,8 2 

ΑΔΠ θαηα θεθαιήλ (ΗΑΓ) 

Δ.Δ. 15 = 100 

        

  1986 59,2 100 

  1987 57,4 100 

  1988 58,3 100 

  1989 59,1 100 

  1990 57,4 100 

  1991 60,1 100 

  1992 61,9 100 

  1993 64,2 100 

  1994 65,2 100 

  1995 66,4 100 

  1996 67,5 100 

πξνβνιέο   1997 69,2 100 

    1998 68,6 100 

    1999 69,3 100 

     
Πεγή: Δ.Δ. (1999). Έθηε Πεξηθεξεηαθή Έθζεζε γηα ηελ 

Καηάζηαζε θαη Αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, Λνπμεκβνύξγν. 
  

 

 

Ζ επηκνλή ζηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ε ζπλέπεηα ζηελ επηδίσμε ησλ 

ζηφρσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαρεία κείσζε ησλ επηηνθίσλ
92

. Ζ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαη ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ δεκνζίνπ, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε πξαγκαηηθψλ 

εηζνδεκαηηθψλ απμήζεσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ γίλνληαη κεηά ην 1996 απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ
93

 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Πξαγκαηνπνηείηαη ε εμπγίαλζε θαη ηδησηηθνπνίεζε κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθζπγρξνλίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ 

αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, θαη απειεπζεξψλνληαη νη αγνξέο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη 

απφ ην 1996 κέρξη ην 1999 ηα έζνδα απφ ηδησηηθνπνηήζεηο μεπέξαζαλ ηα 10 δηζ. 
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δνιάξηα, ηνπνζεηψληαο ηελ Διιάδα αλάκεζα ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κε ηα κεγαιχηεξα έζνδα ηδησηηθνπνηήζεσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  

Ζ πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο δελ είλαη ε κφλε. Παξφκνηα παξαδείγκαηα 

βξίζθεη θαλείο ζε πνιιέο άιιεο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, π.ρ. ΟΣΔ, ΓΔΖ ΔΤΓΑΠ.
94

 

Ζ απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο αλαδεηθλχεη καδί κε ηελ επίζεο 

απνηπρεκέλε θξαηηθή παξέκβαζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηελ αδπλακία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο λα δηαρεηξηζζεί θαη λα δψζεη ιχζεηο, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, 

ζε νμπκέλα θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Ζ αδπλακία ησλ θπβεξλψλησλ λα εθαξκφζνπλ 

κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο απνηέιεζε ην βαζηθφ παξάγνληα ηεο απνηπρίαο θαη ησλ δχν 

αληίζεησλ πνιηηηθψλ. 

Ζ θαηάζηαζε απηή άιιαμε κεηά ην 1995
95

, κε ηελ πηνζέηεζε ζηελ Διιάδα ηνπ ζηφρνπ 

ηεο ΟΝΔ. Σν πξφγξακκα ηδησηηθνπνίεζεο πεξηέιαβε ηελ αχμεζε νξίνπ κεηνρνπνίεζεο 

ζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ΓΔΚΟ (π.ρ. ΟΣΔ, Διιεληθά Πεηξέιαηα), ηελ είζνδν 

ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ ζε εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο, ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε 

θξαηηθψλ ηξαπεδψλ (π.ρ. Ηνληθή Σξάπεδα, Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, Κξήηεο, Κεληξηθήο 

Διιάδνο), ηελ πιήξε ηδησηηθνπνίεζε κε ζηξαηεγηθψλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. 

Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Δηδψλ), θαζψο θαη ηελ πψιεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ πεξηέιζεη ζηνλ ΟΑΔ. Πξνψζεζε, επίζεο, ηελ επξχηεξε δπλαηή 

ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε δεκνζίσλ ππνδνκψλ, ηφζν εζληθήο φζν θαη ηνπηθήο θιίκαθαο, 

κε απνθπγή επηβάξπλζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απφ εγγπήζεηο θαη δαλεηζκφ
96

. 
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Ηδησηηθνπνηήζεηο θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ, 2001-2002 
 

Δηαηξία Μέζνδνο ηδησηηθνπνίεζεο 
θαη % πψιεζεο 

πλνιηθά έζνδα απφ 
Απνθξαηηθνπνηήζεηο 
(ζε δηζ. €) 

Κξαηηθφ 
κεξίδην (%) 

Άδεηα δεχηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (2001) 

  

0.5 

 

ΟΠΑΠ (2001) Αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά (5,4%) 0.09 94.6 

Γηψξπγα Κνξίλζνπ (2001) πκθσλία κε ζηξαηεγηθνχο 

επελδπηέο (100%) 

0.03 0 

ΟΣΔ (2001) Αληαιιαγή κεηνρψλ (9%) 1.0 41.7 
Οξγαληζκφο Ληκέλνο 
Θεζζαινλίθεο (2001) 

Αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά (25%) 0.02 74.3 

Δηαηξία Όδξεπζεο Θεζζαινλίθεο 
(2001 ) 

Αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά (26%) 0.01 74.5 

Ναππεγεία θαξακαγθά (2001) Απεπζείαο πψιεζε (100%) 0.05 0 

ΓΔΖ (2001) Αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά (16%) 0.46 84 

Έθδνζε πξνκεηφρσλ (2001)  1.94  

ETBA (2002) Απεπζείαο πψιεζε (67%) 0.51 7.8 

Καδίλν Mont Parnes SA (2002) ηξαηεγηθφο επελδπηήο (49%) 0.12 51 

ΟΠΑΠ (2002) Πξφζζεηε πξνζθνξά (19%) 0.51 75.6 

ΟΣΔ (2002) Πξφζζεηε πξνζθνξά (8%) 0.65 33.7 

Πεγή: ΥΠΔΘΟ.  

 

 

Πξόγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ 
 

Γεκφζηα επηρείξεζε (%) Πνζνζηφ 

θξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο 

Μέζνδνο ηδησηηθνπνίεζεο  

(% πψιεζεο) 

ΔΛ.ΠΔ. 58.2 ηξαηεγηθφο επελδπηήο 23% 

ΟΛΠ 100 - 25% 

Olympic Airways (OA) 100 Νέα εηαηξία - 

ΔΛΣΑ 100 ηξαηεγηθφο εηαίξνο κέρξη 10% 

ΔΤΓΑΠ 61 - 10% 

Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα 33 - 33% 

Σαρ. Σακηεπηήξην 100 - - 

ΓΔΠΑ 65 ηξαηεγηθφο επελδπηήο 35% 

ΔΣΑ 100 - 25% 

Αγξνηηθή Σξάπεδα 82.3 - - 

ΓΔΖ 84 Πξφζζεηε πξνζθνξά 15% 

Πεγή: ΤΠΔΘΟ. 

 
 

Σα πξνγξάκκαηα ζχγθιηζεο πνπ εθαξκφζζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 πέηπραλ 

αλακθίβνια κείσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.  

Έλα άιιν εξγαιείν άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο -επξέσο δηαδεδνκέλν- ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1990 είλαη ην ρξεκαηηζηήξην. Οη εμειίμεηο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη δηεζλψο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ηάζε μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη είρε σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηεο 
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επηρείξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο
97

. πγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν 

1999-2001ηελ ηα έζνδα ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά απφ ηε 

θνξνιφγεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Σειηθά, ε Διιάδα πεηπραίλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη θαη εληάζζεηαη ζηελ ΟΝΔ ηελ 1/1/2001.Ζ ειιεληθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη 

ζηελ επνρή ηνπ Δπξψ κε επλντθέο πξννπηηθέο. Δληζρπηηθνί απηήο ηεο άπνςεο είλαη θαη 

νη πςεινί ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ επηηεχρζεθαλ απφ ηελ Διιάδα θαηά ην 

2001-2003 (βι. πίλαθα17, Παξάξηεκα), θαη νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξνη ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσδψλεο. Δληνχηνηο, έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα είλαη θαηά πφζνλ νη 

ξπζκνί απηνί είλαη δηαηεξήζηκνη. Ζ εξψηεζε απηή απνηειεί θαη ην δεηνχκελν γηα ηελ 

ειιεληθή καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή εληφο ηεο ΟΝΔ. Σν δεηνχκελν είλαη ε επίηεπμε 

πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο κέζα απφ δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία
98

, ε αλάπηπμε είλαη δηαηεξήζηκε φηαλ είλαη κε 

πιεζσξηζηηθή θαη απηνηξνθνδνηνχκελε. Απφ ην 2001 θαη χζηεξα, ν ξπζκφο 

πιεζσξηζκνχ ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζε αλνδηθή πνξεία θαη ζε επίπεδα πεξίπνπ 

δηπιάζηα απφ ηνλ κέζν φξν ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΟΝΔ. Απφ ηελ άιιε, νη πςεινί 

ξπζκνί αλάπηπμεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ δεκφζηα επελδπηηθή δαπάλε γηα ηα 

πξφζθαηα απνπεξαησζέληα κεγάια έξγα ππνδνκήο θαη ζε εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, ζεκεηψζεθε 

καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

επλντθφηεξεο, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, πξνυπνζέζεηο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο. 

 Δίλαη φκσο θαλεξφ φηη ν νηθνλνκηθφο αληίθηππν ησλ αγψλσλ απφ ηα πξψηα θηφιαο 

ρξφληα ηεο πξνεηνηκαζίαο ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο φπνπ 

ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο δηνξγάλσζεο αληηπξνζψπεπαλ ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Απζηξαιίαο, γηα παξάδεηγκα, ε νπνία είρε 

δηνξγαλψζεη ηελ πξνεγνχκελε Οιπκπηάδα. Σελ Δπνρή πνπ ε Διιάδα αλέιαβε ηε 

δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ, 

ππνινγηζκέλν σο θαηά θεθαιή ΑΔΠ κε βάζε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε, ηζνδπλακνχζε 

πεξίπνπ κε ην 65% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Διιάδα επέηπρε ην 

2001 πξαγκαηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο 4,2%, μεπεξλψληαο ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν 
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(1,6%) θαηά 2,4%. Σν 2002, ε Διιάδα ζεκείσζε ξπζκφ αλάπηπμεο 3,4% έλαληη 1,1% 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Ζ κεγέζπλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην 2003 ήηαλ 

5,9%, ην 2004 4,6% θαη ην 2005 πεξίπνπ 3,0% (βι. πίλαθα θαησηέξσ).  

 

Δμέιημε βαζηθώλ καθξννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ - 

Σξηκεληαίνη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί (ζηαζεξέο ηηκέο 2000)  

Σξίκελν  ΑΔΠ 

  εθαη. € (λ/λ-4) 

2001  142.001  4,2% 

2002  146.885  3,4% 

2003  155.613  5,9% 

2004  162.807  4,6% 

Α' 2005  40.910  2,4% 

Β' 2005  41.229  1,5% 

Γ' 2005  41.748  2,1% 

Γ' 2005  42.571  3,0% 

2005*  166.458  2,2% 

Α' 2006  42.543  4,0% 

Β' 2006  43.386  5,2% 

Γ' 2006  43.890  5,1% 

Γ' 2006  44.165  3,7% 

2006*  173.984  4,5% 

Α' 2007  44.960  5,7% 

Β' 2007  45.269  4,3% 

Γ' 2007  45.650  4,0% 

Γ' 2007  45.886  3,9% 

2007*  181.765  4,5% 

Α' 2008  46.193  2,7% 

Β' 2008  46.479  2,7% 

γ' 2008  46.539  1,9% 

δ' 2008  46.216  0,7% 

2008*  185.427  2,0% 

α' 2009  45.747  -1,0% 

β' 2009  45.609  -1,9% 

γ' 2009  45.393  -2,5% 

δ' 2009  45.040  -2,5% 

2009*  185.427  -2,0% 

* πξνζσξηλά ζηνηρεία  

Πεγή: ΔΤΔ, Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία, Μάξηηνο 2010 
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Βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο, ε νπνία βαζίζηεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα νιπκπηαθά έξγα, ήηαλ ε εγρψξηα θαηαλάισζε θαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο 

παξέκεηλαλ ζε πςειά επίπεδα (7,7% ην 2003) έλαληη ησλ πνιχ ρακειψλ αληίζηνηρσλ 

πνζνζηψλ ηεο επξσδψλεο (-1,8% γηα ην 2003).  

 Αληίζεηα, ε παξαγσγηθή (κε θαηαζθεπαζηηθή) ηδησηηθή επελδπηηθή δαπάλε θαη ε 

ηδησηηθή απνηακίεπζε, πξνυπνζέζεηο εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα απηνηξνθνδνηνχκελε 

αλάπηπμε, παξνπζηάδνπλ (κε κεκνλσκέλεο εμαηξέζεηο) ζηαζηκφηεηα θαη θαζνδηθή 

ηάζε, αληίζηνηρα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νιπκπηαθήο πξνεηνηκαζίαο παξακέλνπλ σο 

πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ε πςειή αλεξγία, ην αξλεηηθφ ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην θξαηηθφ έιιεηκκα θαζψο θαη ην δεκφζην ρξένο. Σν 

πνζνζηφ αλεξγίαο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφ ζηα φξηα ηνπ 10%, ελψ ην πνζνζηφ ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ εμαθνινπζεί λα μεπεξλά ζεκαληηθά ην εμαηξεηηθά 

πςειφ, γηα ρψξα-κέινο ηεο ΟΝΔ, άξηζηνπ 100%. 

Δπίζεο ηελ πεξίνδν 2000-2006 εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα ην Γ' Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο
99

, ην νπνίν πξνβιέπεη σο άμνλεο αλάπηπμεο ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηηο κεηαθνξέο, ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο, ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε. Οη δηαηηζέκελνη πφξνη θαηαλέκνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή κε ζρέζε 11%, 

29%, 15%, 9%, 4%, 7% θαη 26% αληίζηνηρα.. 

Πξννδεπηηθά, νη παξεκβάζεηο δηαζέηνπλ φιν θαη κεγαιχηεξνπο πφξνπο θαη απνθηνχλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο δηάζηαζε 

ζε αληηζηνηρία κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο απηέο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. Ζ 

ηάζε απηή εκθαλίδεηαη κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα ζην Β' ΚΠ. Δδψ νη ζηφρνη 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζηηο ππνδνκέο (εζληθνί άμνλεο, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, 

ηειεπηθνηλσλίεο, ελέξγεηα, θπζηθφ αέξην), ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο (αζηηθή 

αλάπηπμε, πγεία θαη πξφλνηα, πεξηβάιινλ), ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα (βηνκεραλία θαη 

ππεξεζίεο, έξεπλα θαη ηερλνινγία, ηνπξηζκφο θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα, γεσξγία, αιηεία) 

θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ εθπαίδεπζε θαη αξρηθή θαηάξηηζε, ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο). 
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ην Γ' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, παξάιιεια κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζηφρνπο, 

επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε ζηήξημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο. ην ίδην πξφγξακκα 

ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο αλεξγίαο, ησλ θαηλνκέλσλ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αιιά θαη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ή δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο 

αληαλαθιάηαη θαη ζηα πνζά πνπ δηαηίζεληαη γηα παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. Σα πνζά αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά αζξνίζκαηα, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ηακείν ζπλνρήο. Δπηπξφζζεηα, ηα πνζά αλαθέξνληαη είηε ζε 

δξαρκέο είηε ζε ECU θαζψο θαη ζε ηξέρνπζεο είηε ζε ζηαζεξέο ηηκέο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. Μφλν κεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δξαρκήο θαη ηελ έληαμε 

ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ νξίδεηαη ε ζηαζεξή ζρέζε ηνπ επξψ πξνο 340,75 δξρ
100

. 

πγθεθξηκέλα, ε ρψξα
101

, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα πέηπρε ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ κεγαιχηεξνπο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Έλσζεο (2,5% γηα ηελ 

Δπξψπε ησλ 12, 2,6% γηα ηελ Δπξψπε ησλ 25 θαη 3,5% γηα ηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 

1999 έσο 2001) θαη παξά ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ππνδνκέο ηεο 

θαη ζην επίπεδν επεκεξίαο κεγάινπ ηκήκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο, εμαθνινπζεί λα 

παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε, φπνπ ε αλεξγία θηλείηαη πεξί ην 

10%, κε ηδηαίηεξα πςειέο ηηκέο ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ, ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ. Καη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα εξγάδεηαη θαη δεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πξνο ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν, ηειηθά νη δηαξζξσηηθέο δνκέο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ρψξαο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ζηνηρείν ηo νπνίν πεξηνξίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πνιηηηθψλ απφ ηελ Έλσζε θαη απφ ηε ρψξα (βι. πίλαθεο 12, 13, 14, Παξάξηεκα). 
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ηελ Σξίηε Έθζεζε πλνρήο
102

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο λέαο δηαρσξηζηηθήο πεξηφδνπ 

2006-2013. Απηφ πνπ κέλεη λα γίλεη είλαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηφζν ζε επίπεδν αξρψλ 

φζν θαη πφξσλ ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην πνπ λα επηηξέπεη ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εγγξάθσλ πξνγξακκαηηζκνχ (Γ' ΚΠ γηα ηε ρψξα καο), έηζη ψζηε απηφο λα κπνξέζεη 

λα δηαδερζεί νκαιά ηε ζήκεξα αζθνχκελε πνιηηηθή ελδερφκελα πεξί ην 2008. 

Ζ ζρεηηθή ζέζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ζηελ Δπξψπε ησλ 15 είλαη ηέηνηα, 

ψζηε απηέο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, λα εμαθνινπζνχλ 

λα είλαη επηιέμηκεο. κσο, ζηελ Δπξψπε ησλ 25 εθηφο επηιεμηκφηεηαο ηίζεληαη θαη νη 

Πεξηθέξεηεο Γπη. Μαθεδνλίαο, ηεξεάο Διιάδαο, Αηηηθήο θαη πάληα ην Ν. Αηγαίν.  

Δθηφο επηιέμηκσλ πεξηθεξεηψλ ηίζεηαη έηζη έλα επξχηεξν ρσξηθφ ζχλνιν,  ζην νπνίν 

θαηνηθεί βάζεη ζηνηρείσλ ην 46% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. (βι. πίλαθεο 15α, 15β, 

Παξάξηεκα). 

Σελ πεξίνδν 2007-2013 εθαξκφδεηαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, ην 

νπνίν απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.Δθπνλήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ «..εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλδξνκή απφ ηα 

Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε 

ζπλνρή θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αθελφο 

θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ αθεηέξνπ»
103

.  

 Δμεηάδνληαο ζπλνιηθά ηελ καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή
104

 πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη έζεζε ππεξβνιηθφ βάξνο ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε κε λνκηζκαηηθά κέζα, ρσξίο λα πξνσζήζεη ηαπηφρξνλα ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ηηο απαξαίηεηεο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο
105

.  
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Αλ ζεσξεζεί σο παξάδεηγκα αλαθνξάο, ε Δπξψπε ησλ 27, κε βάζε δηαζέζηκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat) 

πξνθχπηνπλ νη εμήο δηαπηζηψζεηο
106

: 

Πξψηνλ, θαηά ηελ πεξίνδν 1997-2006, ε Διιάδα αχμεζε ην κέζν επίπεδν επεκεξίαο 

ηεο (ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζε κνλάδεο ηζνδχλακεο αγνξαζηηθήο δχλακεο) ζε 

ζρέζε κε ην επίπεδν επεκεξίαο ησλ εηαίξσλ ηεο ζηελ EE ησλ 27, θαηά 12 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο (απφ 85 ζε 97 κε βάζε ΔΔ-27=100). 

Γεχηεξνλ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, απμήζεθε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ εηαίξσλ ηεο ζηελ EE ησλ 27 θαηά 2.5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

(απφ 87.6 ζε 89 κε βάζε ΔΔ-27=100). Καηά ηελ πεξίνδν εηζαγσγήο ηνπ επξψ ζε 

θπζηθή κνξθή θαη πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ζε απηφ ζε νξηζκέλεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ επηπέδνπ ηηκψλ: 

ηελ Διιάδα απφ 82.3 ην 2001 ζε 85.9 ην 2003, ζηε Γαιιία απφ 104.1 ζε 110, ζηελ 

Ηζπαλία απφ 85 ζε 88.3, ζηελ Ηηαιία απφ 99.7 ζε 103.6, ζηελ Οιιαλδία απφ 103 ζε 

107.8, ζηελ Ηξιαλδία απφ 119.3 ζε 126.4). 

Σξίηνλ, ε Διιάδα ην 2006 ήηαλ 15ε ζηελ EE ησλ 27 ζρεηηθά κε ην κέζν επίπεδν 

επεκεξίαο ηεο θαη 15ε απφ πιεπξάο ζρεηηθνχ επηπέδνπ ηηκψλ. ε ζρέζε κε ηελ EE ησλ 

15, ε Διιάδα θαηαιάκβαλε ηελ 14ε ζέζε θαη ζηηο δχν θαηαηάμεηο (κία ζέζε πάλσ απφ 

ηελ Πνξηνγαιία). 

Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Διιάδαο ζε κνλάδεο ηζνδχλακεο αγνξαζηηθήο δχλακεο 

απμήζεθε ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζε ζρέζε κε απηφ ησλ εηαίξσλ ηεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, επεηδή απμήζεθε ε ζρεηηθή παξαγσγηθφηεηα ηεο. Απηφ ήηαλ ην 

απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ. Μεηαμχ άιισλ: 

• Βειηηψζεθε ην πιαίζην άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

• ηαζεξνπνηήζεθε ε νηθνλνκία κε ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ. 

• Απμήζεθαλ νη επελδχζεηο. 

• Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξγα ππνδνκήο. 

• Τπήξμε εηζξνή πφξσλ απφ ηελ EE. 

• Τπήξμε εηζξνή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο). 

                                                 
106

 Γ. ηνπξλάξαο, Η Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ηελ θξίζε, Αζήλα 2008, ζ. 53. 



 53 

• Αλαδηαξζξψζεθε ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαη έγηλε πην εμσζηξεθήο. 

Γπζηπρψο, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζήκεξα ζε θξίζε. Ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2009 ε Διιάδα έρεη ππαρζεί ζηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο, θαζψο ηα 

ειιείκκαηα ηνπ 2007 θαη ηνπ 2008 ππεξέβαηλαλ ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο πλζήθεο. Σν 

2009 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, φπσο εγθαίξσο είρε πξνεηδνπνηήζεη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, έθζαζε ην 12,9% θαη ην δεκφζην ρξένο ην 115% ηνπ ΑΔΠ (βι. 

πίλαθεο 16, 17, Παξάξηεκα). 

Οη εμειίμεηο απηέο ππξνδφηεζαλ κηα ζεηξά ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο θαη κεγάιε δηεχξπλζε ηεο δηαθνξάο απνδφζεσλ κεηαμχ 

ειιεληθψλ θαη γεξκαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ θαη ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηνπ Γεκνζίνπ. Απηφ, κε 

ηε ζεηξά ηνπ, ρεηξνηέξεπζε ηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο, δπζρέξαλε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο νξαηέο πιεπξέο απηήο ηεο θαηάζηαζεο εληάζζεηαη θαη ε 

ππνρψξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζην έιιεηκκα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (βι. πίλαθα 18,Παξάξηεκα). 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
107

:Τν 

πςειφ δεκφζην ρξένο (πνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 115% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ―ην πςειφηεξν 

ζηε δψλε ηνπ επξψ, καδί κε εθείλν ηεο Ιηαιίαο― θαη αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα 

απμάλεηαη κέρξη θαη ην 2011) θαη νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο επηβάξπλζεο ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. νη δαπάλεο γηα ζπληάμεηο 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ απφ 11,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 ζε 24,0% ην 2050, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Πξφγξακκα Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 2009-2013) ππνδειψλνπλ ην 

κεγάιν κέγεζνο ηεο θξίζεο. 

 Δπηπιένλ, ε αθαζάξηζηε εζληθή απνηακίεπζε είλαη πνιχ ρακειή σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (ε 

ρακειφηεξε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ), ελψ ε θαζαξή εζληθή απνηακίεπζε 

είλαη αξλεηηθή. Τν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εμ νξηζκνχ αληαλαθιά 

ηελ πζηέξεζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο έλαληη ηεο εγρψξηαο επελδπηηθήο δαπάλεο, ε 

νπνία “εθ ηαπηφηεηνο” ηζνδπλακεί κε ηελ πζηέξεζε ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο 

έλαληη ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη δαπάλεο. Η ηειεπηαία νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο θαη επί 
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ζεηξά εηψλ ζσξεπκέλεο απψιεηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βεβαίσο, ησλ 

κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. 

 Η αλεπάξθεηα ηεο αθαζάξηζηεο εζληθήο απνηακίεπζεο θαη ε δηαξθήο ηάζε κείσζήο ηεο 

σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ηελ ηειεπηαία 20εηία πξνθχπηεη αλάγιπθα απφ ηα εζληθνινγηζηηθά 

ζηνηρεία: απφ 18,5% ηελ πεληαεηία 1992-1996 κεηψζεθε πξννδεπηηθά θζάλνληαο ζην 

5,0% ην 2009. Τα πνζνζηά απηά είλαη ηα ρακειφηεξα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ. 

 Ζ αλσηέξσ δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ πξνζθπγή ηεο 

ζηνλ κεραληζκφ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έζηεηιε ζηηο 23 Απξηιίνπ ζην 

Eurogroup, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηελ 

επηζηνιή κε ηελ νπνία δεηνχζε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο. 

Σειηθά, νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ απνθάζηζαλ ζηηο 2 Μαΐνπ ζηηο 

Βξπμέιιεο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο Διιάδαο. Σν ζπλνιηθφ 

χςνο απηνχ ηνπ κεραληζκνχ, φπσο αλαθνίλσζε ν Πξφεδξνο ηνπ Eurogroup Εαλ Κινλη 

Γηνπλθέξ, αλέξρεηαη ζε 110 δηζ. επξψ, γηα ηξία ρξφληα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 80 δηζ. επξψ 

ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο 15 ρψξεο κέιε ηνπ επξψ θαη ηα 30 δηζ. επξψ απφ ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν
108

.  

Ζ πξνζθπγή ζηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ ιήςε απζηεξψλ 

νηθνλνκηθψλ κέηξσλ. ηηο 4 Μαΐνπ Καηαηέζεθε ζηε Βνπιή ην ζρέδην λφκνπ
109

 "κέηξα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απφ ηα θξάηε-

κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν". χκθσλα κε ηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ην πξφγξακκα γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 

πξνβιέπεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ αλέξρνληαη ζε 11 κνλάδεο ηνπ 

ΑΔΠ ή πεξίπνπ 30 δηζ. επξψ έσο ην 2013, κε ζηφρν ην έιιεηκκα λα είλαη θάησ ηνπ 3% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2014.  

Σειηθά, ηηο 6 Μαΐνπ εθδφζεθε ν λφκνο 3845/2010 - ΦΔΚ Α 65/06.05.2010  

Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα 

θξάηε - κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 

Σν απζηεξφ νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο, φπσο: 
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 Αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ απφ ην 21% ζην 23%. 

 Αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζε θαχζηκα ηζηγάξα θαη πνηά θαηά 10%. 

  Αχμεζε ησλ θφξσλ πνιπηειείαο. 

 Αλαπξνζαξκνγή ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ ζην δεκφζην.  

  Μείσζε πςειψλ ζπληάμεσλ. 

  Μείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ θαη αχμεζε ηνπ νξίνπ ησλ απνιχζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. 

 Κακία αχμεζε ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ζην δεκφζην ηνκέα.. 

  Γεκνζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

 Δμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ησλ γπλαηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα απφ ην 2011 θαη κε 

ηξηεηή  

πξνζαξκνγή. 

  Πεξηθνπή ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλψλ επαγγεικάησλ. 

 Αλαζεψξεζε ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο. 

  Έθηαθηε εηζθνξά ζηηο θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο. 

 

Σελ πεξίνδν 1989-2008 παξαηεξείηαη πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα 

καθξννηθνλνκηθή ηζνξξνπία. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηξέθεηαη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, 

ζηελ πξνψζεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε δηεζλή αγνξά, γηα 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ θαη γηα επίηεπμε δηαξζξσηηθψλ 

αιιαγψλ. κσο, παξά ηελ πςειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηελ πεξίνδν 1996-2000, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη ην 2009 ζε θαηάζηαζε χθεζεο θαη πξνζθεχγεη ζηηο 23 

Απξηιίνπ ζηνλ κεραληζκφ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 
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Κεθάιαην 6: Διιάδα θαη Δπξσπατθόο Νόηνο. 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ε ζρέζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηψλ ησλ άιισλ ρσξψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νφηνπ. Οη ηέζζεξηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, 

Διιάδα θαη Ηηαιία, ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο παξνπζηάδνπλ 

θάπνηα θνηλά ζηνηρεία, βαζηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 βξίζθνληαλ ππφ δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο θαη κε κηα νηθνλνκία ζηξακκέλε πξνο 

ηελ απηάξθεηα θαη ηε ζηξαηησηηθή παξαγσγή θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 ε νπνία δεκηνχξγεζε αλαξίζκεηα εκπφδηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ Ηζπαλία πξνθάιεζε αθφκε θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο 

 επηδείθλπαλ πνιχ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

κεηά ην β’ παγθφζκην πφιεκν  

  έρνπλ εηζαρζεί ζηαζεξά ζηελ ΔΔ. 

Έμη δεθαεηίεο αξγφηεξα θαη νη ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο έρνπλ γίλεη 

ζηαζεξέο δεκνθξαηίεο, κε ηελ νηθνλνκία ηνπο λα έρεη βειηησζεί ζε ηεξάζηην βαζκφ, θαη 

έρνληαο πεξάζεη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία έληαμεο, ε νπνία θξαηάεη ελσκέλε ηελ 

Δπξψπε ζε έλα αδηάζπαζην δίθηπν εηξεληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρνληαο θαηαζηεί πην 

αλνηθηέο απφ πνηέ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο
110

.  

Παξά ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαθνξέο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ε Νφηηα Δπξψπε δελ κπνξεί πηα λα δηαθξηζεί απφ ηελ ππφινηπε 

Γπηηθή Δπξψπε απφ ηελ άπνςε φηη ζεκειηψδεηο πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί ζεζκνί 

απνηεινχλ κέξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο, κφλν ε Ηηαιία κπφξεζε λα θιείζεη ηελ παξέλζεζε ηεο 

δηθηαηνξίαο ήδε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ελψ ε Ηζπαλία 

έπξεπε λα πεξηκέλεη σο ην ζάλαην ηνπ Φξάλθν ην 1975 γηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

δεκνθξαηία ηεο, ε Διιάδα είρε κηα αζηαζή κεηαπνιεκηθή δεκνθξαηία πνπ θαηέιεμε 

μαλά ζε δηθηαηνξία απφ ην 1967 έσο ην 1974 θαη ε Πνξηνγαιία "μεθνξηψζεθε" ην 

αιαδαξηζκφ κε ηε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία κεηαμχ ησλ εηψλ 1974 θαη 1976. 
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Παξαδφμσο πάλησο ε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ 

κεηαμχ ηνπ 1950 θαη ζήκεξα δε δηαθέξεη ζεκαληηθά
111

. 

Σνχην ζεκαίλεη ζίγνπξα πσο νη ηέζζεξηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν είρε αθαηαλίθεηεο ζπλέπεηεο ζηελ μερσξηζηή ηάζε ηεο 

θαζεκίαο, σζψληαο ηηο πξνο πνιχ θνηλά απνηειέζκαηα: φιεο είραλ ρακειφ θφζηνο 

εξγαζίαο θαη κεηαλάζηεπζε, επίζεο, ιίγν ή πνιχ αλαπηπγκέλνπο ππξήλεο βηνκεραλίαο 

γηα ηελ αξρή, εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, επθαηξίεο 

αλάπηπμεο ζηηο ππεξεζίεο- ηδηαίηεξα ζηνλ ηνπξηζκφ- θαη φιεο είραλ ή απέθηεζαλ ηε 

ζηαζεξή πεπνίζεζε φηη ε ζέζε ηνπο ήηαλ εληφο ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ζηελ Δπξψπε, 

κε ηελ Ηηαιία ζαθψο λα εγείηαη ζε ηνχην.  

Ζ Ηηαιία, ε νπνία πξσηαγσλίζηεζε ζηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ Δπξψπε, εηζήγαγε 

θαηά ηελ αλαδφκεζή ηεο ην εθηελέζηεξν ζρέδην εθβηνκεράλεζεο, μεθηλψληαο απφ ηα 

ελζσκαησκέλα θπιηλδξηθά ρπηήξηα ράιπβα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ CECA, σο ηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηα κεραληθά εξγαιεία, ηα 

ζεξκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα θαη ηα δηπιηζηήξηα, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην δπλακηθφ 

ηεο θαη εηζάγνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζηνπο κεγάινπο παγθφζκηνπο παξαγσγνχο 

κεραλνινγηθψλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια δελ απνζχξζεθε απφ παξαδνζηαθνχο 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, φπσο ηα πθάζκαηα, ε έλδπζε, ηα δεξκάηηλα πξντφληα, ηα 

θεξακίδηα θαη ηα έπηπια.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο, ε αξγή θίλεζε ηεο νηθνλνκίαο πξηλ απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ 1959 αθνινπζήζεθε απφ κηα εμαηξεηηθά γνξγή αλάπηπμε πνπ 

ζπλερίζηεθε ακείσηα σο ην 1978. Μάιινλ ε δεθαεηία ηνπ 1960 παξά ηνπ 1950 ήηαλ γηα 

ηελ Ηζπαλία ε ρξπζή επνρή ηεο εθβηνκεράλεζεο, κε ηε βηνκεραληθή κεηαιινπξγία θαη 

ηε ρεκηθή βηνκεραλία λα επζχλνληαη γηα ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Μεηά 

ηελ είζνδφ ηεο ζηελ ΔΔ ε Ηζπαλία πξνζαξκφζηεθε κε κεγάιε επηηπρία ζηνπο θαλφλεο 

ηεο ΔΔ θαη εληαζζφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ηφζν απφ καθξννηθνλνκηθή ζθνπηά, 

φζν θαη κε ηελ πνξεία ηεο πξνο ηε ζπκπίεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεψλ ηεο ζε γλήζηα 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ.  

Ζ Πνξηνγαιία ζπλέρηζε θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

εθβηνκεραληζηεί κέζσ πεληαεηψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία δελ είραλ ηδηαίηεξε 
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επηηπρία, αιιά επέηξεςαλ ζηελ Πνξηνγαιία λα κεηάζρεη ζην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο 

αλάπηπμεο. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ε θαη Πνξηνγαιία μεθίλεζε κηα 

δηαδηθαζία αλνίγκαηνο, κάιινλ ζην ίδην πλεχκα κε ηελ Ηζπαλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

πάιη, κφλν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ 

θνηλνχ ηεο έληαμε ζηελ ΔΔ κε ηελ Ηζπαλία εληάρζεθε ε πνξηνγαιηθή νηθνλνκία 

ζηαζεξά ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ θξαηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε κέρξη ζήκεξα, ε έλεζε ηεο κεγάιεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην ρέδην Μάξζαι ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία καδί κε ηνλ 

επεθηεηλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ ήηαλ εθείλν πνπ επέηξεςε ζηελ Διιάδα λα 

ζπκκεηέρεη ζηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ δνχζαλ νη άιιεο ρψξεο ηεο Νφηηαο 

Δπξψπεο
112

. 

Οχηε ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο, αιιά νχηε θαη ε παγθφζκηα θξίζε ηνπ 1970 εκπφδηζαλ 

ηελ πνξεία απηή πνπ θαηέζηεζε ηελ Διιάδα κία απφ ηηο πην γνξγά αλαπηπζζφκελεο απφ 

ηηο ηέζζεξηο νηθνλνκίεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ σο ην 1980. Ζ Διιάδα απνδείρζεθε 

σζηφζν αλίθαλε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ειεχζεξεο αγνξέο κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζηελ ΔΔ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία γηα πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηα ππφινηπα θξάηε ηεο ΟΝΔ, δελ θαηάθεξε λα 

θζάζεη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ «Βνξξά». 

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηνπ World Economic World Economic Forum (WEF)
113

 

κε ηίηιν «Δπηζθφπεζε ηεο Ληζαβφλαο 2010. Πξνο κία πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή 

Δπξψπε;», κε ηελ νπνία απνηηκψληαη νη επηκέξνπο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβψλαο (γηα αληαγσληζηηθφηεηα θαη βηψζηκε 

αλάπηπμε) ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 23
ε
 ζέζε ελψ νη Ηηαιία θαη Ηζπαλία βξίζθνληαη 

ζηελ 24ε θαη 19ε ζέζε, αληηζηνίρσο. Απηέο νη ηξεηο ρψξεο καδί κε ηελ Πνξηνγαιία 

έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο ζηνπο δείθηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο, αγνξάο εξγαζίαο, 

θαηλνηνκίαο θαη πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο. Δπίζεο, έρνπλ πςειά επίπεδα 

αληζφηεηαο θαη ειάρηζηα επίπεδα δεμηνηήησλ. Παξά ηα ρακειά επίπεδα απαζρφιεζεο, 

ε παξαγσγηθφηεηα παξακέλεη αζζελήο, ελψ έρνπλ ζεκεηψζεη πνιχ αξγή πξφνδν φζνλ 

αθνξά ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. 
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο. 

Μεηά ην β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ εκθχιην, ε Διιάδα πέηπρε αμηνζεκείσηεο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο κεηά ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ηελ πξφζδεζε ηεο ζην 

δνιάξην ην 1953. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίζηεθε θαη δηεζλψο σο ε 'ρξπζή' 

νηθνλνκηθή πεξίνδνο ησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ, κε θχξην γλψξηζκα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θξάηνπο επεκεξίαο, ζε αληίζεζε κε ην 'θξάηνο ηνπ πνιέκνπ' ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ. ηελ Διιάδα ε πεξίνδνο απηή δηαθξίζεθε θαη απφ ηελ έιιεηςε αλεμαξηεζίαο 

ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, κε απνθνξχθσκα ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. 

Σε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν απνθαζίζηαληαη πιήξσο νη δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο θαη 

επηρεηξείηαη αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ππέξ ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά ηάμεσλ 

ησλ νπνίσλ νη πξαγκαηηθνί κηζζνί είραλ κεησζεί. Ζ αξρή ηεο πεξηφδνπ απηήο ζπλέπεζε 

κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ 

Bretton-Woods, γλψξηζε δχν ζεκαληηθφηαηνπο πεηξειατθνχο θιπδσληζκνχο (ην 1973-4 

θαη ην 1980-81) θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κχπξν (1974). ηαζκφο 

ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(ΔΟΚ) ην 1981. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1974-1994 ε Διιάδα γλψξηζε πςειφηεξνπο ξπζκνχο πιεζσξηζκνχ 

θαη ρακειφηεξνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απ' φηη νη ππφινηπεο ρψξεο-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ηελ πεξίνδν απηή ν 

πνιηηηθνδεκνζηνλνκηθφο θχθινο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο ζπρλέο αλαηξνπέο ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηαζεξνπνηεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία δηαδξακάηηδαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή
114

.  

Απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή ζηξνθή ζηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο ε Διιάδα ηθαλνπνίεζε ηα θξηηήξηα 

ζχγθιηζεο ηεο πλζήθεο θαη έγηλε κέινο ηεο Δπξσδψλεο. Απηή ήηαλ κία νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο, κε επίθεληξν ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ, ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θξίζεσλ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. 
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 Γ. ηνπξλάξαο, Η Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ηελ θξίζε, Αζήλα 2008, ζ. 37. 
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Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε πνιχ ρακειή ηεο 

εμσζηξέθεηα φζνλ αθνξά ζηε δνκή ηεο παξαγσγήο ηεο. Αθφκα θαη αλ ιεθζνχλ ππφςε 

ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε μερσξηζηή γιψζζα, ν πιεζπζκφο 

θαη φιεο εθείλεο νη κεηαβιεηέο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ 

εμσζηξέθεηα
115

. Ζ Διιάδα ήηαλ 12ε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε εμσζηξέθεηαο κεηαμχ ησλ 

παξαδνζηαθψλ 15 θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 1960 (ην ζρεηηθφ 

πνζνζηφ ήηαλ 29%), θαη 13ε ην 2007, κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ζην 57.3% πεξίπνπ ζην 

ΑΔΠ. Παξάιιεια, είλαη ε ρψξα-κέινο κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ εμαγσγψλ ζην ΑΔΠ 

(22%), ηδηαίηεξα φηαλ ζπγθξίλεηαη κε άιιεο κηθξέο, αλνηθηέο νηθνλνκίεο φπσο ε 

Ηξιαλδία (88%), ε Απζηξία (51%), ε Πνξηνγαιία (30%). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε εμσζηξέθεηα ήηαλ κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Βνξξά απφ φηη ζηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ, ελδερνκέλσο ιφγσ ηνπ φηη ην 

ελδνθιαδηθφ
116

 εκπφξην είλαη επθνιφηεξν (ζπλεπάγεηαη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

κηθξφηεξν θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο), απ’ φηη ην εκπφξην 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηα παξαδνζηαθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Δπηπιένλ, νη 'κηθξέο' 

νηθνλνκίεο ήηαλ πην εμσζηξεθείο ζε ζρέζε κε ηηο 'κεγάιεο', ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο 

αλάγθεο γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Ζ Διιάδα ην 1960 θαηείρε, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ηελ 12ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε κε 

βάζε ηελ εμσζηξέθεηα, ελψ ν βαζκφο εμσζηξέθεηαο ηεο ήηαλ 29%, πςειφηεξνο δειαδή 

απφ απηφλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, αιιά ρακειφηεξνο απφ ην κέζν Δπξσπατθφ. Ζ 

αληίζηνηρε ζέζε θαηάηαμεο γηα ηελ Διιάδα ην 2007 ήηαλ ε 13ε ((Βι. πίλαθα 28, 

Παξάξηεκα), κε βαζκφ εμσζηξέθεηαο θνληά ζην 60% (Γηα ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ θαηάηαμή ηεο ζηελ Δπξσδψλε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν 

βι. πίλαθεο 19, 19α, 20, 20α, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Παξάξηεκα). 

Μειεηψληαο ινηπφλ ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν 1950-2010, 

πξνβάιιεη ην εξψηεκα: Ζ Διιάδα αλήθεη ζηελ «Πεξηθέξεηα» ή ζην «Κέληξν» ηνπ 

παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο; 

Ζ πξνζέγγηζε ζε απηφ ην εξψηεκα απνβαίλεη ζχλζεηε θαη δπζρεξήο. Ζ ζρέζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηηο νηθνλνκίεο άιισλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο 

                                                 
115

 Η εμσζηξέθεηα νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, δειαδή ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ζην ΑΔΠ ηνπξλάξαο Γ, Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ηελ θξίζε, Αζήλα 

2008, ζ. 57. 
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 Γ. ηνπξλάξαο, Η Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ηελ θξίζε, Αζήλα 2008, ζ. 64. 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ηεο Διιάδαο. Ζ εμάξηεζε απφ ην εμσηεξηθφ 

απνηειεί δηαρξνληθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

εθδειψλεηαη ηφζν σο εκπνξηθή εμάξηεζε (εηζαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ), φζν 

θαη σο δεκνζηνλνκηθή (πςειφ δεκφζην ρξένο).  

ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε παξέκβαζε ηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα είλαη έληνλε 

κέζσ ηνπ δφγκαηνο Σξνχκαλ θαη ηνπ ζρεδίνπ Μάξζαι. Σν απνηθηνθξαηηθφ παξειζφλ 

ηεο ρψξαο, ε παξεκπφδηζε θάζε ληφπηαο εθβηνκεράληζεο θαη ε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ δνκψλ ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζηηο αλάγθεο ησλ κεηξνπφιεσλ 

είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ έδξαζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ απηφλνκε 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε πξάγκαηη 

ηζρπξή επηξξνή ησλ μέλσλ δηακεζνιαβείηαη απφ ηνπο εγρψξηνπο ζεζκνχο, ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ειίη θαη ηηο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο ζρέζεηο 

θξάηνπο – θνηλσλίαο.  

Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο θαλείο ππφςε ην θαηά θεθαιήλ εζληθφ εηζφδεκα θαη 

πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζεη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, κπνξεί 

λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο-ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν- είλαη ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (βι. πίλαθεο 29, 30, 31, 32, 

Παξάξηεκα). 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηνκείο αηρκήο απνηεινχζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ νη θαηαζθεπέο, ν ηνπξηζκφο θαη ε λαπηηιία θαη φρη ε βαξηά βηνκεραλία. 

Δπηπξφζζεηα ην δηαξθψο απμαλφκελν παζεηηθφ ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ πςειφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ αλεμάξηεηε 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

ήκεξα, χζηεξα απφ 50 πεξίπνπ ρξφληα νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο αλαζηέιινπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο ηεο Διιάδαο απφ ηελ 

«πεξηθέξεηα» ζην «θέληξν» ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Θεσξψ φηη νη 

εκηηειείο πξνζπάζεηεο νηθνλνκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο, φπσο ζπλέβε θαη κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηνπ «επξσπατθνχ λφηνπ». 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα αλήθεη ζε έλαλ ππεξεζληθφ νξγαληζκφ -ηελ ΔΔ- θαη ζε 

κηα ηζρπξή λνκηζκαηηθή έλσζε -ηελ ΟΝΔ-, δελ θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο 



 62 

πξνυπνζέζεηο βηψζηκεο θαη απηνηξνθνδνηνχκελεο αλάπηπμεο.. Ζ Διιάδα -ζε αληίζεζε 

κε ηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ- είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζέηεη 

ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ άκπλα ηεο. Ζ επνπηεία θαη ε ππεξάζπηζε 

ησλ εθηεηακέλσλ ζπλφξσλ ηεο είλαη δαπαλεξή. Δπίζεο απνηειεί ρψξα δηέιεπζεο αιιά 

θαη ηφπν πξννξηζκνχ μέλσλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ.  

Δθηφο ησλ άιισλ, ε Διιάδα δηαζέηεη ζηελή παξαγσγηθή βάζε, πεξηνξηζκέλε παξνπζία 

πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη είλαη ρψξα ππεξεζηψλ κε πεξηνξηζκέλε 

εμσζηξέθεηα θαη κηθξφ απφζεκα εηζεξρνκέλσλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 

Απαηηνχληαη ινηπφλ ζπζηεκαηηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ιφγνο γηα απηφθεληξε θαη βηψζηκε αλάπηπμε. ην επίθεληξν 

πξέπεη λα ηεζεί ε νινθιεξσκέλε ζπλνιηθή αλάπηπμε, δειαδή κηα αλάπηπμε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα δηαρένληαη ζε φινπο 

ηνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο θαη ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα.  

Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, είλαη αλαγθαίν έλα απνθεληξσκέλν, 

απνηειεζκαηηθφ, αλαπηπμηαθφ θξάηνο, κε ζχγρξνλν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο θαη νινθιεξσκέλε δνκή πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Κξίζηκν ξφιν παίδεη ν ζρεδηαζκφο κε ζπγθεθξηκέλνπο, ζσζηά ηεξαξρεκέλνπο, 

κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη κε ηελ αληίζηνηρε δέζκεπζε πφξσλ. Ζ πξαγκαηηθά 

παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ εμαθνινπζεί λα είλαη δεηνχκελν, φπσο 

θαη ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε ηνπο.  

Καζίζηαηαη αλαγθαία ε κεγηζηνπνίεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

Διιάδαο, ηα νπνία εληνπίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζε, 

ζηηο κεηαθνξέο, ζηηο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο πνηφηεηαο, ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ζηε βηνινγηθή γεσξγία, ζηνλ πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ 

αζιεηηζκφ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ κε επελδχζεηο, 

δηεχξπλζε ηεο πεξηθεξεηαθή αγνξάο ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο απηέο. Σαπηφρξνλα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λέα δπλακηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

λέεο γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο
117

.  
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 Έθζεζε ηνπ . Βαιπξάθε, Σχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ forum γηα ηελ αλαδήηεζε ελφο 

λένπ ειιεληθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, Ίδξπκα Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ. 
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