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Κεφάλαιο 13
Κυβέρνηση και Οικονοµία

13.1 Ο ρόλος της κυβέρνησης στην οικονοµία
Στις σύγχρονες χώρες η κυβέρνηση επηρεάζει σηµαντικά την οικονοµία,
µέσω της οικονοµικής πολιτικής της που κατευθύνεται κυρίως στην µακροοικονοµική διάσταση, ενώ οι επιχειρήσεις επηρεάζουν την µικρο-οικονοµική
διάσταση. Οι διακηρυγµένοι στόχοι της πολιτικής των κυβερνήσεων είναι
µεν αντικείµενο ιδεολογικών διαφωνιών αλλά σε γενικές γραµµές οι κύριοι
στόχοι βρίσκουν όλους σύµφωνους σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Οι
στόχοι αυτοί είναι:
•

Χαµηλή ανεργία, ώστε όσοι επιθυµούν να εργαστούν να βρίσκουν
δουλειά. Βέβαια υπεισέρχονται πολλές λεπτοµέρειες, µε τι µισθό, τι
συνθήκες, σε ποιους χώρους, αν αξιοποιούν τις δεξιότητές τους κ.α.

•

Χαµηλός πληθωρισµός, ώστε να µην διαβρώνεται η αγοραστική
δύναµη και η εξασφάλιση των αναγκαίων για ένα (οικονοµικά)
ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.

•

∆ίκαιη κατανοµή εισοδήµατος (το τι σηµαίνει η φράση είναι
αντικείµενο διαµάχης αν και όλοι συµφωνούν στο ότι το επιδιώκουν)

•

Οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Με αυτό εννοείται η διαρκώς
αυξανόµενη (υλική) αξία εισοδήµατος

•

Ισχυρή εµπορική θέση στον υπόλοιπο κόσµο που να εξασφαλίζει ένα
ικανοποιητικό επίπεδο ισοζυγίου πληρωµών µε τις άλλες χώρες διότι
αλλιώς διαβρώνεται η οικονοµική ισχύς της χώρας.

•

Ωστόσο πολλοί υποψιάζονται και την ύπαρξη ενός
καθοµολογούµενου κυβερνητικού στόχου: την επανεκλογή της

µη

Οι ανωτέρω στόχοι πρέπει να παρατηρήσουµε ότι µπορεί να είναι ελαφρώς
αντιφατικοί µεταξύ τους και να απαιτούνται συµβιβασµοί.
Ένας άλλος ρόλος της κυβέρνησης είναι η παρακολούθηση των
οικονοµικών στοιχείων της χώρας και η συλλογή στατιστικών µε τις οποίες
θα υποβοηθείται η κατανόηση των επιδράσεων των διαφόρων πολιτικών και
θα προλαµβάνονται καταστάσεις µε την έγκαιρη εισαγωγή νέων πολιτικών η
µεταβολή των ακολουθουµένων µέχρι τότε. Τα στοιχεία αυτά κατά κύριο
λόγο, αλλά όχι µόνον, συλλέγει η στατιστική αρχή της χώρας (σε εµάς η
ΕΛΣΤΑΤ). Επίσης σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία τηρεί και η Τράπεζα της
Ελλάδος.
Τα σηµαντικότερα µεγέθη που δείχνουν την οικονοµική πορεία µιας χώρας
είναι:
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Εκφράζει το σύνολο της παραγόµενης
Αρχές Οικονοµικής - καθ. Αγγελόπουλος Ιωάννης

105

ΤΕΙ Πειραιά - Τµήµα Αυτοµατισµού

αξίας από ελληνικής ιδιοκτησίας συντελεστές παραγωγής όπου και αν
ευρίσκονται, δηλ. και εκτός της χώρας αρκεί να ανήκουν σε κατοίκους της
χώρας (όχι λόγω καταγωγής ή ιθαγένειας). ∆ηλαδή αξία που παρήχθη από
κατοίκους Ελλάδος (π.χ. ελληνικές εταιρείες καταγεγραµµένες στην ελληνική
εφορία) προστίθεται στο εθνικό προϊόν της χώρας µας, ενώ αυτά που
παρήχθησαν από ξένες εταιρείες και έφυγαν σαν κέρδη στο εξωτερικό
αφαιρούνται (προσοχή ωστόσο ότι π.χ. οι µισθοί των εδώ εργαζοµένων που
συνήθως ξεπερνούν το 50% του κύκλου εργασιών µιας εταιρείας
καταγράφονται στο εδώ ΑΕΠ διότι ανήκουν στους κατοίκους και
φορολογούνται στη χώρα µας, ανεξάρτητα αν µερικοί δεν έχουν την
ελληνική υπηκοότητα).
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ- Gross Domestic ProductGDP). Εκφράζει το σύνολο της παραγόµενης αξίας εντός της χώρας
ανεξαρτήτως από την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής (δηλ. χωρίς να
αφαιρείται η µη-ελληνικής ιδιοκτησίας αξία και να προστίθεται ελληνικής
ιδιοκτησίας από το εξωτερικό).
Το καθαρό εθνικό προϊόν (που απλά είναι το εθνικό εισόδηµα),
προκύπτει αν από το ΑΕΠ αφαιρεθεί η απόσβεση των παγίων της χώρας.
Τα κτίρια, τα εργοστάσια, τα λιµάνια κλπ φθείρονται και κάθε χρόνο
προκύπτει µια µικρότερη αξία (ίση µε το ποσό που χρειάζεται για να
αποκατασταθεί η αξία τους, έστω κι αν δεν γίνεται σε κάθε περίπτωση κάθε
χρόνο αλλά π.χ. κάποιο γεφύρι γκρεµίζεται και κτίζεται καινούργιο κάθε 100
χρόνια).
Το εθνικό εισόδηµα µετρηµένο στο νόµισµα της χώρας είναι το ονοµαστικό
εθνικό εισόδηµα και µπορεί να είναι πλασµατικό διότι δεν αντανακλά µόνο
την αύξηση του παραγόµενου ΑΕΠ αλλά και των τιµών. Για να βρεθεί το
πραγµατικό εθνικό εισόδηµα πρέπει το εισόδηµα να αποπληθωρισθεί δηλ.
να διαιρεθεί δια της µονάδος συν το ποσοστό πληθωρισµού. Π.χ. αν το
εισόδηµα από 200δις πήγε στα 210 λέµε ότι το ονοµαστικό αυξήθηκε 5%,
ωστόσο, αν ο πληθωρισµός ήταν 2% τότε το πραγµατικό εισόδηµα ανέβηκε
σε 210/1,02=205,9δις, ήτοι η πραγµατική αύξηση ήταν 2,95% (περίπου 3%,
δηλ. προσεγγιστικά για µικρά µεγέθη πληθωρισµού ισχύει ότι η πραγµατική
αύξηση ισούται µε την ονοµαστική µείον τον πληθωρισµό).
Η µέτρηση του εθνικού εισοδήµατος µας παρέχει:
•

την πιο περιληπτική ποσοτική πληροφορία για την οικονοµική πορεία
της χώρας και βοηθά στην αξιολόγηση της οικονοµικής πολιτικής.

•

Χονδρικά αντικατοπτρίζει και τις αλλαγές βιοτικού επιπέδου του
πληθυσµού της χώρας.

•

Επιτρέπει την σύγκριση µε το βιοτικό επίπεδο άλλων χωρών όταν
διαιρούµενο δια του πληθυσµού µας δίνει το κατά κεφαλήν εισόδηµα.

Ωστόσο λίγη είναι η αξία της µέτρησης του ΑΕΠ και των λοιπών
οικονοµικών στοιχείων µιας χώρας αν δεν χρησιµοποιείς την γνώση αυτή
για να τα βελτιώσεις. ∆ύο είναι τα κύρια µακρο-οικονοµικά εργαλεία µιας
χώρας: η δηµοσιονοµική (fiscal) και η νοµισµατική (monetary) πολιτική. Η
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πρώτη ασκείται από την κυβέρνηση ενώ η δεύτερη µόνο στις
υποανάπτυκτες χώρες και στις εναποµείνασες κοµµουνιστικές χώρες (Β.
Κορέα, Κούβα). Στις ανεπτυγµένες χώρες µε ελεύθερη οικονοµία ασκείται
από την κεντρική τράπεζα που είναι ανεξάρτητη εδώ και δεκαετίες.
Παλαιότερα η πολιτική αυτή (εκτύπωση χρήµατος και ο ορισµός του
βασικού επιτοκίου) ασκείτο επίσης από την κυβέρνηση αλλά αυτό είχε το
σοβαρό ελάττωµα ότι οι κυβερνήσεις έχουν κύριο στόχο τις επόµενες
εκλογές ενώ οι κεντρικές τράπεζες λογοδοτούν στη βουλή (ή στις ΗΠΑ στο
κογκρέσο) και έχουν µακρότερη θητεία.
Έτσι αποφασίστηκε να βγει η κρίσιµη νοµισµατική από τον πειρασµό της
δηµαγωγίας µιας πανικόβλητης κυβέρνησης που κινδυνεύοντας να χάσει τις
επόµενες εκλογές τυπώνει χρήµα. Το χρήµα που θα διανεµηθεί έτσι θα
φέρει άµεσα πληθωρισµό και λίγο αργότερα υποτίµηση του νοµίσµατος
εξαερώνοντας τα προσωρινά οφέλη και εγκαθιστώντας σοβαρές
δυσλειτουργίες στην οικονοµία. Είναι βασική αρχή της οικονοµίας, (όπως η
ανυπαρξία του αεικίνητου στη φυσική), ότι το βιοτικό επίπεδο ενός λαού δεν
µπορεί να βελτιωθεί µε εκτύπωση χωρίς να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της
εργασίας των εκατοµµυρίων εργαζοµένων της χώρας. Έτσι οδηγήθηκαν
στην απόφαση να τις κάνουν ανεξάρτητες αρχές. (και όχι ιδιωτικές δηλ.
κερδοσκοπικές όπως ενίοτε αναφέρεται). Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών
εξετάζεται στο σχετικό κεφάλαιο, εδώ θα επικεντρωθούµε στα
δηµοσιονοµικά ζητήµατα που είναι αρµοδιότητα της κυβερνητικής πολιτικής.
Προτού εντρυφήσουµε στο θέµα, να τονίσουµε ότι οι δυνατότητες των
κυβερνήσεων να δράσουν έχουν υπερεκτιµηθεί. Στην ουσία η βελτίωση
επέρχεται µε βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού, την εισαγωγή βελτιωµένων µεθόδων από τους επιχειρηµατίες,
την υλοποίηση τεχνολογικών επινοήσεων κ.ο.κ. Ο ρόλος της κυβέρνησης σε
αυτά είναι οριακός (πλην του τοµέα των υποδοµών, ήτοι δρόµων,
σιδηροδρόµων, λιµανιών, επικοινωνιών όπου πρέπει να συντονίσει τις
δράσεις των ιδιωτών) και σε µια οικονοµία που ήδη λειτουργεί ικανοποιητικά
είναι εξίσου µεγάλος ο κίνδυνος να προκληθεί ζηµιά, όσο όφελος από την
δράση της. Η δράση των κυβερνήσεων πολλάκις µοιάζει µε συνεταιρισµό
ατόµων µε σκοπό τον προσπορισµό ωφέλειας για τα µέλη της και ένα
µεγάλο κύκλο ατόµων που συνδέονται µεταξύ τους µε συµβιωτικούς αν και
αντικοινωνικούς, ιδιοτελείς και µη καθοµολογούµενους σκοπούς που
κρύβονται πίσω από µεγαλόστοµες εξαγγελίες ανιδιοτέλειας για λαϊκή
κατανάλωση.
Είναι µε άλλα λόγια ότι και οι καπιταλιστές, δηλ. άτοµα που επιδιώκουν το
ίδιον όφελος µε την διαφορά ότι οι τελευταίοι δεν κρύβουν τον σκοπό του
κέρδους όσο οι διατεινόµενοι ότι διακατέχονται από τον διακαή πόθο να
δουλέψουν για τον λαό. Πώς λοιπόν µπορεί να προστατευθεί η µεγάλη µάζα
της κοινωνίας από τις «σωτήριες» δράσεις των δύο αυτών κύκλων
συµφερόντων; Φαίνεται ότι η λύση είναι να δηµιουργεί η κοινωνία και άλλες
ανεξάρτητες οµάδες ισχύος και συµφερόντων που στον ανταγωνισµό τους
να ελέγχει η µία την άλλη και να αποτρέπει την πλήρη κυριαρχία κάποιας.
Έτσι η κυβέρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για να ρυθµίζει και να ελέγχει
την δράση των επιχειρηµατιών. Απαραίτητος βέβαια και ο ρόλος της
δικαστικής εξουσίας και των λοιπών ανεξάρτητων αρχών (κεντρική τράπεζα,
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επιτροπή ελέγχου τηλεπικοινωνιών, ατοµικών δικαιωµάτων, δηµοσιογράφοι
και τελικός κριτής ο λαός µε την ψήφο και την γενικότερη δράση του). Έτσι
ούτε η κυβέρνηση ούτε οι καπιταλιστές να µην µπορούν να δρουν
ανεξέλεγκτοι. Μάλιστα σε περιόδους κρίσεων, ο ρόλος της µεγαλώνει διότι
οι ατοµικές δράσεις αποσαθρώνονται και η επέµβαση της κυβέρνησης για
την αναπλήρωση της ζήτησης που απέσυραν οι φοβισµένοι καταναλωτές
γίνεται πολύ κρίσιµη για την επαναφορά της οµαλότητος. Οµοίως η στήριξη
των ανέργων και αδυνάµων.
13.2 ∆ηµοσιονοµικά
Η δηµοσιονοµική πολιτική είναι το σκέλος της κυβερνητικής πολιτικής που
χρησιµοποιεί τις δηµόσιες δαπάνες και τα δηµόσια έσοδα µε στόχο την
καθοδήγηση της οικονοµίας µιας χώρας προς επίτευξη διαφόρων σκοπών,
όπως η ελάττωση της ανεργίας, η τόνωση της ζήτησης (ή η µείωση της π.χ.
για έλεγχο του πληθωρισµού). Τα εργαλεία είναι οι φορολογική πολιτική
(δηµόσια έσοδα) καθώς και η πολιτική δηµοσίων δαπανών (επιδόµατα,
δηµόσια έργα κτλ). Αλλά εργαλεία είναι η αγορά / πώληση δηµόσιας γης ή
επιχειρήσεων (ιδιωτικοποιήσεις ή κρατικοποιήσεις) και οι αυξοµειώσεις του
δηµόσιου δανεισµού. (∆υστυχώς σε χώρες µε λαϊκιστική πολιτική ελίτ
υπάρχουν µόνο αυξήσεις του δανεισµού ενώ οι µειώσεις επιβάλλονται µόνο
από τις συνθήκες ή αδιέξοδα εκτός κυβερνητικών επιλογών. Σε υγιείς
δηµοσιονοµικά χώρες (π.χ. Ελβετία, Σκανδιναβικές κ.α.), ο λαός
υποστηρίζει την δηµοσιονοµική πειθαρχία µε αποτέλεσµα ηπιότερους και
διαχειρίσιµους οικονοµικούς κύκλους καθόσον υπάρχουν πόροι επέµβασης
στην αύξηση της ζήτησης σε περιόδους ραγδαίας µείωσης της ιδιωτικής
δαπάνης αποτρέποντας µεγαλύτερη µείωση του ΑΕΠ της χώρας). Στη
συνέχεια θα δούµε χωριστά το σκέλος των δαπανών και των εσόδων.
13.3 Οι δηµόσιες δαπάνες
Ο πρωταρχικός σκοπός των δηµοσίων δαπανών είναι η εύρυθµη λειτουργία των
δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων. Έτσι έχουν έξοδα για τους µισθούς των
υπαλλήλων, για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών τους, συντάξεις στους
ηλικιωµένους (εν µέρει βέβαια αυτές καταβάλλονται από προηγούµενες
εισφορές αλλά αυτές δεν επαρκούν και µια κατώτατη σύνταξη δίδεται
ανεξαρτήτως εισφορών), προνοιακά επιδόµατα και άλλα βοηθήµατα στους
ανίκανους για εργασία, στους ανάπηρους πολέµου κ.ά. Οι δηµόσιες δαπάνες
τα τελευταία χρόνια έφθασαν σε εξαιρετικά µεγάλα επίπεδα γύρω στο 45%
του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος. Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών
αυτών (60 % περίπου) γίνεται από την Κεντρική ∆ιοίκηση, ένα αρκετά µεγάλο
µέρος (γύρω στο 30% περίπου) από τους Οργανισµούς Κοινωνικής
Ασφαλίσεως, ενώ µόνο 10% χονδρικά είναι οι δαπάνες των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
Οι δηµόσιες δαπάνες είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για την εξάσκηση
της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Οι στόχοι είναι η βελτίωση της κατανοµής των
πόρων της οικονοµίας, µε την παραγωγή των. δηµόσιων αγαθών ή την
επιδότηση αγαθών που προκαλούν εξωτερικές οικονοµίες (µείωση
εισαγωγών, ή προσφορά κοινωνικά χρήσιµων αγαθών), ώστε να παράγεται
µεγαλύτερη ποσότητα από τα αγαθά αυτά. Ένας από τους σηµαντικότερους
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στόχους είναι η αύξηση της ζήτησης ώστε να επιτυγχάνεται σταθεροποίηση
της οικονοµίας σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Από την άλλη, αν η
ζήτηση είναι µεγαλύτερη από την προσφορά δηµιουργούνται πληθωριστικές
πιέσεις στην οικονοµία, τότε οι δηµόσιοι φορείς πρέπει να µειώνουν τις
δαπάνες τους ώστε να περιορίσουν την υπερβολική αύξηση των τιµών
(πληθωρισµός 2% θεωρείται ένα υγιές άνω όριο). Ωστόσο η ελληνική ιστορία
την εποχή της δραχµής δείχνει ότι δεν µπορούσαν να πειθαρχήσουν οι
κυβερνήσεις τις δηµόσιες δαπάνες µε αποτέλεσµα ακόµα και διψήφιο
πληθωρισµό.
Ένας άλλος σηµαντικός στόχος είναι η µέσω δηµοσίων δαπανών
αναδιανοµή του εισοδήµατος. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω επιδότησης των
κοινωνικών οµάδων που είναι επιθυµητό να ενισχυθούν (π.χ. προνοιακά
επιδόµατα). Εν τέλει, οι δηµόσιες δαπάνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και
για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Αυτό τον στόχο
έχουν οι δαπάνες υποδοµής (δρόµοι, µετρό, γέφυρες) αλλά και οι δαπάνες
επιδότησης ορισµένων κλάδων που είναι απαραίτητοι για την οικονοµική
ανάπτυξη της Χώρας, όπως π.χ. ο αγροτικός τοµέας, η βιοµηχανία κ.ά.
Ωστόσο πολλές από αυτές τις πολιτικές αµφισβητούνται από φιλελεύθερες
πολιτικές που τις θεωρούν ότι κυρίως στρέφονται προς πατερναλιστικές ή
ελιτιστικές ή και κατευθείαν ψηφοθηρικές δράσεις ή και αφαιρούν το
δηµιουργικό και επιχειρηµατικό στοιχείο µε αποτέλεσµα να µην επιφέρουν τα
επιθυµητά (ή τα δηµοσίως δηλούµενα) αποτελέσµατα αλλά να έχουν κρυφό
στόχο την διοχέτευση δηµοσίου χρήµατος σε οµάδες στήριξης των πολιτικών
και προσωπικών στόχων των διαχειριζόµενων δηµόσιο χρήµα και την
δηµιουργία παρασιτικών ελίτ µε κοµµατική στόχευση. Προφανώς αν η
χρήση είναι η σωστή, και η πολιτική είναι σωστή, αν αντιθέτως έχει
αντικοινωνικούς στόχους εξυπηρέτησης µικρών οµάδων συµφερόντων είναι
και αποτυχηµένη.
Ανάλογα µε τον τρόπο, που επηρεάζουν την παραγωγή και τα εισοδήµατα οι
δηµόσιες δαπάνες διακρίνονται σε: δηµόσιες δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών
και σε µεταβιβαστικές πληρωµές.
Παράδειγµα των πρώτων είναι οι µισθοί των δηµόσιων υπαλλήλων, τα
ενοίκια, οι δαπάνες για την αγορά µηχανηµάτων, οι δαπάνες για την
κατασκευή δηµόσιων έργων κ.ά.
Από την άλλη, οι µεταβιβαστικές πληρωµές του δηµοσίου αποτελούν
οικονοµική ενίσχυση ιδιωτικών φορέων, δηλαδή νοικοκυριών ή
επιχειρήσεων, από το δηµόσιο. Οι δαπάνες αυτές αποτελούν απλώς
µεταβίβαση αγοραστικής δύναµης από το δηµόσιο στους ιδιώτες, εξ ου και η
ονοµασία τους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν π.χ. οι συντάξεις, τα
επιδόµατα ανεργίας, τα οικογενειακά επιδόµατα, οι τόκοι του δηµοσίου
χρέους, κ.ά.
Οι δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες: τις τρέχουσες δαπάνες του δηµοσίου ή καταναλωτικές
δαπάνες και τις δαπάνες δηµόσιων επενδύσεων. Στην πρώτη κατηγορία
περιλαµβάνονται οι δαπάνες του δηµοσίου για την αγορά καταναλωτικών
αγαθών, δηλαδή αγαθών που ικανοποιούν τρέχουσες ανάγκες, ενώ στη
δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται οι δαπάνες του δηµοσίου για την αγορά
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κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή αγαθών που θα ικανοποιούν ανάγκες για
πολλά χρόνια στο µέλλον. Καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν οι µισθοί των
δηµοσίων υπαλλήλων, τα ενοίκια, οι δαπάνες του δηµοσίου για την αγορά
γραφικής ύλης, κ.ά. ∆απάνες δηµοσίων επενδύσεων αντίθετα αποτελούν οι
δαπάνες για την κατασκευή δρόµων, υδροηλεκτρικών έργων, έργων
αποχετεύσεως κ.ά.
Οι µεταβιβαστικές δαπάνες του δηµοσίου διακρίνονται σε δύο
υποκατηγορίες: µεταβιβάσεις προς τα νοικοκυριά και µεταβιβάσεις προς τις
επιχειρήσεις ή επιδοτήσεις. Μεταβιβάσεις στα νοικοκυριά είναι τα
οικογενειακά επιδόµατα, τα επιδόµατα ανεργίας, οι συντάξεις των θυµάτων
πολέµου κ.ά. Μεταβιβάσεις στις επιχειρήσεις είναι οι δαπάνες για την
επιδότηση διάφορων κλάδων, τους οποίους το δηµόσιο θέλει να ενισχύσει,
όπως είναι διάφορα γεωργικά προϊόντα, ακριτικές βιοµηχανίες, τουριστικές
δραστηριότητες σε µικρά νησιά κ.ά.
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13.4 Τα δηµόσια έσοδα
Για την κάλυψη των δαπανών του το δηµόσιο διαθέτει τρεις κυρίως πηγές
δηµοσίων εσόδων:
•

φόρους,

•

δανεισµό. και

•

έσοδα από επιχειρήσεις του.

Επίσης πολλοί δηµόσιοι φορείς, έχουν έσοδα από την επιβολή δασµών,
τελών, από δωρεές κτλ. Ωστόσο, οι φόροι και ο δανεισµός είναι οι κύριες
πηγές εισοδήµατος του δηµοσίου όλες τις χώρες του κόσµου. Οι φόροι είναι
αναγκαστική παροχή των ιδιωτών προς το ∆ηµόσιο. Σε αντιστάθµισµα, το
∆ηµόσιο παρέχει δωρεάν στους φορολογουµένους όλα τα δηµόσια αγαθά,
και διάφορες υπηρεσίες.
Εκτός όµως από την κάλυψη των δαπανών του το ∆ηµόσιο επιβάλλει πολλές
φορές φόρους απλά για να αφαιρέσει αγοραστική δύναµη από το κοινωνικό
σύνολο και να µειώσει τη συνολική δαπάνη όταν αυτή προκαλεί
πληθωριστικές τάσεις στην οικονοµία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος
επιβάλλεται για να σταθεροποιηθεί η οικονοµία σε επίπεδο πλήρους
απασχόλησης χωρίς πληθωρισµό. Άλλοτε πάλι µπορεί να επιβάλλεται ένας
φόρος για να αποθαρρύνει τους φορολογουµένους από µια δραστηριότητα
(π.χ. φορολογία τσιγάρων ή ποτών) ή να φορολογεί µια δραστηριότητα που
µολύνει την ατµόσφαιρα για να περιορίσει την έκτασή της.
Ενας σηµαντικός ρόλος των φόρων είναι η αναδιανοµή του εισοδήµατος
επιβάλλοντας υψηλότερους φόρους στα ανώτερα εισοδήµατα και
µεταβιβάζοντας τα έσοδα σε άτοµα των κατωτέρων εισοδηµατικών τάξεων.
Εδώ οι φόροι επιβάλλονται για να διορθώσουν τις εισοδηµατικές ανισότητες.
Αυτό είναι ένα παράδειγµα χρήσης των φόρων για στόχους της
δηµοσιονοµικής πολιτικής
Οι φόροι διακρίνονται σε:
•

φόρους εισοδήµατος,

•

φόρους περιουσίας,

•

φόρους δαπάνης ή έµµεσους φόρους.

Οι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται µε βάση το εισόδηµα των
φορολογουµένων, οι φόροι περιουσίας µε βάση την περιουσία τους, τέλος οι
φόροι δαπάνης µε βάση την καταναλωτική τους δαπάνη. Οι φόροι δαπάνης
ονοµάζονται συνήθως έµµεσοι φόροι, γιατί επιβαρύνουν τους καταναλωτές
των διάφορων προϊόντων έµµεσα, δηλαδή δεν επιβάλλoνται στους
καταναλωτές, αλλά στις επιχειρήσεις που παράγουν τα διάφορα προϊόντα. Οι
επιχειρήσεις αποδίδουν το φόρο στο ∆ηµόσιο αλλά τον έχουν µεταβιβάσει
στους καταναλωτές µέσω της τιµής του προϊόντος ή της υπηρεσίας που
πωλούν. Έτσι, ενώ ο φόρος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις στο δηµόσιο
ταµείο, συνήθως επιβαρύνει τους καταναλωτές. Αντίθετα, οι φόροι εισοδήµατος
και περιουσίας χαρακτηρίζονται άµεσοι αφού καταβάλλονται απευθείας από
τους εισοδηµατίες ή τους κατόχους της περιουσίας, στο δηµόσιο ταµείο
(εφορία). Φόρους πληρώνουν και τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τα νοµικά
πρόσωπα (εταιρείες, ΕΠΕ, ΑΕ, και µερικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
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ενώ τα περισσότερα απαλλάσσονται).
Οι φόροι περιουσίας (π.χ. ΦΜΑΠ-φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας, ΕΤΑΚειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας) επιβάλλονται στη συνολική καθαρή αξία της
περιουσίας, που κατέχει ένα άτοµο, αλλά συνηθέστερα µόνο σε ορισµένα
περιουσιακά του στοιχεία και κυρίως τα ακίνητα. Επίσης επιβάλλoνται φόροι
περιουσίας στην αξία της περιουσίας που µεταβιβάζεται από ένα φορέα σε
άλλο, λόγω π.χ. κληρονοµιάς, γονικής παροχής, δωρεάς ή πωλήσεως.
Οι φόροι δαπάνης επιβάλλoνται άλλοτε στην καταναλωτική δαπάνη µόνο και
άλλοτε σε ολόκληρη τη δαπάνη της οικονοµίας, καλύπτουν δηλαδή και τις
επενδύσεις. Μια ειδική µορφή φόρου δαπάνης είναι και ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)
Το βασικό χαρακτηριστικό του ΦΠΑ είναι ότι οι υποκείµενοι στο φόρο, λ.χ. οι
διάφορες επιχειρήσεις, αποδίδουν στο ∆ηµόσιο φόρο ανάλογο µε την αξία
που προσθέτουν σε κάθε προϊόν και όχι ανάλογα µε τη συνολική αξία
πωλήσεως του προϊόντος. Π.χ. αν µια εταιρεία αγοράσει δέρµατα αξίας
1000€ και φτιάξει παπούτσια αξίας 3000€, θα πληρώσει φόρο µόνο πάνω
στις 2000€ που είναι η προστιθέµενη αξία. Στη συνέχεια αν το µαγαζί λιανικής
αγοράσει αυτά τα παπούτσια για 3000 και τα πουλήσει για 3800€ (βγάζοντας
800€ από την εµπορική της δραστηριότητα αυτή), θα πληρώσει φόρο στα
800 ευρώ µόνο. Ο συντελεστής φόρου ποικίλει για κάθε δραστηριότητα.
Συνήθεις συντελεστές είναι ένας χαµηλός 9%-11% και ένας υψηλός 18-21%.
Ο πρώτος χρησιµοποιείται για δραστηριότητες που ενθαρρύνονται (π.χ.
βιβλία, τρόφιµα), ο άλλος για δραστηριότητες που το δηµόσιο δεν έχει λόγο
να προωθεί, (π.χ. διασκέδαση)
Ο ΦΠΑ υιοθετήθηκε από τις Χώρες της ΕΟΚ, γιατί παρουσιάζει τρία σηµαντικά
πλεονεκτήµατα:
•
επιβαρύνει τα προϊόντα µόνο µία φορά, παρόλο που εισπράττεται
σταδιακά, µε βάση την προστιθέµενη κάθε φορά αξία,
•
επιτρέπει να εξισώσουµε την επιβάρυνση των εισαγόµενων και των
εγχώρια παραγόµενων προϊόντων, καθώς και την πλήρη απαλλαγή των
εξαγόµενων προϊόντων, και
•
απαλλάσσει εντελώς τα κεφαλαιουχικά αγαθά µε στόχο την ενθάρρυνση
των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για την προώθηση της οικονοµικής
αναπτύξεως της χώρας.
Τέλος αξίζει να αναφερθούν οι φόροι που επιβάλλονται για τη χρηµατοδότηση
της κοινωνικής ασφαλίσεως και που παίρνουν τη µορφή ειδικών εισφορών,
που λέγονται εισφορές κοιvωvικής ασφάλισης. Αυτές υπολογίζονται ως
ποσοστό στις αµοιβές των εργαζοµένων και καταβάλλονται κατά ένα µέρος
από τον εργοδότη και κατά ένα άλλο µέρος από τον εργαζόµενο. Το κράτος
επίσης συνεισφέρει συνήθως ένα ποσοστό για τη χρηµατοδότηση της
κοινωνικής ασφαλίσεως. Στην Ελλάδα ο κυριότερος φορέας ασφάλισης του
ιδιωτικού τοµέα (αλλά εσχάτως πλέον και του δηµοσίου) είναι το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
13.5 Έσοδα από ∆ηµόσιο ∆ανεισµό
Ο δανεισµός αποτελεί επίσης µια σηµαντική πηγή εσόδων για τους
δηµόσιους φορείς και την κεντρική κυβέρνηση δηλ. όλο το Κράτος. Αυτή η
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πρακτική µπορεί µόνο να είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµη και εποµένως
αποδεκτή µόνο όταν τα χρήµατα των δανείων προορίζονται για επενδύσεις
(οι οποίες θα αυξήσουν το ΑΕΠ και εποµένως θα παραγάγουν τα
απαιτούµενα για την εξυπηρέτηση του δανείου τοκοχρεολύσια), ή για
δανεισµό σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς που χωρίς την εγγύηση του
δηµοσίου δεν µπορούσαν να πετύχουν δανεισµό καθόλου ή µόνο µε υψηλά
επιτόκια, πράγµα ασύµφορο για τους ίδιους αλλά και για το σύνολο. Και
πάλι πρέπει να οδηγηθούν τελικά τα χρήµατα σε επενδύσεις που θα παράγουν
έσοδα εξυπηρέτησης του δανείου.
Πολλάκις η µόνη αιτία δηµόσιου δανεισµού είναι η ανεπάρκεια των εσόδων από
φορολογία ή από άλλες πηγές. Αυτό µπορεί να αποβεί καταστροφικό όπως
συνέβη στην Αργεντινή το 2001 αλλά και στην χώρα µας µε την κρίση λόγω
υπερδανεισµού που εκδηλώθηκε το 2009, όταν έχασε την εµπιστοσύνη των
αγορών οµολόγων µε αποτέλεσµα την άνοδο των επιτοκίων δανεισµού σε
ύψη που ήταν αδύνατον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας στην χρεοκοπία της
που πήρε την µορφή ελεγχόµενης αθέτησης ποσοστού των υποχρεώσεων
της χώρας (κούρεµα της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων της περίπου
50%). Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε την έννοια της δηµοσιονοµικής
πειθαρχίας, δηλ. του περιορισµού των δαπανών του κράτους στα όρια των
εσόδων του µε λελογισµένη χρήση δανεισµού για επενδύσεις και µε
λελογισµένη επίσης αύξηση των δαπανών (αύξηση των ελλειµµάτων του
προϋπολογισµού) µόνο προσωρινώς σε εποχές κρίσεων. Εάν έχει
αποφευχθεί η ελλειµατική πολιτική και το χρέος διατηρείται σε λογικά
πλαίσια (π.χ. 60% του ΑΕΠ είναι το όριο που ορίζει η συνθήκη του
Μάαστριχτ), τότε η χώρα διαθέτει περιθώρια σε περίοδο κρίσεως για την
αύξηση των δηµοσίων εξόδων µε σκοπό την τόνωση της ζήτησης και
αποφυγή ανεργίας και καθίζησης του ΑΕΠ µέχρι την επανεκκίνηση της
οικονοµικής δραστηριότητας των ιδιωτών, οπότε και επανέρχεται ο έλεγχος
του ελλείµµατος σε διατηρήσιµα επίπεδα. Στην αντίθετη περίπτωση η χώρα
δεν έχει πλέον τα περιθώρια περαιτέρω δηµοσιονοµικών εξόδων. Η αρετή
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας είναι άγνωστη στην χώρα µας, αλλά και σε
πολλές άλλες χώρες που τα τελευταία χρόνια οδηγήθηκαν σε µεγάλη
αύξηση του δηµοσίου χρέους. Υπάρχουν ωστόσο και χώρες µε πειθαρχία
(Σκανδιναβικές, Ελβετία, Σιγκαπούρη, Χιλή κα). Μάλιστα σε µερικές χώρες
υπάρχει κίνηµα πολιτών υπέρ της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που πιέζει
τους πολιτικούς προς αυτή την κατεύθυνση.
Ανάλογα µε την πηγή προελεύσεως του προϊόντος του δανείου, διακρίνουµε
τα δηµόσια δάνεια σε δάνεια από το εξωτερικό, και σε δάνεια από το
εσωτερικό, όταν οι πόροι προέρχονται από αποταµιεύσεις µέσα στην ίδια τη
χώρα. Ανάµεσα στα δύο είδη δηµόσιου δανεισµού υπάρχει η εξής
σηµαντική διαφορά: Όταν το ∆ηµόσιο δανείζεται από το εξωτερικό, αυξάνει
τους συνολικούς πόρους της οικονοµίας. Αντίθετα, όταν το δηµόσιο
δανείζεται από το εσωτερικό, οι συνολικοί πόροι της οικονοµίας παραµένουν
οι ίδιοι και το δηµόσιο αφαιρεί πόρους από τους ιδιωτικούς φορείς, για να
τους χρησιµοποιήσει σε δηµόσιες χρήσεις. Ο δανεισµός από το εξωτερικό
όµως έχει το σηµαντικό µειονέκτηµα της επιβάρυνση της οικονοµίας µε τους
τόκους για την εξυπηρέτηση των δανείων που φεύγουν στο εξωτερικό. Αν
όµως το προϊόν των δανείων από το εξωτερικό χρησιµοποιείται για
παραγωγικούς σκοπούς, τα δάνεια αυτά συµβάλλουν στην οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας και η επιβάρυνση µπορεί να υπεραντισταθµίζεται από τη
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συµβολή των δανείων στην αύξηση του κοινωνικού προϊόντος. Ακόµα
µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι τα δάνεια από το εξωτερικό συνιστούν
εξάρτηση της χώρας από ξένους, µε τον ίδιο τρόπο που ο βαρύς δανεισµός
µιας επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει στην ανάµειξη των δανειστών στην
διοίκηση της επιχείρησης εφόσον αποδεδειγµένα έχουν έννοµο συµφέρον στον
τρόπο διοίκησης που δεν µπορεί να γίνεται π.χ. µε τρόπο που αυξάνει τους
πόρους των εντός της επιχείρησης στις πλάτες των χρηµατοδοτών της.
Όταν το ∆ηµόσιο δανείζεται από την εσωτερική αγορά είναι δυνατό να αντλεί τα
χρήµατα από τρεις πηγές:
•

από τους ιδιώτες αποταµιευτές µε την έκδοση π.χ.. ενός οµολογιακού
δανείου και τη διάθεσή του στο κοινό µέσω των τραπεζών,

•

από τις εµπορικές τράπεζες, µε τον ίδιο τρόπο, µε τη διαφορά ότι τώρα
οι τίτλοι δεν θα προωθούνται στο κοινό

•

από την Κεντρική Τράπεζα, µε την έκδοση νέου χρήµατος. Η πηγή, από
την οποία δανείζεται το ∆ηµόσιο, έχει µεγάλη σηµασία ως προς τις
επιδράσεις του δηµόσιου δανεισµού στην ενεργό ζήτηση και στις
επιπτώσεις στον πληθωρισµό και στο ΑΕΠ.

Ο τρόπος που δανείζεται το ∆ηµόσιο στις ελεύθερες οικονοµίες είναι όπως
ανεφέρθη κυρίως µε την έκδοση κρατικών οµολογιών για ορίζοντα πέραν των 2
έως 30 ετών, ή εντόκων γραµµατίων προκειµένου για βραχυπρόθεσµο
δανεισµό. Λέµε στις ελεύθερες οικονοµίες διότι οι λοιπές χώρες δύσκολα
δανείζονται γενικά και µόνο σε µικρό ποσοστό του ΑΕΠ τους και όταν βρουν
δανειστές, τα δάνεια βασίζονται σε ειδικές συµφωνίες ως προς την χρήση του
δανείου, το νόµισµα, τον τρόπο αποπληρωµής κτλ αφού δεν έχουν ελεύθερα
µετατρέψιµα νοµίσµατα και ελεύθερο εξωτερικό εµπόριο (λόγω δασµών,
συναλλαγµατικών περιορισµών κτλ).
Τα περί οµολόγων εξετάζονται στο σχετικό κεφάλαιο, και τα ίδια ισχύουν µε
µικροδιαφορές προκειµένου για κρατικά και εταιρικά οµόλογα. Τα οµόλογα
αυτά είναι διαπραγµατεύσιµα στην δευτερογενή αγορά. Πρωτογενώς γίνεται η
αρχική έκδοση µε προσφορές από φορείς σχετικά µε το ύψος της απόδοσης
που αποδέχονται οι αγοραστές των οµολόγων. Η απόδοση αυτή είναι
αντιστρόφως ανάλογη της φερεγγειότηος µιας χώρας, έτσι το Γερµανικό
∆ηµόσιο βρίσκει αγοραστές των 10ετών οµολόγων του γύρω στο 3% ενώ π.χ.
η Ιταλία γύρω στο 4,5%. Έτσι στα οµόλογα ευρώ ο κίνδυνος κράτους
ποσοτικοποιείται µε την διαφορά (spread) των επιτοκίων των διαφόρων χωρών
εκπεφρασµένο σε µονάδες βάσης δηλ. σε εκατοστά της ποσοστιαίας
απόδοσης. Π.χ. στο ανωτέρω παράδειγµα λέµε ότι τα οµόλογα της Ιταλίας
έχουν spread 150µβ. Στη δευτερογενή αγορά η απόδοση κάθε µέρα κυµαίνεται
ανάλογα µε την αίσθηση κινδύνου που έχουν οι συναλλασσόµενοι.
Έτσι π.χ. όταν άρχισε να γίνεται φανερό την άνοιξη του 2009 ότι η Ελλάδα δεν
ήταν πιθανό να µπορεί να αποπληρώσει τα οµόλογα που είχε εκδόσει, οι
κάτοχοι των οµολόγων που είχαν δώσει 100 ευρώ για την αγορά τους
ελπίζοντας να παίρνουν κάθε χρόνο περίπου 3,5% τόκο, άρχισαν να τα δίνουν
µισοτιµής (δεν έβρισκαν αγοραστές σε υψηλότερες τιµές) σε τρόπο ώστε να
δελεάζονται κάποιοι αγοραστές που πίστευαν ότι στο τέλος η ΕΕ θα επενέβαινε
σαν εγγυητής και να τα αγοράζουν όλο και φθηνότερα µέχρι λίγους µήνες
αργότερα κάτω και από το 50% (δηλ, οι αρχικοί αγοραστές που τώρα
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πουλούσαν, έχαναν το µισό τους κεφάλαιο, ενώ οι νέοι αγοραστές ήλπιζαν ότι
θα έπαιρναν τελικά µικρότερες απώλειες από αυτά που έδωσαν ώστε να έχουν
κάποιο κέρδος. Τελικά αυτό που συνέβη είναι ότι πήραν ονοµαστικώς τα µισά
λεφτά χάνοντας και αυτοί, ενώ και τα νέα οµόλογα χονδρικά µισής αξίας που
τους δόθηκαν µετά το «κούρεµα» ήδη πιάνουν πολύ λιγότερα στην
δευτερογενή αγορά σήµερα (φθινόπωρο του 2012), δηλ. αν θελήσουν αν τα
πουλήσουν πριν την λήξη τους ανησυχώντας για τυχόν νέο κούρεµα. Βεβαίως
µπορεί να τα διακρατήσουν µέχρι τη λήξη τους το 2042 (!) ελπίζοντας σε
καλύτερες µέρες ή σε οριστική απώλεια του κεφαλαίου τους.
Στην πρώτη περίπτωση θα αποκληθούν κερδοσκόποι-τοκογλύφοι στα ΜΜΕ,
στην δεύτερη δεν θα ακουστούν ξανά. Οι κάτοχοι αυτών των οµολόγων είναι
συνταξιοδοτικά ταµεία, ελληνικές τράπεζες που διακινδυνεύουν τις καταθέσεις
του κοινού µε αυτές τις απώλειες και αποταµιευτές που πήγαιναν για λίγο
περισσότερο από το 2% των τότε καταθέσεων µε την εγγύηση του ελληνικού
∆ηµοσίου. Πάντως το µεγαλύτερο ποσοστό είχε περιέλθει σε ευρωπαϊκές
τράπεζες που αποζητούσαν το 3.5% αντί για το 3% των γερµανικών οµολόγων.
Τα ελληνικά οµόλογα είχαν την έγκριση της κεντρικής τράπεζας σαν κεφάλαια
αποθεµατικού (που δεν είχαν π.χ. τα εταιρικά οµόλογα) δίνοντας τους το
κίνητρο να τα αγοράσουν τα τότε χρόνια των αρχικών εκδόσεων)
Περιττό να τονισθεί ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν εκδίδει πια οµόλογα µε
αποτέλεσµα την έλλειψη του αντίστοιχου µέρους των εσόδων και τον
αναγκαστικό περιορισµό των δαπανών του µε παράλληλη προσπάθεια
αύξησης των φορολογικών εσόδων που καθίσταται ατελέσφορη λόγω της
µείωσης των εισοδηµάτων, µε αποτέλεσµα βαθύτατη ύφεση και λιτότητα η
οποία περιορίζεται µερικώς από κάποιους πόρους που προέρχονται από
κρατικούς φορείς (έσοδα φορολογουµένων) των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών
στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν άτακτη κατάρρευση που θα έχει
σοβαρότατες συνέπειες και στις δικές τους οικονοµίες.
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Κεφάλαιο 14
Πληθωρισµός
14.1 Η έννοια του πληθωρισµού
Ο πληθωρισµός περιγράφει µια κατάσταση όπου οι τιµές διαρκώς αυξάνονται.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλες οι τιµές κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και κατά τον
ίδιο βαθµό. Ορισµένες τιµές µπορεί να αυξάνονται πολύ απότοµα, άλλες µπορεί
να αυξάνονται πολύ λίγο, και µερικές µπορεί ακόµη και να µειώνονται. Ο
πληθωρισµός λαµβάνει χώρα όταν οι τιµές, αυξάνονται κατά µέσο όρο. Σαν
αριθµητικό µέγεθος ο πληθωρισµός εκφράζεται σαν το ετήσιο ποσοστό αύξησης
της τιµής ενός τυπικού καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών που περιγράφει
ικανοποιητικά τις µέσες δαπάνες της µέσης οικογένειας. ∆ηλ. ένας πληθωρισµός
3% σηµαίνει ότι το καλάθι αυτό κοστίζει 3% περισσότερο απ’ όσο κόστιζε ένα
χρόνο ενωρίτερα.
Ο πληθωρισµός έχει σαν αποτέλεσµα να πέφτει η αξία του χρήµατος. Όταν οι
τιµές αυξάνονται, η αγοραστική δύναµη του νοµίσµατος υποχωρεί, δηλ. το ίδιο
ποσό θα αγοράζει όλο και λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες.

Αγοραστική ∆ύναµη 100 ∆ρχ.
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Το παρατιθέµενο γράφηµα
παρέχει µια εντυπωσιακή
εικόνα
των
σωρευτικών
επιπτώσεων
του
πληθωρισµού πάνω στην
αγοραστική αξία της δραχµής.
∆ίνει
την
εξέλιξη
της
αγοραστικής δύναµης 100
∆ραχµών του 1960 µε την
πάροδο 40 ετών. Μέχρι το
2000 (που η Ελλάδα ήταν
στις παραµονές υιοθέτησης
του ευρώ), η αγοραστική
δύναµη των 100 ∆ρχ του
1960 ήταν µόλις 1,54 δηλ.
είχε χάσει το 98,46% της
αξίας!. Με άλλα λόγια µε τα
λεφτά που το 1960 αγόραζες
αυτοκίνητο, αν τα είχες θάψει
σε ένα κουτί στον κήπο σου
και τα ξέθαβες το 2000, θα
αγόραζες ένα ποδήλατο! (150

φορές µικρότερη αξία).
Ο πληθωρισµός είναι ωστόσο ένα παγκόσµιο πρόβληµα που ταλανίζει πολλές
χώρες, αλλά µερικές άλλες έχουν καταφέρει να τον κρατούν υπό έλεγχο, όπως
π.χ. η Ελβετία και η Ιαπωνία. Από την άλλη πλευρά, η Βραζιλία γνώρισε τον
πληθωρισµό σε ποσοστό 200% ετησίως το 1984, και το 1985 στη Βολιβία είχε ένα
ποσοστό πληθωρισµού πάνω από 20 000% ετησίως. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά
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του πληθωρισµού, όπως αυτά χαρακτηρίζονται ως υπερπληθωρισµός. Το
χειρότερο παράδειγµα είναι ο υπερπληθωρισµός της Γερµανίας της Βαϊµάρης που
το 1923 οι τιµές διπλασιαζόντουσαν κάθε 4 ηµέρες! Βέβαια στην Ουγγαρία το
1946 διπλασιαζόντουσαν κάθε 15 ώρες, αλλά το κακό µε τη Γερµανία είναι ότι η
όλη αυτή άθλια οικονοµική κατάσταση (συνέπεια της ήττας της στον Α’ παγκόσµιο
πόλεµο και των όρων που της επεβλήθηκαν) ήταν η άνοδος του Χίτλερ στην
εξουσία λίγα χρόνια αργότερα. Στις µέρες µας τέτοιο πληθωρισµό έχει η
Ζιµπάµπουε του µαρξιστή δικτάτορα Μουγκάµπε που πήρε την εξουσία από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες το 1977, µετά από σκληρό απελευθερωτικό αγώνα.
14.2 Μέτρηση του πληθωρισµού – δείκτες (πληθωρισµού)
Προκειµένου να µετρηθεί το ποσοστό πληθωρισµού, είναι απαραίτητο να µετρηθεί
το ποσοστό κατά το οποίο οι τιµές αλλάζουν. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια ενός
δείκτη τιµών. Ένας δείκτης τιµών είναι µια µέση τιµή των ποσοστιαίων µεταβολών
στις τιµές µιας σειράς διαφορετικών αγαθών και υπηρεσιών που απαρτίζουν ένα
τυπικό καλάθι µιας τυπικής οικογένειας. Κάθε αγαθό και υπηρεσία συµµετέχει µε
ένα συντελεστή βαρύτητος ανάλογο µε το ποσό που δαπανά για το αγαθό ο
οικογενειακός προϋπολογισµός. Προκειµένου για αγαθά που αγοράζονται πιο
σπάνια, π.χ. αυτοκίνητο ας πούµε ανά δεκαετία, στο καλάθι συµµετέχει το
ποσοστό του που αντιστοιχεί στο έτος δηλ. το 1/10. βεβαίως συµµετέχουν και τα
έξοδα συντήρησης βενζίνη, τέλη κτλ. Οµοίως για τρόφιµα, ποτά, φάρµακα και
κάθε είδους έξοδα.
Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) λιανικής
Πρόκειται για έναν επίσηµο δείκτη που δηµοσιεύεται µηνιαίως από την ΕΛΣΤΑΤ.
Είναι ο δείκτης ο οποίος χρησιµοποιείται συνήθως για τη µέτρηση του ρυθµού
πληθωρισµού. Περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα αγαθών και υπηρεσιών, και έχει ως
στόχο να δείξει τι συµβαίνει µε την αξία των χρηµάτων που δαπανώνται από το
µέσο νοικοκυριό. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του δείκτη συνοψίζονται
παρακάτω.
1. Ένα δείγµα περίπου 7000 νοικοκυριών επιλέγεται κάθε χρόνο. Κάθε
δεκαπενθήµερο, ζητείται από περίπου 270 από αυτούς να διατηρηθεί µια
προσεκτική καταγραφή των δαπανών τους κατά τη διάρκεια µιας περιόδου δύο
εβδοµάδων.
2. Οι πληροφορίες από αυτούς τους προϋπολογισµούς των νοικοκυριών
χρησιµοποιούνται για να αποφασίσουν ποια αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει
να συµπεριληφθούν στο δείκτη και τι βάρος θα πρέπει να δοθούν σε αυτά.
Ένα στοιχείο το οποίο αντιπροσωπεύει το 2 τοις εκατό των δαπανών των
νοικοκυριών θα πρέπει να δοθεί σε βάρος διπλάσιο σε σχέση µε εκείνο που
αντιπροσωπεύει το 1 τοις εκατό των δαπανών των νοικοκυριών.
3. Μια ηµεροµηνία που θα επιλεγεί ως ηµεροµηνία βάσεως, και των τιµών σε αυτό
την ηµεροµηνία αναφέρεται στην αξία των 100.
4. Γύρω στα µέσα του κάθε µήνα, συλλέγονται 130 000 τιµές για 600 διαφορετικά
είδη που προέρχονται από καταστήµατα λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα.
Από αυτές τις τιµές, εκτιµάται η µεταβολή στις τιµές των διαφόρων αγαθών και
υπηρεσιών.
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Με το πέρασµα του χρόνου, επισυµβαίνουν αλλαγές των καταναλωτικών
δαπανών, και νέα καταναλωτικά αγαθά έρχονται στην αγορά που απορροφούν
κοµµάτι των δαπανών της οικογένειας (π.χ. κινητά τηλέφωνα το 1992). Αυτό
σηµαίνει ότι το φάσµα των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο
δείκτη και τα βάρη που συνδέονται µε αυτά θα πρέπει να αναθεωρούνται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα.
Για να δοθεί µια ιδέα πως δαπανάται το εισόδηµα από µια Βρετανική οικογένεια,
στον παρατιθέµενο Πίνακα δίδονται τα βάρη του καλαθιού καταναλωτικών
δαπανών του 1987.
Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) µας λέει τι συµβαίνει µε την αξία των
χρηµάτων που δαπανώνται από τη µέση οικογένεια. Ίσως όµως, είναι πολύ λίγα
(αν υπάρχουν) τα νοικοκυριά που ξοδεύουν τα χρήµατά τους µε τον ίδιο ακριβώς
τρόπο όπως η «µέση οικογένεια». Για παράδειγµα, οι αυξήσεις των τιµών των
αλκοολούχων ποτών και του καπνού θα αυξήσουν το δείκτη τιµών. Όµως, η αξία
των χρηµάτων που δαπανώνται από κάποιον που δεν καπνίζει ή πίνει δεν θα
επηρεαστεί.
Πίνακας κατανοµής δαπανών τυπικής οικογένειας για τον προσδιορισµό
του καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών στον υπολογισµό του ∆ΤΚ
Τρόφιµα
Εστίαση

167
46

16.7%
4.6%

Αλκοολούχα ποτά

76

7.6%

Καπνός

38

3.8%

Στέγαση

157

15.7%

Καύσιµα και φωτισµός

61

6.1%

Οικιακά είδη

73

7.3%

Οικιακές υπηρεσίες

44

4.4%

Ένδυση και υπόδηση

74

7.4%

Προσωπικά αγαθά και

38

3.8%

∆απάνες αυτοκινήτου

127

12.7%

Τιµές και έξοδα ταξιδιού

22

2.2%

Αγαθά αναψυχής

47

4.7%

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας

30

3.0%

ΣΥΝΟΛΟ

1000

100.0%

Παρατήρηση στον Πίνακα: Με τα χρόνια, το βάρος που δίνεται στα τρόφιµα µειώθηκε σταδιακά στα 167 από
253 15 χρόνια νωρίτερα. Αυτό δείχνει µια τυπική αλλαγή, καθώς το διαθέσιµο εισόδηµα αυξάνει, οι άνθρωποι
ξοδεύουν λιγότερα χρήµατα για τρόφιµα, παρ’ ότι το συνολικό ποσό για τρόφιµα αυξάνει και αυτό, όχι όµως
σαν ποσοστό της συνολικής δαπάνης.

Εκτός από τον δείκτη λιανικής, υπάρχουν και άλλοι εξειδικευµένοι δείκτες. Ένας
από αυτούς είναι ο δείκτης χονδρικής που περιλαµβάνει τιµές αγαθών στο
χονδρεµπόριο, δηλ. τιµές που χρεώνει ο ένας έµπορος σε άλλον. Ωστόσο
κυριότερη διαφορά είναι ότι ο δείκτης αυτός δεν περιλαµβάνει υπηρεσίες διότι δεν
υπάρχει χονδρική πώληση υπηρεσιών (ποίος αγοράζει 200 κουρέµατα, ή 30
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εγχειρήσεις σκωληκοειδούς, ή 50 εκτελέσεις της 9ης συµφωνίας στο Μέγαρο
Μουσικής;).
14.3 Οι επιπτώσεις του πληθωρισµού
Τείνει να επιταχύνεται
Όταν οι άνθρωποι έχουν βιώσει πληθωρισµό για αρκετό καιρό, τείνουν να
αναµένουν ως αυτονόητες τις µελλοντικές αυξήσεις των τιµών. Οι εργαζόµενοι θα
στηρίξουν τις αξιώσεις τους µισθούς στις προηγούµενες αυξήσεις των τιµών και
στις αναµενόµενες µελλοντικές αυξήσεις των τιµών. Οµοίως, οι επιχειρήσεις θα
έχουν την τάση να αυξάνουν τις τιµές για να καλύψουν τόσο παρελθούσες όσο και
αναµενόµενες µελλοντικές αυξήσεις του κόστους. ∆ηµιουργείται «πληθωριστική
ψυχολογία» και εκδηλώνεται µια τάση να επιτάχυνσης του
ρυθµού του πληθωρισµού. Μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να
ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Το πιο γνωστό παράδειγµα ανεξέλεγκτου πληθωρισµού,
ή υπερπληθωρισµού, συνέβη στη Γερµανία το 1923, όταν
οι τιµές αυξήθηκαν µε ρυθµό αστρονοµικό. Κατά το τέλος
του 1923, οι τιµές ήταν ένα δισεκατοµµύριο φορές
µεγαλύτερες από ό,τι ήταν στην αρχή του χρόνου. Προς
το τέλος του 1923 κόστιζε 20 δισεκατοµµύρια µάρκα για
να στείλεις ένα γράµµα όπως φαίνεται από το διπλανό
γραµµατόσηµο, ενώ πριν ο πληθωρισµός αρχίσει, το κόστος ήταν πολύ µικρότερο
από ένα µάρκο!
Επηρεάζει την κατανοµή του εισοδήµατος
Όταν υπάρχει πληθωρισµός, οι άνθρωποι φυσικά προσπαθούν να επιτύχουν
αυξήσεις των εισοδηµάτων τους για να τους αποζηµιώσει για την αύξηση των
τιµών. Μερικοί απ αυτούς θα είναι πιο επιτυχείς από ό,τι άλλοι. Κάποια σωµατεία
είναι σε πιο ισχυρή διαπραγµατευτική θέση, και είναι σε θέση να προστατεύσουν
τους πραγµατικούς µισθούς. Άλλες οργανώσεις των εργαζοµένων, µε λιγότερη
διαπραγµατευτική δύναµη, µπορεί να διαπιστώσουν ότι οι µισθοί τους δεν
συµβαδίζουν µε τις αυξανόµενες τιµές.
Οι οφειλέτες κερδίζουν εις βάρος των δανειστών
Ας υποθέσουµε ότι κάποιος δανείζεται 1000€ για ένα έτος και, κατά τη διάρκεια
του ίδιου έτους, οι τιµές αυξάνονται κατά 10%. Όταν τα 1000€ εξοφληθούν, θα
αγοράζουν λιγότερα από τα 1000€ που είχε δανειστεί. Είναι αλήθεια ότι ο
οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει τόκους για το δάνειο, αλλά αν το επιτόκιο είναι
µικρότερο από το 10%, η αγοραστική δύναµη του επιστρέφεται πίσω θα
εξακολουθεί να είναι µικρότερα από εκείνη που είχαν τα χρήµατα που δανείστηκε.
∆εδοµένου ότι η κυβέρνηση είναι ο µεγαλύτερος οφειλέτης της χώρας, τα οφέλη
της κυβέρνησης από τον πληθωρισµό, είναι σε θέση να εξοφλήσουν τα χρέη της,
µε τα χρήµατα που έχουν µικρότερη αξία από τα χρήµατα που δανείστηκε.
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Επηρεάζει την ισοζύγιο πληρωµών (balance of payments)
Εάν οι τιµές των αγαθών που παράγονται στη χώρα αυξάνονται ταχύτερα από τις
τιµές στις ανταγωνίστριες χώρες, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο
πληρωµών. Οι εξαγωγές της χώρας θα γίνουν σχετικά πιο ακριβές σε αγορές του
εξωτερικού χωρίς να έχει αλλάξει η ποιότητα των προϊόντων αυτών, και ως εκ
τούτου πέφτουν οι πωλήσεις τους, αντίθετα οι εισαγωγές θα είναι σχετικά
φθηνότερες σε σύγκριση µε τα προϊόντα της χώρας. Το ισοζύγιο πληρωµών
λοιπόν θα έχει την τάση να γίνει πιο ελλειµµατικό. Ωστόσο ακόµα χειρότερο είναι
ότι η αύξηση των φθηνότερων οι εισαγωγών και η µείωση των εξαγωγών θα
οδηγήσουν σε µεταφορά θέσεων εργασίας στο εξωτερικό και αύξηση της
ανεργίας.
14.4 Τα αίτια του πληθωρισµού
Υπάρχει ακόµα µεγάλη διαφωνία µεταξύ των οικονοµολόγων σχετικά µε τις αιτίες
του πληθωρισµού. Κάποιοι από αυτούς πιστεύουν ότι οι τιµές ανεβαίνουν από την
υπερβάλλουσα ζήτηση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ωθούνται προς τα πάνω από
την αύξηση του κόστους. Πολλοί οικονοµολόγοι τώρα πιστεύουν ότι ο
πληθωρισµός λαµβάνει χώρα όταν η προσφορά χρήµατος αφήνεται να αυξηθεί µε
ταχύτερο ρυθµό από τη αύξηση της συνολικής παραγωγής.
1) Πληθωρισµός λόγω της έλξης της ζήτησης
Όσοι υποστηρίζουν αυτή την εξήγηση λένε ότι οι τιµές θα αυξηθούν, όταν η
συνολική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες υπερβεί σταθερά την συνολική
προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιµές. Αυτή η θεωρία βοηθάει να
εξηγήσουµε τον πληθωρισµό, όταν η οικονοµία είναι σε πλήρη απασχόληση και
θα είναι πολύ δύσκολο να έχουµε αύξηση της προσφοράς για να αντιµετωπιστεί η
αύξηση της ζήτησης. Ωστόσο, αν υπάρχει µια µεγάλη ανεργία και αδράνεια
κεφαλαίου, η αύξηση της ζήτησης δεν θα πρέπει να έχει µεγάλη επίδραση στις
τιµές. Περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες θα µπορούσαν να παραχθούν µε την
τοποθέτηση των ανέργων στην εργασία και κεφαλαίων για µηχανές.
2) Πληθωρισµός λόγω ώθησης του κόστους
Το κόστος αντιπροσωπεύει τις πληρωµές για τις υπηρεσίες των συντελεστών της
παραγωγής. Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι τιµές των υλικών, εργασίας και κεφαλαίου
µπορεί να αυξηθούν ακόµη και όταν δεν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση στην
οικονοµία. Αν οι διεθνείς τιµές των πρώτων υλών αυξηθούν, τότε το κόστος της
παραγωγής θα αυξηθεί, όποια και αν είναι η κατάσταση της ζήτησης στην
οικονοµία της χώρας. Οι µαζικές αυξήσεις στην τιµή του πετρελαίου στη δεκαετία
του 1970 έδειξαν πως οι τιµές στις χώρες της δύσης µπορούν να ανεβαίνουν από
την αύξηση του κόστους που είναι πέρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Το ίδιο
µπορεί να συµβεί από αυξήσεις των εµµέσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ και από τις
αυξήσεις των εισαγόµενων είτε λόγω υψηλότερων τιµολογίων είτε λόγω πτώσης
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του νοµίσµατος της χώρας (εισαγόµενος
πληθωρισµός).
Εκείνοι που υποστηρίζουν τη θεωρία αύξησης του κόστους συνήθως
υποστηρίζουν ότι η κύρια αιτία της ανόδου των τιµών είναι η αύξηση του κόστους
εργασίας. Οι µισθοί είναι το µεγαλύτερο µεµονωµένο στοιχείο στο συνολικό
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κόστος. Όταν οι µισθοί αυξάνονται ταχύτερα από την παραγωγικότητα, το κόστος
εργασίας θα αυξηθεί και έτσι και οι τιµές. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν
δείξει ότι µπορούν να ανεβάζουν τους µισθούς, ακόµη και όταν υπάρχει ένα
αρκετά υψηλό επίπεδο της ανεργίας. Κατ’ εξοχήν δε αυτό συµβαίνει στο δηµόσιο,
όπου οι υπουργοί δεν έχουν πολλούς λόγους να αντισταθούν στις αυξήσεις που
θα τους δώσουν ψήφους, ενώ το κόστος δεν θα βγει από την τσέπη τους. Μόνο
αν το υπόλοιπο κοινό αντιδρά διότι αντιλαµβάνεται ότι θα υποστούν και αυτοί τον
επερχόµενο πληθωρισµό θα µπορούσαν να υποχρεωθούν να αντισταθούν. Αυτό
συµβαίνει σε κάποιες ανεπτυγµένες χώρες µε υψηλό επίπεδο πολιτικού
πολιτισµού και αντίληψης των πολιτών.
3) Ο πληθωρισµός και η προσφορά χρήµατος
Είναι ένα κοινό λάθος να συγχέουµε το ποσό των δαπανών στην οικονοµία µε την
ποσότητα του χρήµατος στην οικονοµία. Είναι λάθος, διότι, κατά τη διάρκεια µιας
χρονικής περιόδου, µια µονάδα του χρήµατος µπορεί να αλλάξει χέρια πολλές
φορές. Με άλλα λόγια, µπορεί να ξοδευτεί αρκετές φορές. Αν ένα νόµισµα του 1€
αλλάξει χέρια τέσσερις φορές, το ποσό των δαπανών θα είναι 4€, αλλά το ποσό
των χρηµάτων θα παραµείνει µόνο 1€. Πρόκειται για το ποσό των δαπανών το
οποίο είναι πιθανό να επηρεάσει τις τιµές, και αυτό εξαρτάται από:
•

τη συνολική προσφορά χρήµατος, και

•

το ρυθµό µε τον οποίο τα χρήµατα αλλάζει χέρια (δηλαδή την ταχύτητα
κυκλοφορίας).

Πολλοί οικονοµολόγοι - γνωστοί ως µονεταριστές - υποστηρίζουν ότι η αύξηση της
προσφοράς χρήµατος προκαλεί αύξηση στις συνολικές δαπάνες διότι ο ρυθµός µε
τον οποίο τα χρήµατα αλλάζουν χέρια είναι αρκετά σταθερός. Πιστεύουν ότι ο
πληθωρισµός λαµβάνει χώρα όταν η κυβέρνηση επιτρέπει τη προσφορά
χρήµατος να αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό από ό,τι η παροχή αγαθών και
υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, λένε ότι ο πληθωρισµός οφείλεται στην υπερβολική
ζήτηση η οποία προκαλείται επιτρέποντας την προσφορά του χρήµατος να
αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα.
14.5 Οι πολιτικές για την αντιµετώπιση του πληθωρισµού
1) Μείωση της ζήτησης
Όταν η κυβέρνηση πιστέψει ότι ο πληθωρισµός προκαλείται από την υπερβολική
ζήτηση, θα χρησιµοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα µέτρα:
•

Τη δηµοσιονοµική πολιτική: την αύξηση των φόρων και τη µείωση των
κρατικών δαπανών,

•

Νοµισµατική πολιτική: θέτοντας περιορισµούς στον τραπεζικό δανεισµό και
την αύξηση του επιτοκίου βάσης - τα µέτρα αυτά θα επιβραδύνουν την
αύξηση της προσφοράς χρήµατος,

•

Περιορισµούς στη Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing. Όπως αύξηση της
προκαταβολής και τη µείωση των προθεσµιών αποπληρωµής.
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Τα µέτρα αυτά θα µειώσουν τη ζήτηση µέσω της µείωσης των διαθέσιµων
εισοδηµάτων των ανθρώπων και των εταιρειών, µειώνοντας την ικανότητά τους να
δανειστούν, και καθιστώντας ακριβότερο δανεισµό.
2) Αύξηση της προσφοράς
Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της υπερβάλλουσας ζήτησης θα
πρέπει να είναι η αύξηση της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό µπορεί να
είναι δύσκολο βραχυπρόθεσµα, αλλά η κυβέρνηση θα µπορούσε να βοηθήσει µε
διάφορους τρόπους:
•

Με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του εργατικού
δυναµικού ώστε να κάνει τους εργαζόµενους πιο κινητικούς,

•

Με την παροχή επιχορηγήσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε
νεώτερο εξοπλισµό,

•

Με την προώθηση της οριζόντιας ολοκλήρωσης που θα οδηγήσει σε
οικονοµίες κλίµακος, και

•

Με την πραγµατοποίηση βελτιώσεων στον τοµέα των οδικών και
σιδηροδροµικών δικτύων.

3) Εισοδηµατικές πολιτικές
Η εισοδηµατική πολιτική είναι µια προσπάθεια για την αντιµετώπιση του
πληθωρισµού µε την επιβράδυνση του ρυθµού µε τον οποίο αυξάνεται το κόστος
της παραγωγής. Οι δαπάνες αυτές, να θυµάστε, είναι εισόδηµα για τους
συντελεστές της παραγωγής, δηλαδή οι µισθοί, τόκοι, ενοίκια και κέρδη. Αν η
κυβέρνηση µπορεί να συγκρατήσει το ρυθµό αύξησης των εισοδηµάτων αυτών,
θα έχει πτωτική επίδραση στον πληθωρισµό. Αυτό διότι αν τα εισοδήµατα δεν
αυξάνονται, ή εάν αυξηθούν πολύ πιο αργά από ό,τι στο παρελθόν, υπάρχει πολύ
λιγότερος κίνδυνος της υπερβολικής ζήτησης που προκαλεί άνοδο των τιµών.
∆εδοµένου ότι η ώθηση κόστους στον πληθωρισµό φαίνεται να οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των µισθών ταχύτερα από την παραγωγικότητα, οι εισοδηµατικές
πολιτικές τείνουν να επικεντρώνονται στους µισθούς. Ας σηµειωθεί εν παρόδω ότι
η αύξηση των µισθών κατά το ποσό αύξησης της παραγωγικότητας είναι
απολύτως ορθή, δεδοµένου ότι είναι ο κεντρικός τρόπος διάχυσης των ωφελειών
της παραγωγικότητας στην κοινωνία, αυτό που οδηγεί σε πληθωριστικά
αποτελέσµατα είναι η αύξηση πάνω από την βελτίωση της παραγωγικότητας.
Αυτή η πολιτική σε συνδυασµό µε την αδυναµία υποτίµησης λόγω ευρώ, έφερε
στη χώρα µας την απώλεια ανταγωνιστικότητας, την κατάρρευση του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, την µόνιµα υψηλή ανεργία και τελικά την χρεοκοπία του
2012 - υπό µορφή ελεγχόµενου κουρέµατος).
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Κεφάλαιο 15
∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις

15.1 Σηµασία των διεθνών Οικονοµικών σχέσεων
Το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα,
στο οποίο ζούµε σήµερα
χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αλληλεξαρτήσεις. Γύρω από δύο κυρίως
συνιστώσες, το διεθνές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών, (το οποίο
διευρύνεται συνεχώς µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο),
και την
παγκόσµια ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Οι επιχειρήσεις
πλέον παρακολουθούν τις τάσεις τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς
αγοράς ώστε να παράγουν τα κατάλληλα αγαθά και υπηρεσίες. Παράλληλα,
η παραγωγικότητα παρουσιάζει σηµαντική αύξηση, αφού η επέκταση του
διεθνούς εµπορίου επιτρέπει στις οικονοµίες να ειδικευτούν στην παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών που ταιριάζουν στους ανθρώπινους και φυσικούς
πόρους κάθε χώρας. Ωστόσο, η επέκταση αυτή υποδηλώνει και την ολοένα
αυξανόµενη εξάρτηση των εθνικών οικονοµιών από τις εξελίξεις στις
υπόλοιπες χώρες.
Σε ό,τι αφορά στην ολοκλήρωση των παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών
αγορών, αυτή οδηγεί σε αύξηση την παγκόσµια παραγωγικότητα, όπως
συµβαίνει και στην περίπτωση ενός ολοκληρωµένου παγκόσµιου
συστήµατος εµπορίου, καθώς επιτρέπει στις αποταµιεύσεις να
κατευθύνονται στις χρήσεις µε την υψηλότερη απόδοση ανεξάρτητα από τον
τόπο διαµονής των αποταµιευτών και επενδυτών. Σε µία παγκόσµια αγορά,
η οποία διακρίνεται από τη συνύπαρξη εθνικών νοµισµάτων, η
ικανοποιητική διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων µεταξύ των
χωρών είναι δυνατή µόνο στο βαθµό που η µετατροπή των εγχώριων
νοµισµάτων σε συνάλλαγµα και, αντίστροφα, του συναλλάγµατος σε
εγχώριο νόµισµα γίνεται εύκολα και κατά το δυνατό µε το χαµηλότερο
κόστος.
Ως συνάλλαγµα ορίζονται οι απαιτήσεις που είναι εκφρασµένες σε ξένο
νόµισµα και είναι πληρωτέες σε αλλοδαπές χώρες. Οι απαιτήσεις αυτές
µπορεί να έχουν τη µορφή καταθέσεων όψεως σε ξένες τράπεζες,
συναλλαγµατικών ή επιταγών. Η µετατροπή του εγχώριου νοµίσµατος σε
συνάλλαγµα, και αντίστροφα, λαµβάνει χώρα στην αγορά συναλλάγµατος
(foreign Exchange-Forex). Το ρόλο του µεσολαβητή µεταξύ προσφοράς και
ζήτησης στην αγορά αυτή διαδραµατίζουν σήµερα κυρίως οι εµπορικές
τράπεζες, καθώς µε το δίκτυο των καταστηµάτων τους, αλλά και την
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφόρησης,
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες σε πολλές χώρες
ταυτόχρονα και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ηµερήσιας λειτουργίας τους.
Η αγορά συναλλάγµατος παρουσιάζει περισσότερο από κάθε άλλη αγορά
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της τέλειας αγοράς, διότι το προσφερόµενο και
ζητούµενο συνάλλαγµα είναι ένα ποιοτικά απόλυτα οµοιογενές αγαθό. Το
γεγονός αυτό αποκλείει την εµφάνιση προτιµήσεων υπέρ κάποιων αγορών,
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πωλητών ή αγοραστών για προσωπικούς, εθνικούς ή άλλους λόγους.
Καθώς τόσο στο χώρο της προσφοράς, όσο και στο χώρο της ζήτησης
δραστηριοποιούνται πολλές οικονοµικές µονάδες, ισχύει ότι η αγορά
συναλλάγµατος είναι πολυπωλιακή. Από το συνδυασµό των παραπάνω
χαρακτηριστικών της αγοράς συναλλάγµατος, προκύπτει ότι έχει ίσως
περισσότερο από κάθε άλλη αγορά τα χαρακτηριστικά του τέλειου
πολυπωλίου ή του τέλειου ανταγωνισµού. «Οι τιµές που διαµορφώνονται
στην αγορά συναλλάγµατος ονοµάζονται συναλλαγµατικές ισοτιµίες και
δείχνουν τη σχέση µε την οποία ανταλλάσσονται δύο νοµίσµατα».
15.2 Το ∆ιεθνές εµπόριο
Το διεθνές εµπόριο αποτελεί, παραδοσιακά, τη βάση της παγκόσµιας
οικονοµίας και τον παράγοντα που προσδίδει υπόσταση και προσδιορίζει
µία σειρά από άλλες παραµέτρους της, ενώ ο προστατευτισµός και η
φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου αποτελούν κεντρικό ζήτηµα των
διεθνών οικονοµικών σχέσεων µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Μέχρι
πρόσφατα, η αντίληψη και οργάνωση του διεθνούς εµπορίου υπήρξε
εθνοκεντρική, παρά τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που
επέφερε η εµφάνιση των πολυεθνικών εταιρειών στη δεκαετία του 1960 και
έπειτα και η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου µεταξύ εταιριών χωρίς άλλη
µεσολάβηση (πλην της ρυθµιστικής όπως και στο εσωτερικό εµπόριο) των
κρατών.
∆ιέπεται από την αρχή της συµπληρωµατικότητας και την αρχή του
ανταγωνισµού. Η πρώτη αρχή βασίζεται στη διαφορά των φυσικών πόρων
ή των συντελεστών παραγωγής, ενώ η δεύτερη στην επίτευξη καλύτερων
όρων παραγωγής, καθώς και στην κατάκτηση µεγαλύτερων αγορών. Η
δεοντολογία της θεωρίας του διεθνούς εµπορίου, η οποία έκανε την
εµφάνισή της και αναπτύσσεται από το 18ο αιώνα, αποτελείται από την
εξειδίκευση της παραγωγής και τη φιλελευθεροποίηση. Ο προστατευτισµός
στο διεθνές εµπόριο ασκείται µε δασµολογικά και µη δασµολογικά µέσα,
διαφανή και αδιαφανή. Σηµαντική µορφή προστατευτισµού αποτελούν οι
στρατηγικές καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου προωθήθηκε σηµαντικά µετά το
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο µέσα από τις συµφωνίες της GATT (General
Agreement on Trade and Tariffs) και, αργότερα, της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Εµπορίου (WTO). Το παγκόσµιο εµπόριο αναπτύχθηκε
ραγδαία µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και η ηγεµονία των ΗΠΑ,
έχοντας σηµαντική κυριαρχία στην παγκόσµια οικονοµία, ώθησε σε συνεχή
φιλελευθεροποίηση το διεθνές εµπόριο και προώθησε την ανάπτυξη ενός
θεσµικού πλαισίου που ξεκίνησε µε τις Συµφωνίες του Bretton Woods το
1944 και συνεχίστηκε µε τις Συµφωνίες της GATT το 1947. Ωστόσο, η
αντίδραση των µη αναπτυγµένων χωρών ήταν έντονη, καθώς θεωρούσαν
ότι η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου θα διαιώνιζε την εξάρτηση και
υπανάπτυξή τους και θα εξυπηρετούσε τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις
των αναπτυγµένων χωρών. Έπειτα από µία δεκαετία πολύ χαµηλών
ρυθµών ανάπτυξης, µεταξύ 1975 και 1985, το παγκόσµιο εµπόριο σηµείωσε
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης από το 1986,
παρουσιάζοντας ακόµα
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µεγαλύτερη αύξηση από το 1990 κι έπειτα, ενώ κατά τις δεκαετίες 1980
και 1990 αναδείχθηκε και παγιώθηκε ο ρόλος της Ασίας στο διεθνές
εµπόριο και κατ’ επέκταση στην παγκόσµια οικονοµία µε σηµαντικότερο
ορόσηµο την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου
(World Trade Organisation) που πληµµύρισε την αγορά µε φθηνά προϊόντα.
Οι βασικότερες µεταβολές που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν η
απώλεια της εθνοκεντρικής οργάνωσης του εµπορίου, η ανάδειξη
οικονοµικών υποκειµένων που οργανώνονται και ενεργούν υπερεθνικά και η
παγκόσµια οργάνωση της αγοράς. Σήµερα, το κράτος δεν αποτελεί πλέον
τη βασική µονάδα του διεθνούς εµπορίου, ενώ το ∆ιαδίκτυο καθίσταται
ολοένα περισσότερο κυρίαρχο στοιχείο και βάση αυτής της οργάνωσης και
της παγκοσµιοποίησης γενικότερα.
Πέρα από τη συρρίκνωση και αποδυνάµωση του πρωτογενούς τοµέα, τη
σηµαντική διαφοροποίηση του δευτερογενούς τοµέα, τη ραγδαία ανάπτυξη
του τοµέα των υπηρεσιών και την έκρηξη της χρηµατοοικονοµικής
δραστηριότητας, η εισβολή της πληροφορίας είναι το στοιχείο που κυρίως
χαρακτηρίζει και προσδιορίζει την οικονοµία και το παγκόσµιο εµπόριο στις
µέρες µας. Σήµερα, το εµπόριο αποτελεί κεντρική οικονοµική δραστηριότητα
και κεντρικό ζήτηµα της παγκόσµιας πολιτικής. Κλείνοντας αξίζει να
τονίσουµε ότι το εµπόριο υπήρξε ιστορικά τρόπος διάδοσης επινοήσεων
(π.χ. τροχός, γραφή), φέρνοντας τους ανθρώπινουν πολιτισµούς κοντά µε
αρχικό κοντόφθαλµο κίνητρο το κέρδος από αρµπιτράζ (διαφορά τιµής του
ιδίου αγαθού σε διαφορετικές αγορές) που την ίδια ώρα ηθεληµένα ή
αθέλητα προήγε την ανταλλαγή ιδεών, µεθόδων και αξιών προάγοντας τον
ανθρώπινο πολιτισµό που άνθισε αρχικά σε περιοχές µε έντονες
ανταλλαγές (Μεσόγειος, πλωτοί ποταµοί, εξερευνήσεις µε κίνητρο το
εµπόριο µπαχαρικών κτλ).
15.3 Ισοζύγιο πληρωµών
Το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωµών αναφέρεται σε έναν ειδικό λογαριασµό στον
οποίο καταγράφονται το ύψος και η εξελικτική πορεία όλων των οικονοµικών
συναλλαγών που διατηρεί µια χώρα µε άλλες χώρες του κόσµου. Σε αυτό το
ισοζύγιο καταγράφεται η εισροή και εκροή κεφαλαίων (εισπράξεων και πληρωµών
σε συνάλλαγµα) από και προς την εν λόγω χώρα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Για
αυτό το λόγο χρησιµοποιείται και ως δείκτης της ζήτησης και προσφοράς του
νοµίσµατος της χώρας. Το ισοζύγιο πληρωµών έχει ιδιαίτερη σηµασία για την
οικονοµία µιας χώρας καθώς κάθε µια συναλλαγή που αυτό περιλαµβάνει
επηρεάζει τη διαµόρφωση µεγεθών όπως του εθνικού εισοδήµατος και της
εθνικής δαπάνης ενώ παράλληλα απεικονίζει τη διεθνή οικονοµική θέση της
συγκεκριµένης χώρας.
Προσοχή στο ότι δεν αφορά µόνο τον δηµόσιο τοµέα µε τα οικονοµικά του οποίου
ασχοληθήκαµε προηγουµένως, αλλά όλης της εθνικής οικονοµίας. Είναι ένας
δείκτης εξαιρετικής σπουδαιότητας αφού ακτινογραφεί την οικονοµική κατάσταση
της χώρας. Ένα ελλειµµατικό ισοζύγιο (όπως αυτό της Ελλάδος τις τελευταίες
δεκαετίες δείχνει το πρόβληµα που έχει η χώρα καθώς δείχνει την παραγωγική
αδυναµία της χώρας η οποία φτωχαίνει συνεχώς κατά το ποσό του ελλείµµατος
του ισοζυγίου που αντιπροσωπεύει χρήµατα που φεύγουν από την χώρα κάθε
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χρόνο. Το ισοζύγιο της Ελλάδος δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στον
ιστότοπο:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/basic.aspx
Οι βασικές κατηγορίες συναλλαγών που περιέχει το ισοζύγιο πληρωµών είναι
αυτές των αγαθών, των υπηρεσιών, των εισοδηµάτων, των τρεχουσών
µεταβιβάσεων, των µεταβιβάσεων κεφαλαίου και των χρηµατοοικονοµικών
συναλλαγών.
Το άθροισµα των ισοζυγίων (εισπράξεις µείον πληρωµές) των αγαθών, των
υπηρεσιών, των εισοδηµάτων και των τρεχουσών µεταβιβάσεων είναι ο
λογαριασµός του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, του οποίου το υπόλοιπο εάν
είναι θετικό αντανακλά την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ εάν
είναι αρνητικό αντανακλά την καθαρή επένδυση στη χώρα από το εξωτερικό. Το
απόλυτο µέγεθος του υπολοίπου του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών µαζί µε
τις µεταβιβάσεις κεφαλαίου πρέπει να ισούται µε το απόλυτο µέγεθος του
υπολοίπου του ισοζυγίου χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.
Όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µαζί µε τις µεταβιβάσεις κεφαλαίου είναι
ελλειµµατικό ή πλεονασµατικό, αυτό αντισταθµίζεται πάντοτε από ένα θετικό ή
αρνητικό ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και, εποµένως, το ισοζύγιο
πληρωµών είναι πάντοτε λογιστικά ισοσκελισµένο. Αυτό, όµως, στην
πραγµατικότητα δεν συµβαίνει διότι η καταγραφή των συναλλαγών του ισοζυγίου
πληρωµών δεν είναι, αφενός, πλήρης και, αφετέρου, ακριβής και για τον λόγο
αυτόν υπάρχει και ο λογαριασµός ‘τακτοποιητέα στοιχεία’ µε τον οποίο πάντοτε
εξισώνονται τα δύο παραπάνω ισοζύγια .
Αναλυτικά στο ισοζύγιο πληρωµών περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες:
Α. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
1. Εµπορικό Ισοζύγιο (εξαγωγές καυσίµων, πλοίων, εισπράξεις από
πώληση λοιπών εµπορευµάτων/παγίων - εισαγωγές καυσίµων,
πλοίων, εισπράξεις από πώληση λοιπών εµπορευµάτων/παγίων)
2. Ισοζύγιο Υπηρεσιών (Εισπράξεις από ταξιδιωτικό, µεταφορές και
λοιπές υπηρεσίες - Πληρωµές από ταξιδιωτικό, µεταφορές και
λοιπές υπηρεσίες)
3. Ισοζύγιο Εισοδηµάτων (Εισπράξεις από αµοιβές, µισθοί, τόκους,
µερίσµατα, κέρδη -Πληρωµές αµοιβών, µισθών, τόκους µερίσµατα,
κέρδη)
4. Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Μεταβιβάσεων
(Εισπράξεις
Γενικής
Κυβέρνησης (π.χ. µεταβιβάσεις Ε.Ε.) και Λοιπών Τοµέων (π.χ.
µεταναστευτικά εµβάσµατα) - Πληρωµές Γενικής Κυβέρνησης]
Β. Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων. Περιλαµβάνει κεφαλαιακές µεταβιβάσεις
(εισπράξεις - πληρωµές) Γενικής Κυβέρνησης και Λοιπών Τοµέων.
Γ. Ισοζύγιο Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών
1. Άµεσες Επενδύσεις (Κατοίκων στο εξωτερικό (π.χ. ίδρυση
επιχείρησης από Έλληνα υπήκοο στην Αίγυπτο)- Μη κατοίκων στην
Ελλάδα (π.χ. ίδρυση νέας επιχείρησης από αλλοδαπό υπήκοο)
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2. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις π.χ. αγορά
οµολόγων Ε.∆. από αλλοδαπό υπήκοο = υποχρέωση)
3. Λοιπές Επενδύσεις (Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις, όπου εντάσσονται
και τα δάνεια της Γενικής Κυβέρνησης)
4. Μεταβολή Συναλλαγµατικών ∆ιαθεσίµων (Μείωση - Αύξηση)
∆. Τακτοποιητέα Στοιχεία (των προηγούµενων κατηγοριών - το άθροισµά τους
πρέπει να είναι 0)
15.4 Παρατηρήσεις στο Ισοζύγιο Πληρωµών της Ελλάδος
Αξίζει να επισηµανθούν κάποια σηµαντικά σηµεία από µια πρόχειρη µατιά στο
Ισοζύγιο Πληρωµών της Ελλάδος όπως αυτό δίδεται στον ιστότοπο της Τράπεζας
της Ελλάδος. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το µεγάλο άνοιγµα του εµπορικού
ισοζυγίου. Οι εξαγωγές εµπορευµάτων καλύπτουν µόνο µικρό µέρος των
αντίστοιχων εισαγωγών για πολλά συνεχή έτη. Π.χ. το 2000 το έλλειµµα στο
εµπορικό ισοζύγιο ήταν σχεδόν 22 δις€, ενώ το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών περιοριζότανε στα 8,37δις € διότι µέρος του ελλείµατος καλύπτεται
από τις υπηρεσίες και τις µεταβιβάσεις που οφείλονται σε άδηλους πόρους µεταξύ
των οποίων σπουδαία θέση για την Ελλάδα έχουν το Ταξιδιωτικό συνάλλαγµα
που αποφέρει ο τουρισµός. Για το έτος 2000 σηµαντικές ήταν επίσης οι
µεταβιβάσεις προς το ∆ηµόσιο που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (8.371,5) καλύφθηκε εν µέρει
από την εισροή δανειακών κεφαλαίων και εν µέρει µε µείωση των
συναλλαγµατικών διαθεσίµων. Είναι φανερό ότι αυτή η κατάσταση δεν ήταν
διατηρήσιµη και όντως αυτό συνέβη τελικά. Με την εκδήλωση της αναπόφευκτης
κρίσης (που φυσικά συνέβη όταν και η υπόλοιπη υφήλιος είχε προβλήµατα που
έκαναν τους κατόχους οµολόγων να αρχίσουν να αποµακρύνονται από κάθε
επικίνδυνο χρεόγραφο που πριν τους δελέαζε µε την υψηλότερη απόδοσή του) και
την λήψη περιοριστικών µέτρων, το έλλειµµα έχει αρχίσει να περιορίζεται ραγδαία
τα τελευταία χρόνια 2009-2012 πράγµα που οφείλεται στην µείωση των
εισοδηµάτων (µισθοί συντάξεις) που κατευθύνοντο σε εισαγωγές, καθώς και στην
αύξηση του κόστους των εισαγωγών λόγω επιδείνωσης των όρων (µη χορήγηση
πιστώσεων, απαίτηση προκαταβολής της αξίας εισαγωγών, έλλειψη τραπεζικών
εγγυήσεων κτλ) που αύξησαν το κόστος των εισαγωγών.
Φαίνεται ότι αναπόφευκτα θα προκύψει µια πιο διατηρήσιµη κατάσταση (αν και µε
µεγάλο ανθρώπινο κόστος φυσικά). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η µοιραία
εκδήλωση του προβλήµατος όταν υπήρχε γενικότερη κρίση, κάνει πιο δυσδιάκριτο
στο κοινό τον ρόλο των εξωγενών έναντι των ενδογενών παραγόντων, αφού
ελλείψει των πρώτων η κρίση θα εκδηλωνόταν ίσως αργότερα και θα είχε
ευκολότερη αντιµετώπιση σαν µεµονωµένο γεγονός. Ωστόσο αυτό είναι το κύριο
χαρακτηριστικό των κρίσεων, ότι δηµιουργούν κλίµα πανικού και επανεξέτασης
κάθε µισο-κρυµµένου προβλήµατος που αντιµετωπιζόταν πιο αδιάφορα πριν την
κρίση. Η κρίση αλλάζει την οπτική θεώρηση κάθε οικονοµικού στοιχείου
µεταδίδοντας κλίµα πανικού.
15.5 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες
Το ζήτηµα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών παίζει σπουδαίο ρόλο στην οµαλή
εξέλιξη του διεθνούς εµπορίου καθόσον η σταθερότητα των ισοτιµιών επιτρέπει
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στους συναλλασσοµένους να µπορούν να δράσουν µε λιγότερες αβεβαιότητες και
να κλείνουν εµπορικές συµφωνίες που δεν θα ανατρέπονται από συναλλαγµατικές
διακυµάνσεις που θα οδηγούν σε αναπάντεχες ζηµιές (ή και κέρδη τα οποία όµως
σαν απρόβλεπτο αποτέλεσµα συναλλαγµατικών ανατροπών δεν βοηθούν στο
εµπόριο καθόσον το µετατρέπουν σε λοταρία).
Έτσι ιστορικά τα νοµίσµατα είχαν σαν βάση τον χρυσό που είχε καθιερωθεί σαν
de facto σύστηµα καθορισµού των ισοτιµιών (κανόνας του χρυσού). Σύµφωνα µε
αυτό το σύστηµα κάθε χώρα καθόρισε µια συγκεκριµένη ισοτιµία του εθνικού της
νοµίσµατος µε τον χρυσό. Το σύστηµα αυτό ίσχυσε από την αρχή του 20ου αιώνα
έως και τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο οπότε και σταδιακά εγκαταλείφτηκε από τις
χώρες που το ακολουθούσαν έως τότε. Μετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο και
κυρίως από το 1920 έως το 1935 υπήρξε µια διεθνής προσπάθεια για την
επαναφορά του συστήµατος του κανόνα του χρυσού µε πολλά προβλήµατα και
πολλές δυσλειτουργίες.
Η διάσκεψη του Bretton Woods
Οι δυσλειτουργίες του κανόνα του χρυσού επιδεινώθηκαν κατά τον δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο, και η ανθρωπότητα γνώρισε µια περίοδο µεγάλης
νοµισµατικής αστάθειας µε υπερπληθωριστικές τάσεις και συνεπακόλουθο συχνές
και µεγάλες µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Έτσι πριν τελειώσει ο
πόλεµος, από την 1 έως τις 22 Ιουλίου του 1944, οργανώθηκε από τις 44
συµµαχικές χώρες στο Μπρέττον Γουντς (αγγλ:Bretton Woods - ένα ορεινό
θέρετρο στο Νιου Χάµσαϊρ των ΗΠΑ), η οµώνυµη Νοµισµατική και
Χρηµατοοικονοµική ∆ιάσκεψη. Εκεί αποφασίστηκε η δηµιουργία του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), της Παγκόσµιας Τράπεζας, της GATT καθώς και η
υιοθέτηση του συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών που έγινε
γνωστό ως το σύστηµα του Μπρέττον Γουντς και το οποίο προσδιόριζε σταθερές
ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων των χωρών που συµµετείχαν σε αυτό. Το
Σύστηµα σταθερών ισοτιµιών του Μπρέττον Γουντς ίσχυσε έως και το 1971,
οπότε ο Πρόεδρος Νίξον εξήγγειλε την εγκατάληψη της σταθερής ισοτιµίας των 35
δολαρίων προς 1 ουγκιά χρυσού. Αυτό έγινε αφού οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και
της Βρετανίας ζήτησαν την αγορά µεγάλων ποσοτήτωνων χρυσού από τις ΗΠΑ
έναντι δολαρίων που κατείχαν, αντιδρώντας στην κυκλοφορία µεγάλου αριθµού
δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το σύστηµα του Bretton Woods
Σύµφωνα µε το σύστηµα Μπρέττον Γουντς κάθε χώρα που συµµετείχε
δεσµευότανε να ασκήσει τέτοια νοµισµατική πολιτική που να διατηρεί την
συναλλαγµατική της ισοτιµία σταθερή σε µια καθορισµένη τιµή, µε µέγιστη
απόκλιση ένα τοις εκατό, σε σχέση µε τον χρυσό. Σκοπός της δηµιουργίας αυτού
του συστήµατος ήταν η ύπαρξη ενός οµαλού και προβλέψιµου διεθνούς κλίµατος
συναλλαγών ανάµεσα στις συµµετέχουσες χώρες, που θα διευκόλυνε το διεθνές
εµπόριο αίροντας τους συναλλαγµατικούς κινδύνους από τις συναλλαγές, µέσω
των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το σύστηµα αυτό διέφερε από το
κλασικό σύστηµα του κανόνα του χρυσού των αρχών του 20ου αιώνα στο ότι οι
ισοτιµίες των νοµισµάτων των χωρών που συµµετείχαν ήταν σταθερές µεν σε
σχέση µε τον χρυσό, δεν ήταν όµως τα νοµίσµατα τους απ’ ευθείας µετατρέψιµα
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σε χρυσό. Μετατρεψιµότητα σε χρυσό διατηρούσε µόνο το αµερικάνικο δολάριο
στην τιµή των 35 δολαρίων ανά ουγκιά χρυσού. Οι υπόλοιπες χώρες καθόριζαν
τις ισοτιµίες τους σε σχέση µε τον χρυσό µόνο έµµεσα καθώς υπολόγιζαν την
σχέση εθνικού νοµίσµατος ανά ουγκιά χρυσού που επιθυµούσαν και όριζαν
αντίστοιχα την ισοτιµία τους µε το δολάριο. Το δολάριο έτσι έγινε «παρεµβατικό
νόµισµα» για την διατήρηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Επιτρέποντο µικρές
µόνο αποκλίσεις της τάξης του 1% από την κεντρική-ορισµένη ισοτιµία. Για να
επιτευχθεί η σταθερότητα αυτή, οι χώρες αναλάµβαναν να αγοράσουν ή να
πουλήσουν την απαραίτητη ποσότητα σε χρυσό ή σε συνάλλαγµα ώστε να
βρίσκεται η ισοτιµία τους µέσα στα στενά όρια του +/- 1% από τις κεντρικές
ισοτιµίες.
Ακόµα, σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό οι επί µέρους χώρες µπορούσαν, αν
υπήρχε σχετική νοµισµατική αναγκαιότητα, να προχωρήσουνε σε υποτίµηση του
εθνικού τους νοµίσµατος έως και 10% χωρίς την άδεια αλλά µε την επίβλεψη του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Αν υπήρχε αναγκαιότητα για υποτίµηση
µεγαλύτερη του 10% τότε έπρεπε να υπάρχει σχετική έγκριση από το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.
Αποτελέσµατα και επιπτώσεις
Το νέο αυτό σύστηµα καθορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την
επόµενη δεκαετία του 1950 άρχισε να φέρνει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε
την µορφή της µεγάλης επέκτασης του διεθνούς εµπορίου, της οικονοµικής
ανάπτυξης και των επενδύσεων. Ωστόσο, σύντοµα οι ΗΠΑ άρχισαν να εµφανίζουν
σοβαρά ελλείµµατα στο ισοζύγιο πληρωµών τους δηµιουργώντας ένα αίσθηµα
νευρικότητας και έρπουσας ανησυχίας στις υπόλοιπες χώρες, διότι το συνεχόµενα
ελλειµµατικό ισοζύγιο πληρωµών σήµαινε ότι όλο και µεγαλύτερη ποσότητα
συναλλαγµατικών αποθεµάτων των ΗΠΑ και χρυσού έφευγαν προς το εξωτερικό.
Τα ελλείµµατα αυτά καθώς συντηρούνταν επί σειρά ετών άρχισαν να δηµιουργούν
αµφιβολίες στις διεθνείς χρηµαταγορές για την δυνατότητα που είχαν οι ΗΠΑ να
είναι σε θέση να µετατρέπουν το δολάριο σε χρυσό.
Η εγκατάλειψη του συστήµατος
Η ανελαστικότητα των τιµών στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και η γενικότερη
αστάθεια στην διεθνή πολιτική και οικονοµική σκηνή προκάλεσαν διαδοχικές
υποτιµήσεις και ανατιµήσεις των ισχυρών νοµισµάτων πράγµα που οδήγησε σε
αβεβαιότητα και την ανάγκη λήψης νοµισµατικών µέτρων από τις ΗΠΑ για την
στήριξη του δολαρίου. Τα µέτρα αυτά όµως δεν απέδωσαν καθώς τόσο το
ελλειµµατικό ισοζύγιο των ΗΠΑ όσο και το κλίµα της διεθνούς αβεβαιότητας
συνέχισαν να συντηρούνται στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Τελικά η Γαλλία
πρώτη ζήτησε την µετατροπή δισεκατοµµυρίων δολαρίων που κατείχε σε χρυσό
και µάλιστα έστειλε αντιτορπιλικό για να προστατεύει την τεράστια αυτή
χρηµαταποστολή. Ακολούθησε και η Μ. Βρετανία µε παρόµοιο αίτηµα
αναγκάζοντας τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον να ανακοινώσει το 1971 ότι οι ΗΠΑ
εγκαταλείπουν την µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό και µαζί µ’ αυτήν το
σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton Woods. Έτσι αρχίζει
η νεότερη εποχή των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
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