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ΔΗΑΓΩΓΖ

« …… [ζα θξνληίζσκελ] λα κε δεκησζή ηίπνηε [ε
Τξάπεδα}, δηόηη γλσξίδνκελ θαιά όηη ε νηθνλνκηθή
ηεο αθκή ζπλδέεηαη πξνο ηελ όιελ νηθνλνκηθήλ
ππόζηαζε ηεο ρσξαο.»
Δι. Βεληδέινο, 1917
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο απφ ηελ ίδξπζε ηεο ην 1842 κέρξη ην ζήκεξα, θαζψο ηνπ
ξφινπ ηεο ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ λεφηεξνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Ζ ίδξπζε ηεο Δζληθήο
ηξάπεδαο ήηαλ ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο λεφηεξεο
ηζηνξίαο ηεο. Ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα θαιά νξγαλσκέλεο πίζηεο, πνπ πέξα απφ ην
εθδνηηθφ πξνλφκην, ιεηηνπξγνχζε σο εκπνξηθή ηξάπεδα θαη σο ηξνθνδφηεο
θεθαιαίσλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
παξαγσγηθνχ θιάδνπ ηεο ρψξαο. Ζ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη ζπλπθαζκέλε
κε ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο.
Πάλσ ζηηο ηξαπεδηθέο ηεο ππεξεζίεο βαζίζηεθε ζε έλα κεγάιν βαζκφ ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ηζρχζεη απηφ, ζε κηθξφηεξν φκσο
βαζκφ, θαη γηα ην κέιινλ.
ην πξψην κέξνο ε εξγαζία αθνξά ηελ πνξεία ηεο Σξάπεδαο πνπ εθηείλεηαη ζε ηξείο
αηψλεο. ηε δηάξθεηα φινπ απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε Δζληθή Σξάπεδα
ζηήξηδε ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ
εξγαζία αθνινπζεί ρξνλνινγηθά ηελ ηζηνξία ηεο ηξάπεδαο, θαη παξάιιεια ηα
ζεκαληηθά ηζηνξηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ Διιεληθή ηζηνξία.
Σα πξψηα δχν θεθάιαηα αθνξνχλ ηνλ 19o αηψλα, ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο
πξψηεο ειιεληθήο ηξάπεδαο, ηελ ζχζηαζε ηεο, θαη ηα πξψηα ηεο βήκαηα. Σα επφκελα
ηέζζεξα αθνξνχλ ηνλ 20ν αηψλα, θαη παξαθνινπζνχλ κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο
Σξάπεδαο ηνπο αγψλεο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ηνπο Βαιθαληθνχο, ηνλ Α΄ θαη Β΄
Παγθφζκην Πφιεκν, θαη ζηελ ζπλέρεηα ηηο δεθαεηίεο ηεο κεηαπνιεκηθήο αλάπηπμεο
θαη ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Αθνινπζεί ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηνλ 21ν αηψλα, ηελ επνρή
πνπ δηαλχνπκε, θαη ηελ είζνδν ζηελ ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε.
ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο, ε επίδξαζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο.
Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ν ξφινο ηεο Σξάπεδαο ζηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζηελ
αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ, ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο (γεσξγία, βηνκεραλία, εκπφξην,
ζπγθνηλσλίεο θιπ.), ζηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα, θ.α.
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ΜΔΡΟ ΠΡΏΣΟ:
Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Α. ΟΗ ΑΡΥΗΚΔ ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖΝ
ΔΛΛΑΓΑ

1.Ηωάλλεο Καπνδίζηξηαο

«Η ζεκειηώδεο ηδέα κνπ είλαη λα ηδξύζσκελ έλα
νξγαληζκόλ δηαξθείαο θαη λα αξρίζσκελ λα ηνλ
πξνηθίδσκελ κε ηα θεθάιαηα, άηηλα ζα καο
απνκείλνπλ, απμαλώκελα κε λέαο εγγξαθάο….»
Η. Καπνδίζηξηαο,

Ζ ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ζηηο 24/06/1827, κεηαμχ Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ρσζίαο
αλαγλσξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο θαη δέρεηαη σο Κπβεξλήηε ηνπ λένπ
θξάηνπο ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα ηνλ νπνίν είρε εθιέμεη ζηηο 30/03/1827 ε
Δζλνζπλέιεπζε ηεο Σξνηδελίαο.
Ο Καπνδίζηξηαο αλέιαβε ην ηηηάλην έξγν ηεο νξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο.
Με ην πνπ θηάλεη ζηελ Διιάδα αληηιακβάλεηαη ηελ επείγνπζα αλάγθε ηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ θπξίσο πιεζπζκνχ. ε αιιεινγξαθία ηνπ κε
ηνλ Η.Γ. Δυλάξδν, (κεγάιν Διβεηφ θηιέιιελα θαη ρξεκαηνδφηε ηνπ ειιεληθνχ αγψλα)
ηνλ Ννέκβξηνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, αλαθέξεηαη ε αλάγθε ίδξπζεο ελφο νξγαληζκνχ κε
ζθνπφ ηελ εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ,
δηνηθεηηθψλ θαη πνιεκηθψλ. Ο νξγαληζκφο απηφο ζα βνεζήζεη ηνπο Έιιελεο φρη κε
απιά βνεζήκαηα αιιά κε «δάλεηα επηζηξεπηέα», έλα απφ ηα ζεκειηψδε
ραξαθηεξηζηηθά δειαδή ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. πζηήλεηαη έηζη ε «Δζληθή
Υξεκαηηζηηθή Σξάπεδα» ζηηο 02/02/1828.1
Οη δχν άληξεο ήμεξαλ φηη ην κέιινλ ηεο λενζπζηαζείζαο ηξάπεδαο ζα θξίλνληαλ
απνθιεηζηηθά απφ ηε ζηάζε ησλ πινχζησλ Διιήλσλ, γηαηί δελ ππήξρε πεξίπησζε
εθείλε ηελ επνρή λα βξεζνχλ μέλα θεθάιαηα. Γπζηπρψο παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ
Καπνδίζηξηα θαη άιισλ θηιειιήλσλ, ε κηθξή αληαπφθξηζε ησλ Διιήλσλ
1

Αιιεινγξαθία Καπνδίζηξηα - Δυλάξδνπ, η. Α‟, Αζήλαη, 1929.
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θεθαιαηνχρσλ, ε απνξξφθεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο απφ ηηο κεγάιεο
δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο θαη ζην ηέινο ε δνινθνλία ηνπ ίδηνπ ηνπ
Καπνδίζηξηα, είραλ απνηέιεζκα ε ηξάπεδα απηή λα κελ θαηαθέξεη πνηέ λα πείζεη
αξθεηνχο επελδπηέο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε βάζε πνπ ζα ηεο επέηξεπε
λα εδξαησζεί.
Έηζη ην 1834, έμη κφιηο ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο έπαςε λα πθίζηαηαη, θαη φηη
θεθάιαηα είραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κπεη ζηα ηακία ηεο, είραλ φια δηαηεζεί ζε
θξαηηθέο αλάγθεο, ρσξίο πνηέ λα γίλεη νπνηαδήπνηε θαζαξά ηξαπεδηθή πξάμε. 2

2. Βαζηιεύο Όζωλ

Ζ επφκελε πξνζπάζεηα ήξζε επί ζσλα. Ζ αλάγθε χπαξμεο νξγαληζκνχ πνπ λα
κπνξεί λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ Έζλνπο ήηαλ θαλεξή. Ζ έιιεηςε ξεπζηνχ
θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαλελφο θιάδνπ εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ
γεσξγία αδπλαηεί λα βξεη ηα κέζα θαιιηέξγεηαο. Ζ αλνηθνδφκεζε ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ πξνζθφπηεη ζηελ έιιεηςε ρξεκάησλ. Σν
εκπφξην πξνζπαζεί κε πεληρξά κέζα, λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σν ξεπζηφ
ρξήκα πνπ απέκεηλε κεηά ηελ ιήμε ηεο καθξνρξφληαο επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ θαη
ησλ εζσηεξηθψλ ηαξαρψλ, ή έρεη απνζεζαπξηζηεί θαη δελ δηαηίζεηαη ζε παξαγσγηθνχο
ζθνπνχο ιφγσ ηεο επλφεηεο δπζπηζηίαο ησλ κφιηο απειεπζεξσκέλσλ Διιήλσλ
θεθαιαηνχρσλ, ή φπνηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηνχο ηνπο ζθνπνχο, είλαη ηφζν
απαηηεηηθφ, ψζηε λα θαηαιήγεη κε ηελ αραιίλσηε ηνθνγιπθία λα θέξλεη γξήγνξαγξήγνξα ηελ θαηαζηξνθή, αθξηβψο ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο ππνηίζεηαη
εμππεξεηεί. 3
Ο Η.Γ. Δυλάξδνο κε επηκνλή θαη ππνκνλή ζπλερίδεη αζηακάηεηα ηηο πξνζπάζεηεο. Δλ
ησ κεηαμχ έρεη βξεη ζην πξφζσπν ηνπ επεηξψηε εκπφξνπ Γ. ηαχξνπ, έλαλ πνιχηηκν
ζπλεξγάηε, κε κεγάιε πείξα θαη γλψζηε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνπ είρε αθηεξψζεη
ηελ δσή ηνπ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνλ αγψλα ηεο αλεμαξηεζίαο. Ο Γ. ηαχξνπ είρε
ρξεκαηίζεη γεληθφο ηακίαο ηνπ Δθηειεζηηθνχ ζηελ Δπαλάζηαζε, νηθνλνκηθφ ζηέιερνο
ηνπ Η. Καπνδίζηξηα, ήηαλ δηεπζπληήο ηεο «Δζληθήο Υξεκαηηζηηθήο Σξάπεδαο», θαη
κέινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ απφ ην 1835.4 Γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ θαηάζηαζε
είρε αλαζέζεη ζηνλ Γ. ηαχξνπ, ηελ δηαρείξηζε αηνκηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ γηα
πξνεμφθιεζε εκπνξηθψλ γξακκαηίσλ. Σν εγρείξεκα ην απνθαιεί ζηελ αιιεινγξαθία
ηνπ «ma petite banque», ε «κηθξή κνπ ηξάπεδα». Σν πξσηφγνλν απηφ ηξαπεδηθφ
2

πειησηφπνπινο ., Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζει. 15
πειησηφπνπινο ., ζει. 17
4
Γεξάζηκνο Ννηαξάο, Ησάλλεο-Γαβξηήι Δυλάξδνο, Οξακαηηζηήο θαη θχξηνο
ζπληειεζηήο ηεο Ηδξπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, Αζήλα 1999, ζει. 27
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ίδξπκα πεξηγξάθεηαη ζαλ έλα ηξαπέδη κε δπν ληνπιάπηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ
Πιαηεία ηνπ Γεκνπξαηεξίνπ (Μεηξνπφιεσο θαη Αηφινπ, ζηελ ζεκεξηλή Αζήλα). 5
Απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο ηνπ Δυλάξδνπ, «νη
έκπνξνη ησλ Αζελώλ ήξρηζαλ λα αηζζάλσληαη ηαο εμ απηήο σθέιεηαο. Οη δαλείδνληεο
πξόηεξνλ κε ππνζήθελ θαη κε ελέρπξνλ πξνο 24 θαη 30% επραξηζηνύληαη ζήκεξνλ λα
δαλείζνπλ κε 15 θαη 20%», «σηήξ», 24 Οθησβξίνπ 1838.
Ήηαλ θαλεξφ φηη κφλν ε εηζξνή λένπ θεθαιαίνπ ζηελ ρψξα ζα κπνξνχζε λα
ζεξαπεχζεη ην θαθφ. Σέιε 1837 κε αξρέο 1838 ν Δυλάξδνο ππνβάιιεη ζρέδην γηα ηελ
ίδξπζε κηαο πξνεμνθιεηηθήο ηξάπεδαο κε θεθάιαηα 2-4 εθαηνκκχξηα δξαρκέο πνπ ζα
άλεθε θαηά 50% ζην ειιεληθφ δεκφζην, ζα ζπκκεηείρε θαη εθείλνο κε 25%, ελψ ην
ππφινηπν ζα κνηξάδνληαλ δηάθνξνη άιινη θεθαιαηνχρνη. Ζ ηξάπεδα ζα είρε δηθαίσκα
έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ, ζα πξνεμνθινχζε εκπνξηθά γξακκάηηα θαη ζα έδηλε
δάλεηα κε ελέρπξν ή ππνζήθε κε επηηφθην 8%.
Ζ ίδξπζε ηεο Δζληθή Σξάπεδαο πνπ ζα δάλεηδε ρξήκαηα κε κέηξην ηφθν , ζα βειηίσλε
άκεζα ηελ ζέζε ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη ηνπ ιανχ θαζψο ζα κπνξνχζε λα
θαιιηεξγεζεί άκεζα φιε ε δηαζέζηκε αγξνηηθή γε, φζν ελ πάζεη πεξηπηψζεη ην
επέηξεπε ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο επαλάζηαζεο.
Οη πξψηεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηεο ηξάπεδαο έγηλαλ κε ηνλ ηξαπεδηθφ
νίθν ηνπ Λνλδίλνπ «Wright & Co», πνπ εθπξνζσπνχζε Άγγινπο θεθαιαηνχρνπο νη
νπνίνη είραλ ηδξχζεη κε επηηπρία ηελ Provincial Bank of Ireland θαη ηελ Bank of
Australasia. Παξάιιεια ππήξμαλ θαη άιιεο πξνηάζεηο απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο
Βηέλλεο, ηεο Οιιαλδίαο θαη άιια. Γπζηπρψο νη δηαπξαγκαηεχζεηο ην 1837 ζηακαηνχλ
ρσξίο λα ζεκεησζεί πξφνδνο ελψ ε νηθνλνκία πήγαηλε απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν.
Ο Η.Γ. Δυλαξδνο, δελ ην έρεη βάιεη θάησ θαη αλαιακβάλεη μαλά ηηο πξνζπάζεηεο, λα
θάλεη απηήλ ηε ηξάπεδα πξαγκαηηθφηεηα. Μεηά απφ πνιιά ρξφληα θαζπζηεξήζεσλ,
δηαβνπιεχζεσλ, δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζρεδίσλ, δηπισκαηηθψλ ειηγκψλ, ζπλελλνήζεσλ,
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ζηηο 30 Μαξηίνπ 1841 δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο ν λφκνο πεξί «ζπζηάζεσο Δζληθήο Σξαπέδεο». Ζ Σξάπεδα
ζπλίζηαηαη ζηελ Αζήλα ζαλ αλψλπκε εηαηξία κε θεθάιαην 5.000.000 δξαρκψλ,
ρσξηζκέλν ζε 5.000 κεηνρέο ησλ ρηιίσλ δξαρκψλ, απφ ηηο νπνίεο ε Κπβέξλεζε ζα
έπαηξλε ηνπιάρηζηνλ ρίιηεο. Ο Δυλάξδνο εγγξάθεηαη αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο γηα 300
κεηνρέο, πείζνληαο παξάιιεια ηνπο ηξαπεδίηεο Rothschild λα εγγξαθνχλ γηα 50
κεηνρέο, ελψ άιιεο 50 ζην φλνκα ηνπο αγνξάδεη ν ίδηνο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα
θαιή εληχπσζε ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Δπηδηψθνληαο ηελ ειιεληθή θπξίσο ζπκκεηνρή
ζηα θεθάιαηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, δηεπθνιχλεη ηελ θπβέξλεζε λα πιεξψζεη ηελ
πξνθαηαβνιή γηα ηηο 1000 κεηνρέο ηεο. Παξαρσξεί ζηνλ Γ. ηαχξνπ 10 κεηνρέο απφ

5

Λπθηαξδφπνπινο Γεξάζηκνο Π.
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ηηο δηθέο ηνπ θαη δαλείδεη ρξήκαηα ζε έιιελεο ηδηψηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ
κέηνρνη. 6
Οη εξγαζίεο ηεο ηξάπεδαο πεξηνξίδνληαη ζε παξνρή ελππφζεθσλ ή κε ελέρπξν δαλείσλ
θαη ζε πξνεμνθιήζεηο. ηα δάλεηα ε ηξάπεδα είρε ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη ηα 4/5 ηνπ
θεθαιαίνπ ηεο θαη ην ηειεπηαίν 1/5 ζα εμππεξεηνχζε ηηο πξνεμνθιήζεηο. Δπίζεο ε
ηξάπεδα είρε ην δηθαίσκα λα εθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα, ηα νπνία φκσο δελ
κπνξνχζαλ λα μεπεξλνχλ ηα 2/5 ηνπ ππάξρνληνο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο. Σν
επηηφθην ησλ δαλείσλ νξίζηεθε ζην 10%, ελψ ησλ πξνεμνθιήζεσλ θαζνξίδεηαη ζην
8%. Οη δηαδηθαζίεο πξνρψξεζαλ θαη ζηηο 22 Απξηιίνπ 1841 ε δηνξηζκέλε λα θέξεη εηο
πέξαο ηηο δηαδηθαζίεο Δπηηξνπή άξρηζε λα ιακβάλεη ζπλαιιαγκαηηθέο έλαληη κεηνρψλ.
Γπζηπρψο κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1841 δελ είρε θαηνξζσζεί λα ζπγθεληξσζεί ην
απαξαίηεην κεηνρηθφ θεθάιαην.
Ζ κφλε ιχζε ήηαλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ θαη απηφ έγηλε ζηηο 23
Απγνχζηνπ 1841. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην κεηψζεθε ζε 1.500.000 δξρ. θαη δφζεθε ζηελ
ηξάπεδα ην «απνθιεηζηηθφ» δηθαίσκα έθδνζεο θαη θπθινθνξίαο ηξαπεδνγξακκαηίσλ
γηα 25 ρξφληα. Οη αιιαγέο έθεξαλ ην πνιππφζεην απνηέιεζκα θαη νη εγγξαθέο
κεηφρσλ μεθίλεζαλ. Σν θξάηνο φκσο είρε κεγάιε δπζθνιία λα θαιχςεη ην πνζφ πνπ
ηνπ αλαινγνχζε, θαη παξφιεο ηηο πξνζθνξέο ηνπ Δυλάξδνπ λα θαιχςεη ην έιιεηκκα
δαλείδνληαο ηελ θπβέξλεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηειηθά απνθαζίζηεθε λα πεξηιεθζεί
ε Διιεληθή Κπβέξλεζε θαλνληθά ζηνλ θαηάινγν ησλ κεηφρσλ, ρσξίο λα έρεη
θαηαβάιιεη ην απαηηνχκελν πνζφ.7

6

Γεξάζηκνο Ννηαξάο, Ησάλλεο-Γαβξηήι Δυλάξδνο, Οξακαηηζηήο θαη θχξηνο
ζπληειεζηήο ηεο Ηδξπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, Αζήλα 1999, ζει.27
7
πειησηφπνπινο ., Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζει.31
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Β. Ζ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟ ΝΔΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ

1. ύζηαζε ηεο Σξάπεδαο θαη Έλαξμε Δξγαζηώλ

ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 1842 γίλεηαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο ζηελ
λνηθηαζκέλε θαηνηθία ηνπ Γ. ηαχξνπ. Σα πξψηα ηξαπεδνγξακκάηηα πνπ
θπθινθνξνχλ είλαη ησλ 100 θαη ησλ 500 δξαρκψλ. Ακέζσο δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε
χπαξμεο γξακκαηίσλ κηθξφηεξεο αμίαο. Σν θνηλφ ζηελ αξρή ήηαλ λεπξηθφ, δελ είρε
εκπηζηνζχλε θαη δελ ήζειε λα δερηεί ηα ηξαπεδνγξακκάηηα ηεο ηξάπεδαο θαη δήηαγε
λα πιεξσζεί ζε κεηαιιηθφ λφκηζκα, γηα λα έρεη ηε ζηγνπξηά ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ.
Ο Δυλάξδνο ζπκβνχιεςε ην ηαχξνπ λα βγάιεη θαη κηθξφηεξα λνκίζκαηα ησλ 25 θαη
50 δξαρκψλ ψζηε λα κπνξεί λα εμνθιεί αλαγθαζηηθά φιν ην θνηλφ κε
ηξαπεδνγξακκάηηα, θαη απηνί λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αξγφηεξα λα πξνζέξρνληαη
ζηελ ηξάπεδα ψζηε λα θάλνπλ ηελ κεηαηξνπή ζε κεηαιιηθά θέξκαηα αλ ην ήζειαλ. 8
Λνγηθά ζθεθηφκελνο ν Δυλάξδνο, ζθέθηεθε φηη φηαλ ζα έβιεπαλ πφζν πην εχθνιν
ήηαλ ζηελ ρξήζε θαη θχιαμε ηνπ ην ραξηνλφκηζκα, ζηγά ζηγά δελ ζα έθαλαλ ηνλ θφπν
λα επηζηξέθνπλ γηα λα ην κεηαηξέςνπλ ζε κεηαιιηθφ.
Ο ηνκέαο ρνξεγήζεσλ ηεο Σξάπεδαο έγηλε ακέζσο πνιχ δεκνθηιήο. Οη πειάηεο ηεο
Σξάπεδαο πνπ δεηνχλ δάλεηα είλαη πάξα πνιινί. Σα δηαηηζέκελα πνζά δελ είλαη
κεγάια θαη ζίγνπξα δπζαλάινγα ηεο δήηεζεο. πσο κπνξνχκε εχθνια λα
θαληαζηνχκε, ρξεζηκνπνηνχζαλ θάζε κέζν κέρξη θαη πνιηηηθφ γηα λα εμαζθαιίζνπλ
ηελ έγθξηζε ηνπ δαλείνπ πνπ ρξεηάδνληαλ. Ο αληαγσληζκφο ησλ αηηνχλησλ δάλεην,
κεηαηίζεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ πεδίν ζην πνιηηηθφ, θαη κάιηζηα κε δηεζλή ραξαθηήξα,
γηαηί δελ απεπζχλνληαη κφλν ζε Έιιελεο πνιηηηθνχο, αιιά θαη ζε πξεζβείεο μέλσλ
ρσξψλ. Ο Δυλάξδνο ζε επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Γ. ηαχξνπ,
ηνλ θαιεί λα θξαηήζεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ θνκκάησλ, λα ηνπο
δηαβεβαηψλεη φηη ε ηξάπεδα δελ έρεη θνκκαηηθά θξηηήξηα, θαη λα πξνζπαζεί λα
εμππεξεηήζεη φια ηα θφκκαηα (Αγγιφθηινπο, Γαιιφθηινπο, Ρσζφθηινπο), κε
κνλαδηθφ κέηξν ηελ αζθάιεηα ηεο επέλδπζεο.9
Σν 1848 ε Δπξψπε ζαξψλεηαη απφ νηθνλνκηθή χθεζε θαη επαλαζηάζεηο. Ήηαλ ηέηνην
ην κέγεζνο ηνπ αλαβξαζκνχ θαη ηεο αλαηαξαρήο πνπ ε ρξνληά απηή έκεηλε ζηελ
Ηζηνξία σο ε "Άλνημε ησλ Δζλψλ". πσο είλαη θπζηθφ, νη επαλαζηάζεηο απηέο
πξνθάιεζαλ κηα κεγάιε αλαζηάησζε ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα ζηηο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ θαηαλάισζε, ζηελ δήηεζε θαη ζην εκπφξην πνπ ηειηθψο
δεκηνχξγεζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ηεο επνρήο θαη
νδήγεζαλ ζε κηα κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία φκσο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ
8
9

«Δπηζηνιαί Δυλάξδνπ πξνο Γ. ηαχξνπ», Αζήλαη, 1922
«Δπηζηνιαί Δυλάξδνπ πξνο Γ. ηαχξνπ», Αζήλαη, 1922

Αικατερίνη-Σοφία Μαυρίδου

Σελίδα 9

Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ πγθξφηεζε ηνπ Νεφηεξνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο

ζπγθνηλσληψλ δελ εθδειψζεθε νκνηφκνξθα ελψ ε δηάδνζε ηεο έγηλε κε βξαδείο
ξπζκνχο.
Ζ θξίζε δελ άξγεζε λα θηάζεη θαη ζην λεφηεπθην Διιεληθφ Βαζίιεην ηνπ ζσλα. Ζ
Διιάδα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ κηα κηθξή ρψξα κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο
δπλαηφηεηεο. Βαζηδφηαλ ζρεδφλ εμ' νινθιήξνπ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Γελ είρε
θαζφινπ θιάδν κεηαπνίεζεο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο. Λφγσ ηεο θξίζεο φιεο, νη
κηθξέο έζησ, εμαγσγέο πξνο ηελ Δπξψπε ζε αγξνηηθά πξντφληα, θπξίσο κηιάκε γηα
ηελ ζηαθίδα, ειαηηψζεθαλ απφηνκα, ή θαη ζηακάηεζαλ εληειψο. Οη δαλεηνιήπηεο δελ
κπνξνχζαλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δζληθή
Σξάπεδα.
Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί ε Δζληθή λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα
θεθάιαηα γηα ηελ θπθινθνξία ησλ ραξηνλνκηζκάησλ. Απφ 1.974.000δξρ πνπ είρε
ζηελ θπθινθνξία κπνξνχζε λα θαιχςεη ζε κεηαιιηθφ λφκηζκα κφλν 690.000δξρ.
Ξεθηλάεη ακέζσο έλαο ακείιηθηνο πφιεκνο απφ ηνπο ηνθνγιχθνπο ηεο επνρήο πνπ
έβιεπαλ ηελ ηξάπεδα ζαλ έλαλ επηθίλδπλν αληαγσληζηή πνπ ζα έβαδε ηέξκα ζηελ
επηρείξεζε ηνπο. Ξεθίλεζαλ ινηπφλ λα θάλνπλ ζπλδπαζκέλεο κεηαηξνπέο
ραξηνλνκηζκάησλ ζε ρξπζφ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα έξζεη ε Δζληθή ζε ηφζν δχζθνιε
ζέζε πνπ νη ππάιιεινη ηεο πξφζθεξαλ κέξνο ηνπ κηζζνχ ηνπο γηα ηελ δηάξθεηα ηεο
θξίζεο. Ζ ιχζε ήξζε κε λφκν πνπ αλέζηεηιε ηελ ππνρξεσηηθή κεηαηξνπή ησλ
ραξηνλνκηζκάησλ ζε ρξπζφ, επηβάιινληαο φκσο ζηελ Δζληθή επηηφθην 8%, γηα φζα
πνζά δελ κεηέηξεπε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξαηηθή θάιπςε θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ
Γ. ηαχξνπ κε πινχζηνπο Δπξσπαίνπο εκπφξνπο θαη θεθαιαηνχρνπο, θαηάθεξε λα
πξνζειθχζεη θεθάιαηα ζηελ ηξάπεδα πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ ρξεηάδνληαλ.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ε Δζληθή ηξάπεδα είρε πιένλ θάιπςε γηα
1.080.00δξρ. φηαλ ηα ραξηνλνκίζκαηα πνπ θπθινθνξνχζαλ ήηαλ 1.234.000δξρ. 10 Ζ
πξψηε θξίζε είρε μεπεξαζηεί.

2. Σα Πξώηα Βήκαηα γηα Δπελδύζεηο θαη Αλάπηπμε

Σν 1849, νη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαιπηέξεπζε θαη ε Δζληθή Σξάπεδα μεθίλεζε λα
επελδχεη ζε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθνηλσληψλ
(Ηζζκφο Κνξίλζνπ, Αηκνπιντθή εηαηξία) θαη ηηο αζθάιεηεο, πξνζβιέπνληαο ζηελ
αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
Γπζηπρψο, ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850 ήηαλ θαηαζηξνθηθά γηα ηελ
γεσξγηθή παξαγσγή θαη γηα ηα ζηηεξά αιιά θαη γηα ην βαζηθφ εμαγψγηκν πξντφλ ηεο
Διιάδαο ηε ζηαθίδα. Ζ Σξάπεδα πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ιφγσ ηεο κεγάιεο
ρξεκαηηθήο ζηελφηεηαο θαη έλδεηαο ζηελ νπνία έρεη βξεζεί ε ειιεληθή νηθνλνκία. Απφ
10

Ησάλλεο Α. Βαιασξίηεο, Ηζηνξία Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1842-1902,
ζει. 87
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ηα κέζα φκσο ηεο δεθαεηίαο αξρίδεη λα θαίλεηαη ε αλάθακςε θαη ε Σξάπεδα δηεπξχλεη
ηε δξάζε ηεο ψζηε ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο «Αηκνπιντθήο Δηαηξίαο» (1855), ζηε
ζχζηαζε ηεο «Ππξαζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο» (1856), ζηελ «Κηλδπλαζθαιηζηηθήλ
Δηαηξίαλ ε Όδξα» (1856), ζηελ «Ακαμνπνξηθήλ Δηαηξία Ναππιίνπ-Σξηπφιεσο»
(1857), θαη ζηελ «Δηαηξία Οηλνπνίαο ελ Πάηξαηο»(1858) . Σν 1861 κε λφκν
παξάηαζεθε γηα άιια 25 ρξφληα ην πξνλφκηα έθδνζεο ραξηνλνκίζκαηνο ηεο
Σξάπεδαο, απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ηεο δφζεθε ε άδεηα λα παξέρεη
πξνζσπηθέο ρνξεγήζεηο ζε αγξφηεο θηεκαηίεο. 11
Ζ απνπνκπή ηνπ ζσλα δελ επεξέαζε θαζφινπ ηελ ηξάπεδα, δελ ζηακάηεζε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο θαζφινπ, ε επφκελε φκσο πεξίνδνο ήηαλ δχζθνιε. Σα δεκφζηα
νηθνλνκηθά ήηαλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε ζε κηα πεξίνδν πνπ ην Κξάηνο πξνζπαζνχζε
γηα ηελ έλσζε ησλ Δπηαλήζσλ, γηα θαηλνχξγην χληαγκα θαη ελψ ηαπηφρξνλα
πξφζθπγεο απφ ηελ Κξήηε, έθηαλαλ ζε κεγάινπο αξηζκνχο ζηελ Αζήλα. αλ
απνηέιεζκα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά πήγαηλαλ απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν θαη ε
θπβέξλεζε πίεδε γηα δάλεην πνπ ηειηθά ρνξεγήζεθε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Ηνληθή. 12
Σν 1871 πξνζπαζψληαο γηα ηελ πξφνδν ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηεο ρψξαο ζπκκεηείρε
ζηελ εηαηξία γηα ηελ ίδξπζε γεσξγηθψλ ζρνιψλ αλά ηελ ρψξα, πνπ ζπζηάζεθε απφ ην
Τπνπξγείν εζσηεξηθψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ «Δηαηξία δηα ηελ θαηαζθεπήλ
Θεάηξνπ», γηα ηελ αλέγεξζε θαη ζπληήξεζε ζεάηξνπ ζηελ Αζήλα. To 1876
αλαιακβάλεη λα ζπκκεηάζρεη θαηά ηα 2/5 ζην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο γηα ηελ
απνμήξαλζε ηεο Κσπαΐδαο.
Σν Γεκφζην απφ ην 1879 έσο ην 1880, δαλείδεηαη αιφγηζηα εθρσξψληαο ζε δάλεηα ην
40-50% ησλ εζφδσλ ηεο ρψξαο. Απφ ηε κία νη έθηαθηεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ηνπ
1885-1886, απφ ηελ άιιε ε αλαδηνξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο δχλακεο ηεο
ρψξαο απφ ην Σξηθνχπε, ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο είλαη κνλίκσο ειιεηκκαηηθφο θαη
ην ηζνδχγην πιεξσκψλ αξλεηηθφ. Σε δεθαεηία ηνπ 1880 επίζεο, ππάξρεη πάιη ξαγδαία
πηψζε ζηηο εμαγσγέο ηνπ βαζηθφηεξνπ εμαγσγηθνχ πξντφληνο ηεο Διιάδαο, ηε
ζηαθίδα.
Ζ Σξάπεδα ηo 1881 ζπκκεηέρεη κε κηζφ εθαηνκκχξην δξαρκέο ζηελ Δηαηξία γηα ηελ
δηφξπμε ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ, θαη αξγφηεξα, ην 1890, ηεο ρνξεγεί δάλεηα. Σνλ
επφκελν ρξφλν ρνξεγεί δάλεην ζην Σακείν Οδνπνηίαο, θαη ζπκκεηέρεη κε ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ζηελ εηαηξία θαηαζθεπή ησλ ζηδεξνδξφκσλ Πεινπνλλήζνπ θαη Θεζζαιίαο.
Σν 1890 ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο Διιεληθήο Αηκνπινΐαο θαη ην 1891 ζπζηήλεη
ηελ Δζληθή Αζθαιηζηηθή. 13

11

Η. Βαιασξίηεο, ν.π., ζει. 101
η. πειησηφπνπινο, Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζει.64
13
η. πειησηφπνπινο, ν.π., ζει.70
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3. Πηώρεπζε θαη Γηεζλήο Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο ρεηξνηεξεχεη ζπλερψο, ην 1893 ν Υαξίιανο
Σξηθνχπεο πνπ έρεη πάιη ηελ εμνπζία πξνζπαζεί λα ζπλάςεη δηεζλέο δάλεην. Απηφ δελ
γίλεηαη δπλαηφ θαη γηα κεγάιν δηάζηεκα βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σειηθά
θεξχηηεη ηελ πηψρεπζε ηεο Διιάδαο. Πεξηνξίδεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηφθσλ θαηά
30% θαη αλαζηέιιεη ηελ πιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ. ην εζσηεξηθφ δεκηνπξγείηαη
έλα πνιχ αξλεηηθφ θιίκα. Ζ αίζζεζε ηαπείλσζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπ
θξάηνπο ζπλέβαιε θαηά έλα κέξνο ζηελ πξνψζεζε αιπηξσηηθψλ ζηφρσλ πνπ
θαηαιήγνπλ ην 1897 ζηνλ θαηαζηξνθηθφ πφιεκν πνπ θεξχηηεη ν Γειηγηάλλεο. Ζ
Διιάδα βγαίλεη απφ ηνλ πφιεκν ληθεκέλε θαη ηαπεηλσκέλε, ηεο επηβάιιεηαη επί πιένλ
πνιεκηθή απνδεκίσζε θαη Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο.14
Ζ ΔΣΔ ζπλεηζθέξεη ζηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ, θαη ζε δηάθνξεο άιιεο
θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηηο δαπάλεο ζηεγάζεσο θαη δηαηξνθήο ησλ
πξνζθχγσλ απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θεζζαιία. Ζ δξαρκή ππνηηκήζεθε ζηε κηζή ηηκή.
Ζ Σξάπεδα βξίζθεηαη κε κεγάιν κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο δεζκεπκέλν ζε δάλεηα ηνπ
δεκνζίνπ θαη ζε ηδησηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ ζηαθίδα. Βιέπεη ηα
θεθάιαηα ηεο λα αθηλεηνπνηνχληαη, ηηο δεκηέο ηεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη, ηε ηηκή ησλ
κεηνρψλ ηεο θαη ηηο απνδφζεηο ηνπο λα πέθηνπλ αθφκε πην απφηνκα, ζπλερίδνληαο ηελ
θαζνδηθή πνξεία πνπ είραλ απφ ην 1880. Αθξηβψο ηφηε, δίλεηαη ε επθαηξία λα
εθδεισζεί αθφκα κηα επίζεζε θαηά ηεο Σξάπεδαο, κε ζηφρν ηελ κεηαθνξά ηνπ
ειέγρνπ ηεο ζε μέλνπο δαλεηζηέο. 15
ε απηή ηελ πνιχ δχζθνιε γηα ην Κξάηνο επνρή, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλέιαβε
ν ηφηε Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηέθαλνο ηξέηη. Πξνζπάζεζε λα
θαηαζηήζεη φζν γηλφηαλ ιηγφηεξν νδπλεξφ ηνλ Γηεζλή Οηθνλνκηθφ Έιεγρν, λα
βειηηψζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, αιιά θαη λα δηαθαλνλίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ Κξάηνπο
πξνο ηελ ηξάπεδα θαη λα ηηο θαηνρπξψζεη έλαληη κειινληηθψλ παξφκνησλ θηλδχλσλ.
Βαζηθφ ηνπ κέιεκα ήηαλ λα θαηαθέξεη λα αληηζηξέςεη ην δπζκελέζηαην γηα ηελ
Σξάπεδα θιίκα θαη λα πείζεη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ μέλσλ νκνινγηνχρσλ φηη ε
Δζληθή ζα ππεξαζπίδνληαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ρέξηα.
Δπηδίσμε λα απνθηήζεη νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη κε ηνλ ηξφπν
απηφ λα απνθχγεη ηελ παξέκβαζε ησλ μέλσλ δαλεηζηψλ. 16 Ζ Δζληθή ινηπφλ κέζσ ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ ΓΟΔ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα
απηήλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξαηηθήο πηψρεπζεο θαη λα παξακείλεη θπξίαξρε ζηνλ
πηζησηηθφ ηνκέα.

14

Βαιασξίηεο, ν.π., ζει. 133-135
Βαιασξίηεο, ν.π., ζει. 133-135
16
Δκ. Σζνπδεξφο, Ο ηέθαλνο ηξέηη, Σα δεκφζηα Οηθνλνκηθά θαη ε Δζληθή Σξάπεδα
απφ ην 1896 κέρξη ην 1911, Αζήλα 1939
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Σν 1899 ν η. ηξέηη, ελεξγεί ψζηε λα ηδξπζεί ε Σξάπεδα Κξήηεο, ζηελ κφιηο
απηνλνκεκέλε Κξήηε, ζηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζπκκεηέρεη θαη ε Δζληθή .
Δπίζεο ε Σξάπεδα ρνξεγεί δάλεηα ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
Θεζζαιίαο κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε θαη αλαιακβάλεη δξάζε ζηελ πεξηνρή
απνξξνθψληαο ηελ Πξνλνκηνχρν Σξάπεδα Ζπεηξνζεζζαιίαο ε νπνία είρε ζρεδφλ
θαηαξξεχζεη ήδε απφ ην 1897. Ακέζσο κεηά ηελ ζπγρψλεπζε απηή, ηα πνζά
ρνξεγήζεσλ ζηελ Ήπεηξν δεθαπιαζηάδνληαη.17

17

η. πειησηφπνπινο, ν.π., ζει. 75
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Γ. ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

1. Πεξίνδνο 1900-1910

Ζ Δζληθή ινηπφλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Γ.Ο.Δ. αλαδηαηάζζεηαη,
αλαδηνξγαλψλεηαη, αληηιακβάλεηαη ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ησλ θαηαζέζεσλ πιένλ
ζηα ηξαπεδηθά πξάγκαηα θαη αθνινπζεί ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη αλάιεςεο επζπλψλ ζαλ θεληξηθή ηξάπεδα, ρσξίο φκσο πνηέ
απηφ ην ζρέδην λα νινθιεξσζεί .
Ζ Διιάδα ήηαλ κηα πνιχ κηθξή ρψξα κε πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα θησρνχο
θαηνίθνπο, ζε κηα πεξηνρή κε ζπλερείο αλαδηαηάμεηο. Απηφ έθαλε αδχλαηε ηελ ζηήξημε
ηεο νηθνλνκίαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο ρψξαο Σα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα θαη
νη κηζζνί ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ήηαλ ηα πξφζζεηα θνλδχιηα πνπ βνεζνχζαλ πάξα
πνιχ, θαη κπφξεζαλ λα δψζνπλ πλνή ζηελ νηθνλνκία.
Απφ ην έηνο 1902 έσο ην 1904 ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα ζηελ Μαθεδνλία, ε βίαηε
δξάζε ησλ Βνπιγάξσλ θαη ν αγψλαο ησλ Διιήλσλ Μαθεδνλνκάρσλ, έρνπλ θέξεη
ηνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ζε πάξα πνιχ δχζθνιε ζέζε. Ζ Δζληθή δελ ζα
κπνξνχζε λα απέρεη θαη έζπεπζε λα ηνπο βνεζήζεη. πσο έζπεπζε λα βνεζήζεη έλαλ
άιιν «Δζληθφ θαη Ηεξφ ζθνπφ» δηαθαλνλίδνληαο ηα ρξέε ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ.18
Μεηά απφ ζπλελλνήζεηο κε ην θξάηνο νη ηξεηο ηξάπεδεο Δζληθή, Ηνληθή θαη Αζελψλ
ρνξεγνχλ δάλεην ζηελ «ηαθηδηθήλ Σξάπεδαλ» πνπ είρε ηδξπζεί ην 1900 κε ζθνπφ ηελ
δηαρείξηζε ηνπ παξαθξαηήκαηνο ηεο ζηαθίδαο (γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζηαθηδνπαξαγσγψλ παξαθξαηείην κέξνο ηνπ πξντφληνο ψζηε λα θξαηηέηαη ζηαζεξή ε
ηηκή ηεο ζηαθίδαο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν, λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην επσθειήο γηα
ηνπο παξαγσγνχο, δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ). ηαλ ζπλεζηήζε ε «Πξνλνκηνχρνο
Δηαηξεία πξνο πξνζηαζίαλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξίαο ηεο ζηαθίδνο», γλσζηή
θαη σο «Δληαία», ε Δζληθή ζπκκεηείρε ζην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο, ε νπνία γηα κηα
εηθνζαεηία ξχζκηδε ηελ ηχρε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Μάιηζηα δείγκα ηεο πξνζεθηηθήο
κειέηεο θαη ηεο ζέιεζεο ηεο Σξάπεδαο, λα αλαπηπρζεί ε παξαγσγή θαη λα
θαιπηεξέςεη κεζνδηθά ην πξντφλ είλαη φηη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην 1910, έθαλε
δσξεά ζηελ Γεσξγηθή Δηαηξία έλα θηήκα ζηνλ Πχξγν ηεο Ζιείαο, θνληά ζηα
ρσξάθηα ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ. Παξάιιεια απνθαζίζηεθε εηήζηα ρξεκαηηθή ελίζρπζε ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξίαο, ψζηε λα εθπαηδεχζεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο γεσξγνχο ηεο πεξηνρήο πνπ
πξνζπαζνχζαλ λα αιιάμνπλ θαιιηέξγεηα θαη μεξίδσλαλ ηα ζηαθηδάκπεια ιφγσ
ππεξπαξαγσγήο θαη θαθήο πνηφηεηαο. 19

18
19

η. πειησηφπνπινο, ν.π., ζει. 85
η. πειησηφπνπινο, ν.π.. ζει. 87
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Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο έρνπλ αξρίζεη λα αιιάδνπλ, νη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη πιένλ
ζεκαληηθά πνζά ηδησηηθψλ θαηαζέζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο έρεη πην θνηλσληθφ
ραξαθηήξα θαη ε θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο δελ έρεη ζπλέπεηεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο
κφλν, αιιά κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ ζίγεη άκεζα ηνπο
θαηαζέηεο ηεο. Απηφ ην θαζεζηψο δεκηνπξγεί επίζεο θαη κηα αιιειεμάξηεζε φισλ
ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηαηί ν πηζαλφο παληθφο ησλ θαηαζεηψλ κηα
πξνβιεκαηηθήο ηξάπεδαο, αλ γεληθεπζεί, ζα ζηξαθεί ελαληίσλ θαη φισλ ησλ άιισλ
ηξαπεδψλ. Καη‟ επέθηαζε ε πξνζηαζία ησλ κηθξνθαηαζεηψλ αθνξά θαη ην θξάηνο, ην
νπνίν ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη θαη απηνχο αιιά θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ
ηξαπεδηθνχ ρψξνπ.
Έλαο λένο ζηφρνο αλάπηπμεο γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα είλαη θαη νη Έιιελεο πνπ
επηρεηξνχλ ζε κέξε αλά ηελ Μεζφγεην. Γηα ηελ θαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή ηνπο
εμππεξέηεζε θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηελ παηξίδα, απνθαζίδεηαη ην 1904 λα ηδξχζεη
ηελ Σξάπεδα ηεο Αλαηνιήο, πξνζδνθψληαο λα εμππεξεηήζεη φιε ηελ Αλαηνιηθή
ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο θαη αθκάδνληεο εθεί Έιιελεο
ζπλδένληαο ηνπο κε ηελ κεηξφπνιε. Δπίζεο ην 1905 ηδξχεηαη ε Λατθή Σξάπεδα κε
ζθνπφ ηελ παξνρή κηθξψλ δαλείσλ ζε κηθξεκπφξνπο, κηθξνβηνκεράλνπο,
επαγγεικαηίεο, θαη γεληθφηεξα ηελ ηξαπεδηθή εμππεξέηεζε ηεο ιατθήο ηάμεο.
Απφ ην 1908 θαη ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηεο
Λαηηληθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ζην Παξίζη, ζηελ αιιαγή ηνπ λνκηζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο απφ ηνλ θαλφλα ηνπ αζεκηνχ, ζηγά-ζηγά ζηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ, ε
Δζληθή απνθηά ην δηθαίσκα λα δηαπξαγκαηεχεηαη εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα κε βάζε ηνλ
ρξπζφ. Γίλεηαη έηζη ν νπζηαζηηθφο ξπζκηζηήο ηεο ηηκήο ηνπ εμσηεξηθνχ
ζπλαιιάγκαηνο θαη απνθηά θαη ηελ επζχλε ειέγρνπ ηεο αγνξάο ηνπ. 20

2. Βαιθαληθνί Πόιεκνη

Δλ ησ κεηαμχ ζηελ θπβέξλεζε επηθξαηεί ν Βεληδέινο θαη ην Κφκκα ησλ
Φηιειεπζέξσλ, πνπ επαγγέιζεθε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ
νηθνλνκηθή πνιηηηθή σζηφζν δελ δηαθνξνπνηήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ
παξειζφληνο. 21
Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηνπ 1912-13, ε Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ ε πεγή ησλ
απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ θαη βξηζθφηαλ ζην πιεπξφ ηνπ θξάηνπο ρνξεγψληαο δάλεηα,
πξνεμνθιψληαο ηα έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ, θαη ζέηνληαο ζηελ δηάζεζε ηνπ
φιν ηνλ ρξπζφ θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα, πνπ βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ,
ψζηε λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά ην θξάηνο. Ζ Διιάδα ληθεθφξα πξνζαξηά κεγάιεο
εθηάζεηο γεο πνπ φινη ειπίδνπλ φηη ζα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ ειιεληθή
20
21

η. πειησηφπνπινο, ν.π., ζει. 98
Κ. Κσζηήο, Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1914-1940, ζει. 73
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νηθνλνκία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ απηέο νη πεξηνρέο ήηαλ
πάξα πνιιά, θαη ζα έπξεπε λα ιπζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ, απηά πνπ
πεξίκελε ην θξάηνο απφ απηέο. Ήηαλ πεξηνρέο κε κηθξή παξνπζία αζηηθνχ πιεζπζκνχ,
πνιχ θαζπζηεξεκέλεο ζηηο ππνδνκέο ηνπο, κε θαζεζηψο γαηνθηεζίαο πνπ δελ επέηξεπε
επελδχζεηο ζηελ γε. Θα έπξεπε ινηπφλ πξψηα λα αθνκνησζνχλ πξηλ γίλνπλ
νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμηνπνίεζε θαη νη δαπάλεο γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπο ήηαλ πνιχ κεγάιεο θαη ζε κηα δχζθνιε ζηηγκή γηα ην Διιεληθφ
θξάηνο γηαηί ην Διιελνηνπξθηθφ κέησπν δελ είρε θιείζεη νπζηαζηηθά.

3. Α΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο

Σν 1914 ήηαλ ε αξρή ηνπ ηέινπο κηαο επνρήο ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ νπνία φινη
λφκηδαλ φηη ν Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο είρε θαηαθέξεη ράξηο ζηα ηερλνινγηθά ηνπ
επηηεχγκαηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη επίζεο ηελ ππνηαγή νπζηαζηηθά ζρεδφλ
φινπ ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ (απνηθηνθξαηία, ζξεζθεπηηθφο πξνζειπηηζκφο –
ηεξαπφζηνινη, δηεζλέο εκπφξην, αιιά θαη ζηξαηησηηθή δξάζε).22
Γηα ηελ Διιάδα απηή ε ρξνληά ζεκαηνδνηνχζε ηελ νινθιήξσζε κηαο πξνζπάζεηαο.
Μέζα ζε 20 ρξφληα ην ειιεληθφ θξάηνο είρε θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ηελ ηαπείλσζε
ηεο ήηηαο ηνπ 1897 θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θπξηαξρηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο
επηβνιήο ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ. Ζ επαλάζηαζε ζην Γνπδί θαη ε άλνδνο
ηνπ Βεληδέινπ, ιεηηνχξγεζαλ αιιάδνληαο ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη επηηξέπνληαο
ζηελ Διιάδα λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα επσθειεζεί απφ ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο ψζηε λα
επεθηαζεί κε ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο. Οη πνιεκηθέο απηέο επηηπρίεο ζα ήηαλ
αδχλαηεο ρσξίο κηα νηθνλνκία δπλαηή, δσληαλή, πνπ επέηξεςε ηελ γξήγνξε
αλαδηνξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ, θαη εηδηθά ηνπ ζηξαηνχ, κε απνηέιεζκα ε
Διιάδα ηελ θξίζηκε ζηηγκή λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηελ κνηξαζηά ηεο
νζσκαληθήο θιεξνλνκηάο. πσο αλαθέξεη ν Palairet, Ζ Διιάδα ηνπ 1914 ηνπ Δι.
Βεληδέινπ απείρε έηε θσηφο απφ ηελ Διιάδα ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηνπ
Υαξίιανπ Σξηθνχπε. 23
Δλ ησ κεηαμχ φκσο, ην θξάηνο γηα αληαπνθξηζεί ζην θφζηνο ησλ Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ είρε απμήζεη ην δεκφζην ρξένο, ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε ππνπξγφ ησλ
νηθνλνκηθψλ Α. Γηνκήδε, ζηα 755 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Απηφ ην αλάγθαδε λα
πξνζθεχγεη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα δάλεηα πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο ζηνηρεηψδεηο
αλάγθεο ηνπ (δηαηξνθή ζηξαηησηψλ, θαηαβνιή ηαθηηθψλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ

22

Κ. Κσζηήο, ν.π., ζει. 94
M. Palairet, The Balkan Economies c.1800-1914. Evolution without development,
Cambridge Studies in Modern Economic History, Cambridge University Press, 1997
23
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πνιηηηθψλ ππαιιήισλ). Άιισζηε ή Σξάπεδα είρε αλαιάβεη θαη δηα λφκνπ ηνλ
αλεθνδηαζκφ ηεο ρψξαο κε ηα απαξαίηεηα είδε (θπξίσο άιεπξα). 24
Ο ηφηε δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Η. Βαιασξίηεο είρε θξαηήζεη πνιχ θαιέο πξνζσπηθέο
ζρέζεηο γηαηί ήηαλ ζπκθνηηεηέο ζηελ Ννκηθή κε ηνλ Δι. Βεληδέιν θαη ηνπ είρε
ζπκπαξαζηαζεί κε θάζε ηξφπν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, θαη
λσξίηεξα ζαλ δίαπινο ελεκέξσζεο γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο Απιήο θαη ησλ άιισλ
θνκκάησλ. Γπζηπρψο φκσο ν Βαιασξίηεο πεζαίλεη ζε αηχρεκα θαη αληηθαζίζηαηαη
απφ ηνλ Η. Δπηαμία, δεισκέλν αληίπαιν ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη πξνζσπηθά ηνπ
Βεληδέινπ.
Ζ ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε ήηαλ ην πην επείγνλ πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα ιχζεη ην
Διιεληθφ θξάηνο θαη εηδηθφηεξα ε δηαηήξεζε ηεο ππεξνπιίαο ζην Αηγαίν κηα θαη πνπ
εθείλε ηελ επνρή ε Διιάδα κε ηελ Σνπξθία δελ είραλ πιένλ ρεξζαία ζχλνξα, θαη ε
βαζηθή αληηπαξάζεζε ήηαλ ζηελ δηεθδίθεζε ηεο Μπηηιήλεο θαη ηεο Υίνπ. ηελ
πξνζπάζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ ζηφινπ ε αληηπαξάζεζε ηνπ Βεληδέινπ κε ηνλ
Δπηαμία ήηαλ κεγάιν εκπφδην. Ο Βεληδέινο ινηπφλ θαηέζεζε λνκνζρέδην ζχκθσλα κε
ην νπνίν εθδηψρζεθε απφ ηελ ζέζε ηνπ δηνηθεηή ηεο ΔΣΔ ν Η. Δπηαμίαο. Άιιαμε ηνλ
ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιήςεσο απνθάζεσλ θαη πξνζπάζεζε λα κεηψζεη ηε ηζρχ ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο, έηζη ψζηε ζε θξίζηκεο ζηηγκέο, ην θξάηνο λα κπνξεί λα δηαηεξεί ηα
πεξηζψξηα ησλ επηινγψλ ηνπ θαη λα πξνηάζζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ έλαληη ηνπ
ζπκθέξνληνο ελφο ηδησηηθνχ νξγαληζκνχ. 25
Σν 1915 παξαηηείηαη ν Βεληδέινο θαη ζρεκαηίζηεθε πξνζσξηλή θπβέξλεζε κε
πξφεδξν ηνλ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Αι. Εαΐκε. Αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη ν
λφκνο πεξί γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ καδί κε άιιεο θαηλνηνκίεο, θαη ε Δζληθή
αξρίδεη λα απμάλεη ηηο πηζηψζεηο πνπ δηέζεηε ζηελ γεσξγία κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο.
Με ην μεθίλεκα ηνπ Α‟ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ην 1916, θαη πάιη αλαιακβάλεη
θαζήθνληα πξνζσξηλνχ πξσζππνπξγνχ ν δηνηθεηήο Αι. Εαΐκεο θαη κάιηζηα ην 1917
αλέιαβε θαη ν ππνδηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Η. Γξνζφπνπινο ππνπξγφο επηζηηηζκνχ.
Βιέπνπκε φηη ζπρλά ηα ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο θαινχληαη λα αλαιάβνπλ πνιηηηθέο
ζέζεηο. Δίλαη μεθάζαξν φηη έρνπλ έλα ξφιν πέξα ηνπ απινχ ηξαπεδίηε, φπσο ηνλ
μέξνπκε ζήκεξα. Ζ αλάιεςε θαζεθφλησλ ππνπξγνχ θαη πξσζππνπξγνχ απφ ηα
ζηειέρε ηεο, ζεκαηνδνηεί αθελφο ηελ ηζρχ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ ηνπο είραλ, αιιά θαη
ην κέγεζνο θαη ηελ επηξξνή πνπ είρε ε Δζληθή Σξάπεδα ζαλ νηθνλνκηθφο παξάγνληαο
ηεο ρψξαο. Απνδεθηνί απφ ηνπο πνιηθνχο, έρνπλ νπζηαζηηθφ ιφγν, θαη ηνπο
αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα, αλ φρη ε ππνρξέσζε, λα βνεζνχλ ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ
ηεο ρψξαο
Μεηά ηνλ πφιεκν, ην 1918, ε Σξάπεδα ρνξεγεί δάλεηα ζηνπο πξφζθπγεο απφ Θξάθε
θαη κηθξά Αζία, θαη αλαιακβάλεη ρνξεγήζεη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηε ζπληήξεζε
θαη ηηο πνιεκηθέο δαπάλεο ζηελ Διιάδα, ησλ πκκαρηθψλ ηξαηεπκάησλ. Δπίζεο
πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε γξακκαηίσλ Δζληθήο Άκπλαο, θαη έδσζε πξνθαηαβνιέο
24
25
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έλαληη πνζψλ πνπ πεξίκελε ε Κπβέξλεζε λα εηζπξάμεη σο βνήζεηα απφ ηνπο
πκκάρνπο. Δθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα γηα ινγαξηαζκφ κεγάισλ βηνκεραληψλ.
Γπζηπρψο κε ηελ θξίζε ηνπ 1920-1921 ε ηνπνζέηεζε ζε ηέηνηα δάλεηα γίλεηαη
αδχλαηε. 26
Σν 1920, ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ επηδηθάζηεθαλ ζηελ Διιάδα κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ
Νετγχ θαη ησλ εβξψλ (Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Θξάθε θαη Μηθξά Αζία) ηδξχεη
ππνθαηαζηήκαηα. Δλ ησ κεηαμχ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε
έλα αδηέμνδν. Ζ Σξάπεδα αλαγθάδεηαη λα ρνξεγεί ζην θξάηνο δάλεην ζην δάλεην, γηα
λα αληηκεησπηζηνχλ νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ζηξαηνχ, κε
απνηέιεζκα φια ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα λα έρνπλ πιένλ εμαληιεζεί. Αιιά
θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε φιε ηελ Δπξψπε, είλαη ζε εμίζνπ άζρεκε
θαηάζηαζε.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δχζθνιεο θαηάζηαζεο, ε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο
βιέπνληαο ηελ απμεηηθή δήηεζε γηα ελέξγεηα θαη δηαβιέπνληαο ηα ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ιφγσ ηεο
εμάξηεζεο ηεο απφ εηζαγφκελεο πεγέο ελέξγεηαο, ίδξπζε, ην 1921, ην «πλδηθάην
Τδξνειεθηξηθψλ Μειεηψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Γπη. Μαθεδνλίαο θαη ηεξεάο
Διιάδαο» κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ πδαηνπηψζεσλ θαη
ηνπ ιηγλίηε ηεο Γπη. Διιάδαο, ψζηε λα κπνξέζεη ε ρψξα λα ζηεξηρζεί ζηηο δπλάκεηο
ηεο γηα λα αλπηχμεη ηελ βηνκεραλία ηεο. 27

4. Μεζνπόιεκνο 1922-1928

1922…. Σν κεγάιν φλεηξν δηαιχεηαη, ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή έξρεηαη ιίγνπο κφλν
κήλεο πξηλ ηελ ζηξαηησηηθή. Σα ζπλερή δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ απμάλνπλ ην
αλππέξβιεην πιένλ ειιεληθφ ρξένο. Ζ πηψρεπζε ηεο ρψξαο απνθεχγεηαη κε ην Α΄
Αλαγθαζηηθφ Γάλεην, ηνπ νπνίνπ ηελ έθδνζε, αλαιακβάλεη ε Δζληθή ηξάπεδα.
Κφβνληαη ζηε κέζε ηα ραξηνλνκίζκαηα, ην θξάηνο θξαηά ην έλα κέξνο ζηελ
θπθινθνξία θαη αληαιιάζζεη ην άιιν κέξνο κε ηίηινπο εζσηεξηθνχ δαλείνπ.28
Ζ εηζξνή ησλ πξνζθχγσλ κεηαηξέπεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ
αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε, ζε εμαηξεηηθά αλαγθαία θαη επείγνπζα ππεξεζία. Δπηπρψο, ε
Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ρνξεγεί δάλεην ζηελ Διιάδα ππφ
ηελ αηγίδα ηεο, εηδηθά γηα ηνπο πξφζθπγεο. Ζ ειιεληθή χπαηζξνο δνθηκάδεηαη, ρηιηάδεο
λνηθνθπξηά αγσλίδνληαη λα μεθηλήζνπλ ηε δσή ηνπο ρσξίο ζπρλά λα δηαζέηνπλ ηα
ζηνηρεηψδε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ε δαλεηνδφηεζε ηνπο κε θάζε ηξφπν,
26
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απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε φρη κφλν γηα ηελ επηβίσζε ηνπο αιιά θαη γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 29
Δπηπιένλ, ε Διιάδα κεηά ηελ θαηαζηξνθή έπξεπε λα αλαζπληάμεη ηνλ ζηξαηφ ηεο,
ψζηε λα θάηζεη ηζφηηκα κε ηελ Σνπξθία ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, λα
απνθαηαζηήζεη ηε δεκφζηα ηάμε, θαη λα εγθαηαζηήζεη ηνπο πξφζθπγεο ζηηο λέεο
πεξηνρέο πνπ λαη κελ ζεσξνχληαη εχθνξεο, αιιά ππνθέξνπλ απφ πιεκκχξεο θαη
εινλνζία. Ο πφιεκνο είρε νδεγήζεη ζε κία αδξάλεηα ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ
θαη γεληθφηεξα ησλ έξγσλ θνηλήο σθέιεηαο. Με ηελ επάλνδν ζηελ εηξήλε ε Διιάδα
πξέπεη λα απμήζεη ηηο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ γηα λα κπνξέζεη λα εμαζθαιηζηεί αλ κε ηη άιιν ε απηάξθεηα
ηεο ρψξαο ζε ζηηεξά. Ζ είζνδνο πξνζθχγσλ ζηηο πφιεηο δελ άιιαμε ηηο αλαινγίεο
πιεζπζκνχ αλάκεζα ζε επαξρία θαη πφιεηο αιιά αχμεζε ηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο,
θαη έθαλε θξαπγαιέα ηελ απνπζία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ αλζξψπηλε
δηαβίσζε ζηα αζηηθά θέληξα. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ζηνπο ηνκείο χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, απνρέηεπζεο θαη αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ.
Πξέπεη λα ρηηζηνχλ ζρνιεία, θαη λα ζπγθξνηεζεί ην δίθηπν ζπγθνηλσληψλ ηεο ρψξαο.
Πξέπεη λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο ζηέγαζεο, ην νπνίν ήηαλ θξίζηκν θαη πξηλ ηελ
είζνδν ησλ πξνζθχγσλ. Ζ κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1917 είρε αθήζεη κεγάιν κέξνο ηεο
Θεζζαινλίθεο θαηεζηξακκέλν, θαη ε πφιε έπξεπε λα αλνηθνδνκεζεί.
ια απηά ρξεηαδφληνπζαλ ηεξάζηηα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο. Οη δαπάλεο ηνπ θξάηνπο,
αλ ιεθζεί ππφςε θαη ε άζιηα δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ήηαλ ηξαγηθέο. Σα
έληνθα γξακκάηηα πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην 1918 έσο ην 1925 πιεζίαδαλ ηα 2
δηζεθαηνκκχξηα. ηηο αξρέο ηνπ 1925 ε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο άξρηζε λα δηαβιέπεη φηη
ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο δελ ζα ππάξρεη ε δηάζεζε αλαλέσζεο ηνπο απφ
ηνπο επελδπηέο θαη ζα δεηεζεί ε εμαξγχξσζε ηνπο. Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Σξάπεδαο
αξρίδεη λα ζπξξηθλψλεηαη επηθίλδπλα. Ο Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο κε άξζξα ζε
εθεκεξίδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ην 1925 αζθεί ζνβαξή θξηηηθή ζηελ Γηνίθεζε ηεο
Σξάπεδαο θαη ππνζηεξίδεη φηη κε πεξίεξγεο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πξνζπαζεί λα
ζπγθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηφζν ηεο ίδηαο φζν θαη ηνπ
Διιεληθνχ θξάηνπο. 30
ηνπο επφκελνπο κήλεο ν αγξνηηθφο ηνκέαο δελ εκθαλίδεη αλάπηπμε, θαη θαίλεηαη φιν
θαη ιηγφηεξν ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο. Οη ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο πέθηνπλ, θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο
ρψξαο επηβαξχλεηαη κε φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά γηα ηελ εηζαγσγή αιεχξσλ θαη
ζηηεξψλ, θάηη εληειψο παξάινγν αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ην 60% ησλ ειιεληθψλ
αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ήηαλ αθηεξσκέλν ζε απηά. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο
εκθαλίδεηαη ππεξρξεσκέλνο θαη ε αγξνηηθή νηθνλνκία εκθαλίδεηαη σο έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα πξνζθφκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο Διιάδαο.

29
30
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Ζ ειιεληθή βηνκεραλία είρε θαηαθέξεη λα θαιχπηεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο δήηεζεο
ράξηο ζηηο δαζκνινγηθέο πξνζηαζίεο. Λφγσ φκσο ηεο ππνηίκεζεο ηεο δξαρκήο αξρίδεη
λα έρεη θαη απηή πξνβιήκαηα. Σα επηηφθηα είλαη ςειά θαη ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ
ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο είλαη απαγνξεπηηθφ. Γη‟ απηφλ ην ιφγν ε βηνκεραληθή
αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε κηθξέο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. Χζηφζν ε ελίζρπζε ηεο
ειιεληθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, έζησ θαη ππφ θαζεζηψο ςειήο πξνζηαζίαο,
θαίλεηαη ζαλ κφλε δηέμνδνο γηα ηελ απνξξφθεζε ελφο κεγάινπ πιεζπζκνχ άλεξγσλ
πξνζθχγσλ.
Ζ δηθηαηνξία Πάγθαινπ πξνζπαζψληαο λα ιχζεη ηα νμχηαηα πξνβιήκαηα πξνρσξά ζε
Β‟ αλαγθαζηηθφ δάλεην θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε Γ‟ αλαγθαζηηθφ δάλεην, πνπ αθνξνχζε
έληνθα γξακκάηηα θαη νκνινγίεο. Οη δηπισκαηηθέο αδεμηφηεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ
δηθηαηνξία, ηα ρξεκαηηζηεξηαθά θαη άιια ζθάλδαια (ULEN, POWER and
TRACTION Co ltd) , νη πξνζπάζεηεο πνπ θάλεθαλ λα έγηλαλ γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε
Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο, ε επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεηά απφ κηα πεξίνδν πνπ
είραλ δείμεη λα βειηηψλνληαη, ε παξάινγε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηεο δηθηαηνξίαο,
δελ δεκηνπξγνχζαλ επλντθφ θιίκα γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηηο
αλαγθαίεο επελδχζεηο μέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηηο επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα. 31
Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε κεηαηξνπή ηνπ Πάγθαινπ θαη ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ ζε
κεγάιν εκπφδην γηα ηα ζρέδηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ βεληδειηθνχ θφζκνπ γηα
επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα βνεζήζεη ην
πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Σα
ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα είραλ εληειψο ζπξξηθλσζεί. Ζ θαηάζηαζε ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο δελ επηδερφηαλ πιένλ άιια πεηξάκαηα. Κάησ απφ απηή ηελ νπηηθή
θαίλεηαη εμαηξεηηθά αιεζνθαλήο ε θεκνινγνχκελε εθδνρή ηεο άκεζεο αλάκεημεο ηεο
Σξάπεδαο ζηελ αλαηξνπή ηνπ Πάγθαινπ, εμαγνξάδνληαο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 32 Ζ
Σξάπεδα ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε έλα ζρέδην ζηαζεξνπνίεζεο.
Ζ Δζληθή ηδξχεη ηελ Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ε νπνία ζα απνξξνθήζεη ηηο
πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ελππφζεθεο πίζηεο. Ζ ΔΣΔ κεηαθέξεη απφ ην ελεξγεηηθφ ηεο
ζηελ Δ.Κ.Σ.Δ. φιεο ηηο απαηηήζεηο απφ δάλεηα θαη αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο κε
ππνζήθε, απφ δάλεηα νκνινγηαθά θαη φρη, ζε δήκνπο, θνηλφηεηεο, ιηκάληα θαη άιια
λνκηθά πξφζσπα, θαη φια ηα αθίλεηα πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ απφ
πιεηζηεξηαζκνχο. 33
Αλαιακβάλεη εθείλε φκσο, θαη φρη ε Δ.Κ.Σ.Δ., ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο
πεξηνπζίεο ησλ πιεζπζκψλ πνπ ζα αληαιιάζζνληαλ, νη νπνίεο είραλ έληνλε πνιηηηθή
ζεκαζία, γηαηί κέζσ ηεο δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πεξηνπζηψλ ην ειιεληθφ θξάηνο ζα
κπνξνχζε λα πξνζθέξεη κηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο πξνζθπγηθνχο πιεζπζκνχο
πνπ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά αδχλαηε. Οη δηαδηθαζίεο φκσο εθηίκεζεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ
31
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απηνί είραλ αθήζεη ζηελ Σνπξθία ήηαλ πνιχ ρξνλνβφξεο θαη ηειηθά έγηλε θαλεξφ φηη
δελ ζα είραλ θαη απνηέιεζκα. Έηζη θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ εθινγψλ ην βεληδειηθφ
ζηξαηφπεδν, απνθάζηζε ην θξάηνο λα εθρσξήζεη θαη λα παξαδψζεη φια ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ζηα θηήκαηα απφ ηελ αληαιιαγή ζηελ Δζληθή. ηελ ζπλέρεηα ε
Δζληθή αλαιάκβαλε λα ηα δηαρεηξηζηεί θαη λα ηα εθπνηήζεη, ψζηε λα ρνξεγήζεη
απνδεκηψζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηηο πσιήζεηο αιιά θαη απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ
απέθεξαλ. Γηα λα γίλεη φιν ην εγρείξεκα φζν γίλεηαη πην γξήγνξα ε Δζληθή εμέδσζε
αλψλπκεο νκνινγίεο νη νπνίεο αληηπξνζψπεπαλ ηα ¾ ηεο αμίαο ησλ θηεκάησλ. λησο
ε ηξάπεδα θαηάθεξε λα δψζεη ηηο πξψηεο απνδεκηψζεηο ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ
1926. Οη πξφζθπγεο φκσο δελ ήζειαλ νκνινγίεο, ήζειαλ ξεπζηφ κε απνηέιεζκα λα
αθνινπζήζεη ε καδηθή πψιεζε ηνπο, θαη λα κεησζεί ε ηηκή ηνπο ζην κηζφ παξ΄ φιν ην
πςειφ επηηφθην πνπ πξφζθεξαλ. 34
Ο ζπλερήο, αδεθάγνο δαλεηζκφο ηνπ θξάηνπο, ην έρεη κεηαηξέςεη ζηνλ κεγαιχηεξν
αληαγσληζηή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα θεθάιαηα. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε ειιεληθή
νηθνλνκία δελ κπνξνχζε λα ζεκεηψζεη πξφνδν θαη ε Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ
αιπζνδεκέλε απφ ηα αλεμφθιεηα ρξέε ηνπ δεκνζίνπ. Γηα πνιινχο ε Σξάπεδα ήηαλ
ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο θαη κφλν έλα κεγάιν δάλεην απφ ην εμσηεξηθφ πνπ ζα
εμνθινχζε ηα ρξέε ηνπ δεκνζίνπ ζα ηεο έδηλε ηελ αλάζα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα
κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ζ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε ζηα ηέιε
ηνπ 1926 δηνξίδεη Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, ε νπνία πξνζπαζεί λα απνθαλζεί γηα
ηελ θαηάζηαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη γηα ηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα
ηζνξξνπήζεη ν πξνυπνινγηζκφο. Οη πνιηηηθνί θαζπζηεξνχλ θαη ε Δζληθή Σξάπεδα
αλαιακβάλεη πάιη πξσηνβνπιίεο ζε Παξίζη, Λνλδίλν θαη Γελεχε. Οη ζπλαληήζεηο δελ
έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα, θαη ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο νπζηαζηηθά δεηά έλα λέν
δηεζλή νηθνλνκηθφ έιεγρν ψζηε λα ζπκθσλήζεη ζε λέν «πξνζθπγηθφ δάλεην». Ο
Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζπλελλνείηαη κε ηνλ Βεληδέιν πνπ ηφηε βξίζθεηαη
ζην Παξίζη, ν νπνίνο σο θαιχηεξνο δηπισκάηεο, πξνηείλεη γηα δεηήζεη ε ίδηα ε
Διιεληθή Κπβέξλεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο ηελ κειέηε πνπ ζα εκπεξηέρεη
νινθιεξσκέλν παθέην ιχζεσλ θαη γηα ηηο πξνζθπγηθέο αλάγθεο, θαη γηα ηελ
λνκηζκαηηθή εμπγίαλζε. Ζ επειημία θαη ε δηπισκαηηθφηεηα ηνπ Βεληδέινπ δελ
δηαθξίλεη θαη ηελ θπβέξλεζε ηεο επνρήο, πνπ δελ ήζειε λα ζεθψζεη ην πνιηηηθφ
θφζηνο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο. 35
Ο ρξφλνο πεξλά, νη επαθέο ζπλερίδνληαη ρσξίο απνηέιεζκα, κέρξη πνπ ηελ άλνημε ηνπ
1927, ε θπβέξλεζε απνθαζίδεη λα θάλεη ην κφλν πνπ ηεο έκελε λα θάλεη , λα
«πξνζθαιέζεη» ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλσλίαο
ησλ Δζλψλ λα εμεηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Μεηά απφ έλα
κήλα ην πφξηζκα ηνπο ζπδεηείηαη ζηελ Γελεχε, ζηε Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο κνηάδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηηο
ζεκεξηλέο εθζέζεηο ηνπ ΓΝΣ.

34
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ζνλ αθνξά φκσο ηελ Δζληθή Σξάπεδα, νη πξνηάζεηο ηνπο δεηνχζαλ ηελ αιιαγή ηεο
θπζηνγλσκίαο ηνπ ηδξχκαηνο. Θεσξνχζαλ αζπκβίβαζην ηελ ζπλχπαξμε πνιιψλ θαη
εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε εθείλεο ηεο «εθδνηηθήο ηξάπεδαο». Οχηε ε
θπβέξλεζε νχηε βέβαηα ε δηνίθεζε ηεο Δζληθήο δελ ελζνπζηάζηεθαλ απφ ηελ πξφηαζε
πεξηνξηζκνχ ηεο Σξάπεδαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο ακηγνχο θεληξηθή εθδνηηθήο
ηξάπεδαο, κε ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ άιισλ εξγαζηψλ. Με άιια ιφγηα ζα έπξεπε λα
αθαηξεζνχλ θάζε ινγήο θαηαζέζεηο, εθ΄ φζνλ ζαλ θεληξηθή ηξάπεδα δελ ζα κπνξνχζε
λα δίλεη ηφθν γηα απηέο, ηα δάλεηα επί εκπνξεπκάησλ ζηε γεσξγία, αιιά θαη νη
ζπκκεηνρέο ηεο ζε επηρεηξήζεηο .36
ια απηά ηα ρξφληα φκσο, ε θεξδνθνξία φισλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ είρε κεησζεί
ζεκαληηθά ιφγσ ησλ πξνζπαζεηψλ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. Ζ επηβίσζε ησλ
ηξαπεδψλ ζε απηφ ην θιίκα ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηεξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
ηθαλφηεηα λα αλαδεηήζνπλ θαη λα ζπιιέμνπλ πφξνπο κέζα ζηελ Διιάδα,
πξνζειθχνληαο φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα έρεη πηα
κεηαηξαπεί ζε ηξάπεδα θαηαζέζεσλ θαη απφ ηελ ηδηφηεηα απηή θαη ηηο ζηελέο ζρέζεηο
πνπ δηαηεξνχζε κε ην θξάηνο αληινχζε ηελ ηζρχ ηεο θαη ηελ εγεκνλία ηεο ειιεληθήο
ηξαπεδηθήο αγνξάο. Ζ χπαξμε ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ ήηαλ
απαξαίηεηε, θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο απφ 16 πνπ ήηαλ ην 1914, ην 1927
έρνπλ θηάζεη ηα 82. Ζ θαηαλνκή ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ήηαλ εμαηξεηηθά άληζε, κε ηα
λέα εδάθε ηεο επηθξάηεηαο λα πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ παιηά Διιάδα.37
Ζ Δζληθή ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1920, απέθεπγε φζν ην δπλαηφλ, λα ζέηεη ζε
θπθινθνξία ηξαπεδνγξακκάηηα ηεο, θαη αξθνχληαλ ζηελ ρξήζε ησλ θαηαζέζεσλ. Οη
Γπηηθνεπξσπαίνη εκπεηξνγλψκνλεο φκσο, δελ δείρλνπλ θακία θαηαλφεζε ζηηο
εθθιήζεηο ησλ Διιήλσλ εθπξνζψπσλ. Μπξνζηά ζην αδηέμνδν πνπ δηαθαηλφηαλ, πνπ
κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγνχζε ζε λαπάγην φιν ην ζρέδην ηεο «λνκηζκαηηθήο
εμπγίαλζεο», ν Δκ. Σζνπδεξφο πξφηεηλε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε πνπ έγηλε ηειηθά
απνδεθηή: απφζρηζε ηνπ εθδνηηθνχ πξνλνκίνπ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη
κεηαθνξά φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ έρνπλ ζρέζε
κε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζε κηα λέα ηξάπεδα. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο Κ.η.Δ. δελ
ήηαλ θαη πνιχ ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ ιχζε απηή αιιά ην ζρέδην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο
έπξεπε λα πξνρσξήζεη. Οη επηθεθαιείο ησλ δπν κεγάισλ θνκκάησλ, ησλ
Φηιειεπζέξσλ θαη ηνπ Λατθνχ θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία ρσξίο κεγάιεο δπζθνιίεο, θαη
θαηλφηαλ φηη ε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε είρε μεθχγεη απφ ην αδηέμνδν θαη ην πξφβιεκα
είρε δηεπζεηεζεί. 38
Ζ θπβεξλεηηθή θαηάζηαζε, αιιάδεη θαη ηελ νηθνπκεληθή αθνινπζεί θπβέξλεζε
ζπλεξγαζίαο θηιειεπζέξσλ θαη Διεπζεξνθξφλσλ ηνπ Η. Μεηαμά. Σν θιίκα νμχλεηαη,
γηαηί ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο απαηηεί ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ,
36
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δειαδή λέεο θνξνινγίεο. Οη πνιηηηθνί ςάρλνπλ ηνλ απνδηνπνκπαίν ηξάγν, πνηνο
θηαίεη; Ζ απάληεζε είλαη εχθνιε: «…..ην βαξύ λόζεκα ην νπνίνλ πξνζέβαιελ ηνλ
ηόπν καο θαη ην νπνίν ζηγά ζηγά ηνλ εμαληιεί είλαη ε βαξηά κνξθή ηεο αζζέλεηαο ηνπ
λνκίζκαηνο. Πξέπεη βαζεηά λα ελλνήζε ν ιαόο όηη όια ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
θαθά από ηα νπνία πάζρεη νθείισληαη θπξηώηαηα θαη απνθιεηζηηθόηαηα ζην ραιαζκέλν
ηνπ λόκηζκα», εθεκεξίδα Διεχζεξν Βήκα, 22.8.1927. Σν απξφζσπν θαη αλεχζπλν
λφκηζκα, απνθηά ππφζηαζε θαη επσκίδεηαη φιε ηελ επζχλε γηα ηα δεηλά πνπ ππνθέξεη
ν ιαφο.
ηηο 15 επηεκβξίνπ 1927 ππνγξάθεηαη ην Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο. Με απηφ ε
ειιεληθή θπβέξλεζε αλαιάκβαλε κηα ζεηξά απφ δεζκεχζεηο δεκνζηνλνκηθνχ θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο. Σν έλα
ηξίην ηνπ δαλείνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ
ρξένπο πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Δηδηθά γηα ηηο ηξάπεδεο, ην ζρεηηθφ παξάξηεκα ηνπ
Πξσηνθφιινπ πξνέβιεπε ηελ παξαίηεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο απφ ην εθδνηηθφ
πξνλφκην θαη ηε δεκηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ζαλ θεληξηθήο εθδνηηθήο
ηξάπεδαο. Ζ ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, δελ αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ νπζία ηεο
ηξαπεδηθήο κεηαξξχζκηζεο, αιιά κάιινλ κε αιιεινθαηεγνξίεο κεηαμχ ησλ
θνκκάησλ. Απφ ηε κεξηά ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ην απνηέιεζκα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ
Σξάπεδα θαηάθεξε λα απνζείζεη απφ πάλσ ηεο, φια ηα βάξε πνπ είρε ιφγσ ηεο
ζρέζεο ηεο κε ην ειιεληθφ δεκφζην, θαη φρη κφλν απηά πνπ είραλ ζρέζε κε ην
εθδνηηθφ πξνλφκηα, αιιά θαη άιιεο αλεμάξηεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο . 39
Σαπηφρξνλα είρε γίλεη απνδεθηφ, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ζε
παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλφηεηαο ησλ Δζλψλ,
λα δηαηεξήζεη ηηο θαηαζέζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη άιισλ
θξαηηθψλ νξγαληζκψλ, θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γη απηήλ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο
αιιά θαη ησλ ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ πνπ ηνπο απέδηδε. αιιά δηαηεξνχζε επίζεο θαη
ηελ αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ηνπο. Δπίζεο ε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο επέζηξεςε ζην πξν
ηνπ 1914 θαζεζηψο εθινγήο ηεο, πνπ δελ απαηηνχζε έγθξηζε ηεο απφ ηελ εθάζηνηε
θπβέξλεζε, κείσζε ζεκαληηθά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηα θέξδε ηεο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε ηξαπεδηθή κεηαξξχζκηζε δελ απνζθνπνχζε, απφ ειιεληθήο
πιεπξάο, ζηε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο, αιιά ζηελ
ελίζρπζε ηεο Δζληθήο, ε νπνία ζα εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ ηεο
πηζησηηθήο πνιηηηθήο, θαη λα επηβάιιεη ηελ θπξηαξρία ηεο ζηηο ππφινηπεο εκπνξηθέο
ηξάπεδεο. 40
Ζ παξνπζία ηεο Δζληθήο απνηεινχζε ζεκειηψδε ζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα γηα ην
ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζεκαληηθφηαην κνριφ γηα ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο
ηνπ θξάηνπο. Ζ απνδπλάκσζε ηεο, κε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο
πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ηζρπξή, ζα δεκηνπξγνχζε έλα λέν πιαίζην,
ην νπνίν ήηαλ άγλσζην ηη ζπλέπεηεο κπνξνχζε λα έρεη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ
ιχζε πνπ πξνθξίζεθε, δειαδή ε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο Δζληθήο κε παξάιιειε
39
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δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο
ησλ μέλσλ θεθαιαηνχρσλ, έδεηρλε σο ε πιένλ ζπληεξεηηθή θαη θξφληκε θάησ απφ ηηο
πεξηζηάζεηο θαη ζα κπνξνχζε λα είρε απνδεηρηεί θαη επηηπρεκέλε αλ ε Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο δελ γελληφηαλ ηφζν αδχλακε.
Σν Μάην ηνπ 1928, ε Διιάδα επηζηξέθεη ζηελ «νκαιφηεηα», δειαδή επαλεληάζζεηαη
ζην πιαίζην ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ζ δξαρκή δελ αλήθεη πιένλ θαη
ηππηθά ζηελ Λαηηληθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη ζπλδέεηαη κε άιιν λφκηζκα ρξπζήο
βάζεσο, ηελ Αγγιηθή ρξπζή ιίξα, παξ΄ φιν πνπ ην δνιάξην ήηαλ ήδε ν λνκηζκαηηθφο
εγεκφλαο. Ζ επίζεκε ηζνηηκία ήηαλ 375 δξαρκέο γηα κία ιίξα. Έηζη, έρνληαο
θαηαβάιεη έλα ππέξνγθν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηζνζθέιηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κέζα ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα
ρξφλν, θαη έρνληαο ππνρξεσζεί ζε ζεκαληηθέο παξαρσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη
ηε ζπγθαηάζεζε ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ λένπ δαλείνπ, ην
ειιεληθφ θξάηνο νδεγείηαη κεηά απφ ζρεδφλ ζαξάληα ρξφληα ζηε κεηαηξεςηκφηεηα
ηεο δξαρκήο. Ζ λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε ζπλδπάζηεθε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία άξρηζε επίζεκα ηηο εξγαζίεο ηεο ζηηο 14 Ματνπ 1928.
Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε έλα ζχκβνιν
εθζπγρξνληζκνχ γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζην πιαίζην
κηαο δηεζλνχο πξνζπάζεηαο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζπλεξγαδνκέλσλ
θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ
θεθαιαηαθψλ θηλήζεσλ θαη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. 41
ζνλ αθνξά ην ζηξαηφπεδν ησλ Φηιειεπζέξσλ ε ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
εθθξάδεη ηηο αγσληψδεηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
θηιφδνμσλ ζρεδίσλ ηνπο. Ήηαλ ακθίβνιν αλ ε λέα θεληξηθή ηξάπεδα ζα κπνξνχζε
λα αληαπνθξηζεί ζην θαζήθνλ ηεο δηαηήξεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. Ζ
νξγάλσζε ηεο Σ.η.Δ. αθνινπζνχζε ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο αξρέο νξγάλσζεο
ηεο επνρήο γηα θεληξηθέο ηξάπεδεο, θάηη πνπ ηελ θαζηζηνχζε ππφδεηγκα εθαξκνγήο
ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. Γπζηπρψο ε ζεσξία δελ είλαη πνηέ αξθεηή
γηα λα εμαζθαιίζεη ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία νχηε κηα επηηπρεκέλε
λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε ηζηνξία ζα δείμεη φηη νη ειπίδεο ησλ Διιήλσλ θαη μέλσλ
ηξαπεδηηψλ ζα απνδεηρηνχλ ζχληνκα αίνιεο. 42
Οη έιιελεο πνιηηηθνί θαη ηδξπηέο ηεο πάλησο ηελ αληηκεηψπηδαλ κε θαρππνςία, ζαλ ην
«αλαγθαίν θαθφ» γηα λα επαλέιζεη ε Διιάδα ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, θαη ηελ
ππνβίβαζαλ ζε απιφ ελδηάκεζν ζηελ αγνξά εμσηεξηθνχ ζπλαιιάγκαηνο. Τπφ απηέο
ηηο ζπλζήθεο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα είρε πξφβιεκα λα εμαζθαιίδεη κηα
ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαπάλεο
ηεο θαη ζηελ παξνρή κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην λφκν. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν
ε Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, επέηξεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο λα έρεη έλα πην δηεπξπκέλν θχθιν εξγαζηψλ απ΄φηη ζπλήζηδε ζε άιιεο
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αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.

43

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο φξηδε φηη ζα έπξεπε λα θαιχπηεη ην 40% ηεο
λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο. Σν 1928, νη επζεβείο πφζνη ησλ πνιηηηθψλ αλδξψλ,
αθνξνχζαλ κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα ζηήξηδε ηελ πινπνίεζε ηεο ζηελ
πξννπηηθή ηεο δηαξθνχο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ. ια απηά ηα ζρέδηα
βαζίδνληαλ ζηελ πξνζδνθία φηη ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, έηζη
ψζηε ε Διιεληθή νηθνλνκία λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί, θαη λα αληαπνθξηζεί ζην
βαξχ δεκφζην ρξένο. αλ απνηέιεζκα, ραξάρηεθε κηα πνιηηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε
κφλν ηα αηζηφδνμα ζελάξηα γηα ην κέιινλ. Γπζηπρψο ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπο δηέςεπζε
θαη ην κφλν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 1928 ήηαλ κηα
απνδπλακσκέλε θεληξηθή ηξάπεδα θαη ζηνλ αληίπνδα κηα παλίζρπξε Δζληθή Σξάπεδα
ήηαλ ειεχζεξε πιένλ λα αθνινπζήζεη κηα επηζεηηθή πνιηηηθή επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ
ηεο. 44

5. Ζ Μεγάιε Ύθεζε 1929-1932

«Δδήηεζα ινηπόλ λα αλαιάβεη ε Δζληθή Τξάπεδα, ε νπνία
σο εθ ηνπ ραξαθηήξνο ηεο είλαη πην ελδεδεηγκέλε γη΄ απηήλ
ηε δνπιεηά, θαη από ηελ Τξάπεδα ηελ Δθδνηηθή αθόκε, λα
αλαιάβε, όπσο ελ ζπλελλνήζεη κεηά ησλ άιισλ ηξαπεδώλ,
ησλ νξγαλσκέλσλ θαη ζηεξηδνκέλσλ θαη εηο ηελ Τξάπεδαλ
ηεο Διιάδνο, σζήζε ηαο βηνκεραλίαο εηο θαιιηηέξαλ
νξγάλσζηλ.»
Δι.Βεληδέινο, 22 Γεθεκβξίνπ 1929

Σν 1929 ήηαλ έλαλ ρξφλνο πνπ μεθίλεζε κε κεγάιε αηζηνδνμία, αθνχ ν Βεληδέινο
πέηπρε λα απμήζεη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ηεο Διιάδνο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαηνιηθψλ
επαλνξζψζεσλ, έηζη ψζηε κεηά ηελ πιεξσκή ησλ πνιεκηθψλ ρξεψλ λα κείλεη θαη
φθεινο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Γπζηπρψο φκσο, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ,
κέζα ζε κεξηθνχο κήλεο 1,6 εθαηνκκχξηα ιίξεο ζα εγθαηαιείςνπλ ηελ Διιάδα θαη ζα
πεξάζνπλ ηνλ Αηιαληηθφ αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε. Ζ Μεγάιε Κξίζε δελ άθεζε
αλεπεξέαζηε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία ήηαλ θπζηθφ λα αθνινπζήζεη ηηο
δηαθπκάλζεηο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Κάησ απφ ηελ πίεζε ησλ
δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαλ παγθνζκίσο ιφγσ ηεο Μεγάιεο Όθεζεο,
ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, πνπ γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα εθαξκνζηνχλ,
αληηκεηψπηδαλ κεγάια πξνβιήκαηα. Γη απηφ ην ιφγν, νη εκπλεπζηέο ηεο λνκηζκαηηθήο
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κεηαξξχζκηζεο αλαδεηνχζαλ απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο. Ο πξψηνο θαη επθνιφηεξνο
ζηφρνο ήηαλ ε Δζληθή ηξάπεδα. Ζ αδπλακία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα παξέκβεη
ζηελ αγνξά, ζεσξήζεθε «αληεζληθή δξάζε» ηεο Δζληθήο θαη ησλ άιισλ ηξαπεδψλ,
θαη φρη απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ηζρχνο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. 45 Γπζηπρψο φκσο
ην πξφβιεκα δελ αθνξνχζε κφλν ηνλ λνκηζκαηηθφ ηνκέα αιιά ηα δεκφζηα
νηθνλνκηθά.
Ζ έληαζε απηή είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ, γηα ηελ
ρψξα, ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο . Ζ θαηάζηαζε αλάγθαζε ηελ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο λα
έξζεη ζε ζπκβηβαζκφ κε ηελ Κπβέξλεζε θαη λα ππνγξάςεη κηα ζχκβαζε, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία, κεηαβίβαδε ζην ειιεληθφ δεκφζην 560 εθαηνκκχξηα δξαρκέο, (θαηαβιεηέα
ζε δφζεηο). Ζ θπβέξλεζε είρε ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ην πνζφ απηφ ζαλ θεθάιαην
ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, ηεο νπνίαο ε ίδξπζε είρε απνθαζηζηεί κε λφκν ηνλ Ηνχλην
ηνπ 1929. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ε κεγαιχηεξε απφ άπνςε θεθαιαίσλ, ειιεληθή
ηξάπεδα, κε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηελ θαζηζηνχζε παλίζρπξε, θαη κε εχξνο
δξαζηεξηνηήησλ πνπ εηζρσξνχζε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ.
Ο ξφινο πνπ είρε λα εθπιεξψζεη ζηελ ειιεληθή χπαηζξν ήηαλ επαλαζηαηηθφο γηα ηα
κέρξη ηφηε ειιεληθά δεδνκέλα θαη ζα είρε πνιιέο ζπλέπεηεο γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα αιιά θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Πέξα απφ ηηο θαζαξά
δαλεηνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, ε Α.Σ.Δ. απνζθνπνχζε ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ αγξνηψλ
λα αγνξάζνπλ θάζε απαξαίηεην γηα απηνχο είδνο, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ
επεμεξγαζία θαη πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ δηάδνζε λέσλ θαιιηεξγεηηθψλ
κεζφδσλ, ζηελ αζθάιηζε θάζε ηχπνπ, θαη απνθηνχζε θαη ην δηθαίσκα επνπηείαο θαη
ειέγρνπ ησλ γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ.
ηελ αξρή νη δχν ηξάπεδεο δηαηεξνχζαλ ζηελνχο δεζκνχο εμάξηεζεο. Ζ θεληξηθή
δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ήηαλ αλεμάξηεηε, αιιά ν κεραληζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε
ε Α.Σ.Δ γηα ηηο εξγαζίεο ζηελ χπαηζξν ζα ήηαλ εθείλνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Θα
ρξεζηκνπνηνχζε θαη ηα θεθάιαηα πνπ ε Δζληθή ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηελ δαλείδεη,
αιιά θαη ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο. πσο ήηαλ θπζηθφ ν
ζπλδπαζκφο απηφο δελ δνχιεςε πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Αγξνηηθήο. Ζ Αγξνηηθή
έθηαζε λα γίλεη ππνρείξην ηεο Δζληθήο. Ζ Δζληθή θαηάθεξλε λα απμάλεη ηηο
θαηαζέζεηο ηεο, ελψ ε Αγξνηηθή είρε πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ παξ΄ φιν πνπ
πξφζθεξε θαιχηεξνπο φξνπο. Γελ ρξεηαδφηαλ θαη κεγάιε επθπΐα γηα λα θαηαιάβεη
θαλείο φηη ε Δζληθή ρξεζηκνπνηνχζε ηα θεθάιαηα ηεο Αγξνηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζειθχζεη ε ίδηα ηηο θαηαζέζεηο πνπ αιιηψο ζα θαηέιεγαλ ζηα ηακεία ηεο Α.Σ.Δ. Ζ
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ πξνθαινχζε ζπλερψο ηξηγκνχο ζηηο ζρέζεηο ησλ δπν
ηξαπεδψλ. Αιιά θαη νη ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αγξνηηθήο έδεηρλαλ φηη
κεξνιεπηνχζαλ ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δζληθήο, πξνθαιψληαο έηζη ηελ νξγή ηεο
θπβέξλεζεο. Έηζη, ζε απηά ηα ρξφληα ηεο θξίζεο νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη ηξαπεδψλ
ζπλερψο επηδεηλψλνληαη, θαη εγθαηαιείπεηαη ε ηδέα κηαο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο ππφ ηελ
θεδεκνλία ηεο Δζληθήο. Ζ θπβέξλεζε θαηαιαβαίλεη φηη ε Αγξνηηθή πξέπεη ζηγά-ζηγά
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λα ρεηξαθεηεζεί. 46
Γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε
λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη ε κεηαξξχζκηζε ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθφ. Σε ζηηγκή
πνπ ηφζν ε δηεζλήο φζν θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία άξρηδαλ λα αηζζάλνληαη ηηο πξψηεο
δπζθνιίεο απφ ηελ θξίζε, θαη νη ηξάπεδεο αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο, ε Δζληθή βξέζεθε ζε πιενλεθηηθή ζέζε, κε πνιχ πςειή ξεπζηφηεηα
ιφγσ ηεο εμφθιεζεο κεγάινπ κέξνπο απφ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ δεκνζίνπ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη δελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα, ή φηη ε θξίζε ηελ άθεζε
αιψβεηε. Αλαγθάζηεθε ζε κεγάιεο αθηλεηνπνηήζεηο (παγσκέλεο πηζηψζεηο) ηνπ
ελεξγεηηθνχ ηεο ιφγσ δαλείσλ ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, φπσο άιισζηε φιεο νη
ηξάπεδεο. Δίρε δεκηέο απφ αγξνηηθά δάλεηα θαη ε ζηάζε πιεξσκψλ ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ ήηαλ αλαπφθεπθην λα ηεο πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο δεκηέο. ιεο νη ηξάπεδεο
είραλ κεγάιεο ηνπνζεηήζεηο ζε νκνινγίεο ρξπζνχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
Γηα ην ειιεληθφ θξάηνο ε θαηάζηαζε φκσο ήηαλ κε αλαζηξέςηκε, ε ππνηίκεζε ηεο
ζηεξιίλαο θαη ε θαηάξξεπζε ησλ παγθνζκίσλ αγνξψλ αλαγθάδνπλ ηελ θπβέξλεζε,
γηα λα παξακείλεη ζηνλ «ρξπζφ θαλφλα», λα ηελ εγθαηαιείςεη θαη λα ζπλδέζεη ηε
δξαρκή κε ην ακεξηθαληθφ δνιάξην. Σν 1932 , ν Βεληδέινο αλαγθάδεηαη
θαζπζηεξεκέλα λα εγθαηαιείςεη ηνλ «ρξπζφ θαλφλα» θαη λα ππνηηκήζεη ηε δξαρκή.
Σν ειιεληθφ θξάηνο θήξπμε πηψρεπζε, ζηάζε πιεξσκψλ θαη νιφθιεξν ζρεδφλ ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έθηαζε ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο. 47
Μεηά ην 1932, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ ν πεξηνξηζκφο κε θάζε ηξφπν, ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, έλα ζηφρν πνπ θαηλφηαλ λα
απνδέρεηαη θαη ε θπβέξλεζε. Ζ επηζεηηθή ηεο πνιίηηθε ζα ηελ θαηαζηήζεη ηνλ
απφιπην θπξίαξρν ηεο αγνξάο, κε ηελ θαηάθηεζε πξσηνθαλψλ γηα ηα δηεζλή
δεδνκέλα κεξηδίσλ αγνξάο. ηα ηέιε ηνπ κεζνπνιέκνπ ην 60% ησλ θαηαζέζεσλ θαη
ρνξεγήζεσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζα βξίζθεηαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο. Απηφ
έγηλε δπλαηφ γηαηί εκθαληδφηαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο σο ε κνλαδηθή
αμηφπηζηε νηθνλνκηθή δχλακε ζηε ρψξα πνπ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηε
ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 48
Σν Μάην ηνπ 1929, κηα απφ ηηο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, ε Αγγινακεξηθάληθε, δελ
κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Απηφ ην γεγνλφο ζπλνδεχηεθε απφ
κηα καδηθή απφζπξζε θαηαζέζεσλ, θπξίσο απφ ηα κηθξά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, θαη
επηηάρπλε θαη ηελ πησηηθή ηάζε πνπ ήδε είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεη ην Υξεκαηηζηήξην.
Ζ Δζληθή, κεηά απφ πξνηξνπή ηεο θπβέξλεζεο, πήξε ηελ πξσηνβνπιία,
παξακεξίδνληαο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη ηέζεθε επηθεθαιήο ζπλδηθάηνπ, καδί
κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ, ηελ Ηνληθή, ηελ Σξάπεδα αλαηνιήο, ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα
ηεο Διιάδαο, ηε Λατθή θαη ηελ Βηνκεραλίαο. Σν ζπλδηθάην απηφ αλέιαβε λα
ζπλδξάκεη ηηο κηθξέο ηξάπεδεο, θαη ηαπηφρξνλα ζα παξέκβαηλε ζην Υξεκαηηζηήξην κε
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20 εθαηνκκχξηα, εθφζνλ ζπλερηδφηαλ ε πηήζε ησλ ηηκψλ. Μφλε ε αλαθνίλσζε ηεο
θίλεζεο απηήο ζηάζεθε ηθαλή λα εξεκήζεη ηνπο θαηαζέηεο ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ. Γελ
κπφξεζε φκσο λα ζπγθξαηήζεη ην Υξεκαηηζηήξην, θαη γηα εθεί ρξεηάζηεθε θαη λέα
παξέκβαζε. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1929 ην ζθεληθφ επαλαιακβάλεηαη, κε ζηφρν ηηο κεζαίεο,
απηή ηε θφξα ηξάπεδεο. ηα ηέιε ηνπ κήλα ε Δζληθή παξακεξίδνληαο θαη πάιη ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα πξνρσξήζεη ζε ελίζρπζε φισλ ησλ ηξαπεδψλ κε
πξνβιήκαηα. 49
Μεηά απφ απηή ηε ζπγθπξία, παίξλεη ηελ πξσηνβνπιία λα ζρεκαηίζεη έλα «ζπλδηθάην
αζθαιείαο» πνπ ην απνηεινχζαλ 17 ηξάπεδεο-κέιε ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ
καδί κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απηή ηε θνξά. Ο ζηφρνο ηεο Έλσζεο ήηαλ ε
«ζπκθσλία επί ησλ φξσλ εξγαζηψλ ησλ κειψλ απηήο», ζχκθσλα κε ηνλ Η.
Γξνζφπνπινο πξφεδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο.
Ζ πξψηε θίλεζε ηεο Δ.Δ.Σ,. ήηαλ ε νκαιή εθθαζάξηζε ηεο Σξάπεδαο Θεζζαιίαο. Σε
ζθπηάιε πήξε ε Σξάπεδα Βηνκεραλίαο, πνπ ήηαλ κηα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ηξάπεδα.
Παξά ηε ζηήξημε ηεο Δζληθήο θαη πιηθά, αιιά θαη κε δειψζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, παξφια ηα ζρέδηα ζπγρψλεπζεο
ηεο κε ηελ Σξάπεδα Λαθσλίαο θαη ηελ Σξάπεδα Διιεληθήο Δκπνξηθήο Πίζηεσο, ζε
ζρήκα φπνπ ζα ήηαλ επηθεθαιήο ε Δζληθή, νδεγήζεθε θαη απηή ζε εθνχζηα
εθθαζάξηζε. Σν κνηίβν απηφ ζα ζπλερηζηεί θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, θαη ε Δζληθή,
ζαλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδηθάηνπ, ζα ζπλερίζεη ηηο ζηαζεξνπνηεηηθέο παξεκβάζεηο,
εηδηθά ζην Υξεκαηηζηήξην.
Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη , ινηπφλ, λα έρεη απνθηήζεη δπν «δαλεηζηάο
εζράηεο πξνζθπγήο», θαη δπν ηξάπεδεο πνπ παξέκβαηλαλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
ρξεκαηαγνξάο θαη ηεο θεθαιαηαγνξάο, ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Απφ απηέο ηηο δχν, κφλν ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε θαζήθνλ
λα αλαιάβεη απηφλ ηνλ ξφιν. Γηαηί νη ηξάπεδεο αληηκεηψπηδαλ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα
κε αξλεηηθή δηάζεζε; Γηαηί γλψξηδαλ φηη νπνηαδήπνηε ζηξνθή πξνο απηήλ, ζα ζήκαηλε
ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ πνπ απηή ζα κπνξνχζε λα ηνπο αζθήζεη. ζν ε Δζληθή
κπνξνχζε λα παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο, θάηη πνπ έθαλε ζην παξειζφλ, θαη ζπλέρηδε
λα θάλεη θαη ηψξα, δελ ππήξρε θαλέλαο ιφγνο λα κελ ηελ πξνηηκήζνπλ. Οη εκπνξηθέο
ηξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ λα ην θάλνπλ απηφ κέρξη θαη ην 1932 πνπ πιένλ ε Δζληθή ζα
έρεη θηάζεη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ δελ ζα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο
ηνπο. 50
Ο θεληξηθφο θαη παξάιιεινο ξφινο ηεο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαίλεηαη θαη
απφ ηελ δηαηήξεζε ζε απηήλ ζεκαληηθψλ θαηαζέζεσλ απφ ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο. Σν
φηη ε Δζληθή πξφζθεξε ηφθν γηα απηέο ηηο θαηαζέζεηο ελψ ε Σ.η.Δ δελ κπνξνχζε λα
θάλεη θάηη ηέηνην, ηεο έδηλε ην πιενλέθηεκα, αιιά θαη δείρλεη ηνπο παξάιιεινπο
ξφινπο ησλ δπν ηδξπκάησλ. Αθφκε θαη ην 1931 πνπ κε λφκν νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο
πξέπεη λα δηαηεξνχλ κέξνο απφ ηα δηαζέζηκα ηνπο, απηέο πξνηηκνχλ ηελ Δζληθή
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Σξάπεδα. Απφ ηε πιεπξά ηεο ε Δζληθή έιπηδε ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ
ρψξνπ, αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηεο, ζαλ ην πξψην θαη βαζηθφ ηξαπεδηθφ
ίδξπκα ζηελ ρψξα. Παξάιιεια, είρε θαη θάπνηα νθέιε πνπ ελίζρπαλ ηελ ζέζε ηεο ζην
ρψξν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Πνιχ ζχληνκα απηέο νη εληζρχζεηο ησλ δηαθφξσλ
ηξαπεδψλ ζα ηηο νδεγήζνπλ ζην λα εγθαηαζηήζνπλ, φπσο είλαη θπζηθφ, ζηειέρε ηεο
Δζληθήο ζηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα, θαη κεγάια παθέηα κεηνρψλ ηνπο ζην
ραξηνθπιάθην ηεο, νχησο ψζηε, ζηα ηέιε ηνπ κεζνπνιέκνπ, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ λα βξίζθεηαη κε θάπνην ηξφπν θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Δζληθήο.
Ζ Δζληθή αιιά θαη ε Κπβέξλεζε, ήζειε κέζσ ηεο Έιιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, λα
αλαιάβεη ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο βηνκεραλίαο. Απηφο ήηαλ ν κφλνο
ηξφπνο λα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ηεο
θπβέξλεζεο. Καη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε θπβέξλεζε ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα δερηεί πνιιά
απφ ηα αηηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ, φπσο ηα έζεηε ε Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ θαη
νπζηαζηηθά λα δερηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο θαξηέι ηξαπεδψλ. 51
ηα κέζα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1932 ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη θηάζεη ζηνλ πάην ηεο
χθεζεο. Σα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είραλ πηα
εμαληιεζεί θαη ήηαλ πιένλ μεθάζαξν φηη ε δφζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηνλ Μάην δελ
ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί. Απφ ην Μάξηην φιεο νη ηξάπεδεο είραλ θιεζεί λα
ζηείινπλ εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπο, θαη φινη νη γεληθνί δηεπζπληέο ηξαπεδψλ ήηαλ
θαηεγνξεκαηηθνί φηη δελ ππήξρε άιιε ιχζε απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο
ζηαζεξνπνίεζεο, εθηφο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο. Ο Βεληδέινο ζπγθάιεζε
ζχζθεςε ηνπ ίδηνπ κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ άιισλ κεγάισλ ηξαπεδψλ. Σα θαληάζκαηα ηνπ
πιεζσξηζκνχ θαηαδίσθαλ θαη θπβέξλεζε θαη ηξαπεδίηεο. ινη πξνζπαζνχζαλ λα
βξνπλ ηνλ ηξφπν λα αληηκεησπηζηεί ν πιεζσξηζκφο. Δθ΄φζνλ φκσο, ε Διιάδα
εγθαηέιεηπε ηελ ζχλδεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο κε ηνλ ρξπζφ, ν πιεζσξηζκφο ήηαλ
αλαπφθεπθηνο, θαη δελ ππήξρε πιένλ άιιε επηινγή. ηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ε Διιάδα
πξνρψξεζε ζε πηψρεπζε.52
Ζ ζέζε ησλ ηξαπεδψλ, ηελ ζηηγκή εθείλε, ,ήηαλ ην ίδην άζρεκε φζν θαη απηή ηνπ
δεκνζίνπ. Ζ δηαθνξά ήηαλ φηη ην ειιεληθφ δεκφζην ζηακάηεζε λα εμππεξεηεί ην
ρξένο ηνπ, κηα επηινγή πνπ νη ηξάπεδεο δελ κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ, ρσξίο λα
πάςνπλ λα ππάξρνπλ. Ζ ζέζε ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιε γηαηί νη
ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζπλάιιαγκα είραλ απμεζεί θαη έθηαλαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1932 ην
40% ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ. Ζ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο πνιιαπιαζίαδε ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο 25/04/1932 ε ηηκή ηνπ δνιαξίνπ ήηαλ 78
δξαρκέο θαη ηνλ Ηνχλην έθηαζε ηηο 148, δηπιαζηάδνληαο ζρεδφλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
ηξαπεδψλ. Σαπηφρξνλα ην πάγσκα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο παγίδεπε
έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο πνπ είρε επελδπζεί ζε νκφινγα ρξπζνχ, ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ Δζληθή βξίζθνληαλ ζε αθφκε ρεηξφηεξε ζέζε, κε άλνηγκα φζν
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ην αληίθξηζκα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, γηαηί είρε δαλείζεη ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδαο γηα θάιπςε ηεο θπθινθνξίαο 5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ
επηζηξνθή ηνπο πιένλ κε ηηο λέεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο ήηαλ αδχλαηε γηαηί ζα
θινληδφηαλ πιένλ ε Κεληξηθή ηξάπεδα. Σειηθά, ην δεκφζην αλαγθάζηεθε λα αλαιάβεη
λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθνξάο πνπ πξνέθππηε απφ ηελ ππνηίκεζε
ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ.
ηελ επνρή κέρξη ην ηέινο ηνπ κεζνπνιέκνπ νη ηξάπεδεο ζα πξνζπαζνχλ λα
απνζβέζνπλ ηηο δεκηέο πνπ άθεζαλ ηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη λα επηβηψζνπλ,
πεξηκέλνληαο λα έξζνπλ νη θαιχηεξεο κέξεο. Σν θξάηνο έρεη πηα κηα πην δπλαηή
θεληξηθή ηξάπεδα γηα λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ, θαη κφλν ε Δζληθή Σξάπεδα ζα
απνηειεί αθφκα κέξνο ηνπο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο, ησλ δαλεηνδνηήζεσλ πνπ ηνπ
παξέρεη (1,9 εθαηνκκχξηα ιίξεο ην 1932 ππφ κνξθή πξνθαηαβνιψλ γηα δεκφζηα
έξγα), θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο πνπ κπνξνχζε λα δηαρέεη ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα. 53

6. Πξνπνιεκηθή Πεξίνδνο 1933-1940

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία κεηά ην 1932 θάλεη ζηξνθή, επηδηψθνληαο ηελ απηάξθεηα.
Απηφ δηεπθφιπλε ηελ αλάθακςε ηεο θαη νη επηδφζεηο ηεο, παξ΄ φιε ηελ πνιηηηθή
αζηάζεηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ αμηνζεκείσηεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθνί έιεγρνη
θαη νη έιεγρνη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ δεκηνχξγεζαλ ην γεληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν
δξνχζε ε νηθνλνκία. Ζ πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ αθνινπζήζεθε φιν απηφ ην
δηάζηεκα. Αθφκε θαη ην 1936, ν Μεηαμάο δελ άιιαμε ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο
ηηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, θακία νπζηαζηηθή
παξέκβαζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα θαηεπζχλνπλ ηα
θεθάιαηα ηνπο ζε ηνπνζεηήζεηο ζχκθσλεο κε ηελ θξαηηθή πνιηηηθή, αιιά αληίζεηα
αθέζεθαλ λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο ζην πιαίζην ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ ράξαδε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Απιά, ηα εξγαιεία
πίεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ θιίκαηνο (θεληξηθή ηξάπεδα, Αγξνηηθή Σξάπεδα,
Σαρπδξνκηθά ηακηεπηήξηα), ζα εληζρπζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην
παξειζφλ.
Ο ηνκέαο φπνπ ζεκεηψζεθε ε πην επηηπρεκέλε θξαηηθή παξέκβαζε ήηαλ ν
πξσηνγελήο. Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία απφ ην 1933 έσο θαη ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην
Πφιεκν θαίλεηαη λα μεπεξλά ηα πξνβιήκαηα ηεο, θαη νη απνδφζεηο γεο γλσξίδνπλ
ζπλερή αχμεζε. Πξέπεη φκσο λα ιάβνπκε ππ΄ φςε φηη είλαη αθφκα ζε πνιχ ρακειά
επίπεδα, ρακειφηεξα αθφκα θαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο γεηηνληθέο βαιθαληθέο ρψξεο θαη
ηα εηζνδήκαηα ησλ αγξνηψλ είλαη θάησ απφ ην αλεθηφ επίπεδν δηαβίσζεο. Ίζσο φκσο
απηή ε αηζηφδνμε εηθφλα λα έδεηρλε φηη ή αγξνηηθή νηθνλνκία έβξηζθε ηνλ δξφκν λα
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μεθχγεη απφ ηελ απνηεικάησζε ηεο. κσο, θαηά ηνλ ίδην ρξφλν, ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ
πξνο ηδηψηεο, ρσξίο λα ινγαξηάζνπκε δειαδή ηα ρξέε ηνπο πξνο ηελ Α.Σ.Δ., ην
θξάηνο, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηελ Δζληθή Σξάπεδα, ππνινγίζηεθαλ ζην 20% θαηά
κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αγξνηψλ. 54 Ζ
ππεξρξέσζε είλαη βέβαηα άληζα θαηαλεκεκέλε κε ηελ Βφξεηα Διιάδα λα έρεη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεψλ απηψλ.
Ζ δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ πξνρψξεζε ζε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ απηψλ, θάηη πνπ
εηνηκαδφηαλ ήδε απφ ηα ρξφληα ηεο χθεζεο. Ζ Δζληθή κε ηε θπβέξλεζε Βεληδέινπ
ήδε, είρε δερηεί πξφηαζε γηα κεηαηξνπή ησλ βξαρππξφζεζκσλ γεσξγηθψλ δαλείσλ ζε
πεληαεηή δάλεηα.55 Σειηθά ην 1937 δέρηεθε λα παξαγξαθεί έλα κεγάιν κέξνο ησλ
αγξνηηθψλ δαλείσλ πνπ ππήξραλ απφ πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο, θαη λα
κεηαηξέςεη ζε καθξνρξφληα έλα άιιν κέξνο. Ζ πξνζπκία ηεο λα πξνρσξήζεη ζε θάηη
ηέηνην βέβαηα δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ ζρέζε ηεο ηξάπεδαο κε ηελ φπνηα
θπβέξλεζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο. Μάιινλ, είρε γίλεη θαηαλνεηή ε αδπλακία ησλ
αγξνηψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απηέο.56 Έηζη, ε δηεπθφιπλζε ηεο
απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απηψλ είρε πεξηζζφηεξν λα θάλεη κε ηελ ειπίδα φηη κε
απηφ ηνλ ηξφπν, ίζσο ηεο επηζηξεθφηαλ έλα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είρε δηαζέζεη,
θάηη πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ήηαλ αδχλαην. Παξ΄ φιν πνπ ήδε απφ ην 1929
ε δηθαηνδνζία ησλ αγξνηηθψλ δαλείσλ αλήθεη ζηελ Αγξνηηθή ηξάπεδα, ε Δζληθή
εκθαλίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ κεζνπνιέκνπ λα πξνζπαζεί λα εηζπξάμεη νθεηιέο, θαη
θάζε ρξφλν θαίλεηαη λα απνζβέλεη ζεκαληηθά πνζά, απφ απηή ηε θαηεγνξία δαλείσλ.
Ζ βηνκεραλία ηεο ρψξαο ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ άλεθε ζην ζπληξηπηηθφ ηεο
κέξνο ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ειαθξά βηνκεραλία» δειαδή αζρνιείηαη κε ηελ
παξαγσγή θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Γη απηφ θαη ε δήηεζε θεθαιαίσλ αθνξνχζε
ζηελ πιεηνλφηεηα βξαρππξφζεζκεο πηζηψζεηο. Οη ηξάπεδεο πξνζαξκφδνληαη
αληίζηνηρα , ην 1914 ε ζρέζε κεηαμχ καθξνπξφζεζκσλ πφξσλ (πξνζεζκηαθέο
θαηαζέζεηο, ίδηα θεθάιαηα, θαη νκνινγηαθά δάλεηα πνπ είραλ ζπλαθζεί ζην εμσηεξηθφ)
θαη βξαρππξφζεζκσλ (πφξσλ θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ) ήηαλ 70 πξνο 30.
Σν 1932 ε ίδηα ζρέζε είρε αιιάμεη ζε 20 πξνο 80. Αλάινγα άιιαμε θαη ην παζεηηθφ
ηνπο ψζηε λα ζπγθξνηείηαη απφ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ βηνκεραλία δελ ήηαλ
φκσο ζε ζέζε λα αλαπηπρηεί κε ηνπο ξπζκνχο πνπ ζα επέηξεπαλ λα απνξξνθεζνχλ
εξγαζηαθά νη πιεζπζκνί ησλ πφιεσλ. Ζ αλεξγία ζηα αζηηθά θέληξα ήηαλ ήδε ςειή.
πσο είπακε, ε αγξνηηθή νηθνλνκία φπνπ απαζρνινχληαλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ
πιεζπζκνχ νδεγνχληαλ ζε αδηέμνδν, θαη ε θπγή απφ ηελ επαξρία έθαλε ρεηξφηεξε ηελ
αλεξγία. Ζ αλάπηπμε κηαο βηνκεραλίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνξξνθήζεη απηνχο ηνπο
αλέξγνπο παξέκελε επζεβήο πφζνο. Παξάιιεια ηα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα, ηα
νπνία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 είραλ αξρίζεη λα κεηψλνληαη, κεηά ην 1932
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είραλ κεησζεί πάξα πνιχ. 57 Ο κεζνπφιεκνο είλαη ε επνρή ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
δηακνξθψλεηαη ε αληίιεςε γηα ζηελφηεηα θεθαιαίσλ θαη ηελ εγγελή θηψρεηα ηεο
ειιεληθήο γεο.
Λφγσ ηεο ζηελφηεηαο ρξήκαηνο ην Διιεληθφ δεκφζην είρε αιιάμεη πιένλ ηξφπν
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Παξείρε ηηο εγγπήζεηο θαη ηα έξγα
πξνρσξνχζαλ κε απεπζείαο δαλεηνδφηεζε, απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ην
Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην.
ε φιε απηή ηε πεξίνδν ε Δζληθή Σξάπεδα κπνξεί λα παξακέλεη κε αληαγσλίζηκε ζε
ζρέζε κε ηηο άιιεο ηδησηηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο, έρεη φκσο απέλαληη ηεο πιένλ ηελ
Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο θαηαζέζεσλ. ην πιαίζην ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην κέγεζνο ηεο βέβαηα είλαη πνιχ κεγάιν. Σν χςνο ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηεο είλαη πεξίπνπ ην ίδην κε ην χςνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Αιιά θαη πέξα απφ απηφλ ηνλ δείθηε νη παξεκβάζεηο ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία
είλαη πάληα κεγάιεο θαη νπζηψδεο ζεκαζίαο. ηηο θξίζεηο ηνπ 1936 θαη ηνπ 1938 ζα
παίμεη μαλά ηνλ ξφιν ηνπ δαλεηζηή ηεο ηειεπηαίαο ειπίδαο, πξνζθέξνληαο ζηνλ
ηξαπεδηθφ ρψξν ηελ ζηαζεξφηεηα. Χζηφζν δελ έρεη πηα ηελ πξσηνβνπιία ησλ
θηλήζεσλ θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο κεραληζκνχο πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο.
Πέξα απφ ηνλ ρψξν ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, αξρίδεη λα απμάλεη ηα πνζνζηά ηεο θαη
ζηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή, απμάλνληαο ην ραξηνθπιάθην ηεο ζε ηίηινπο, παξ΄ φιν
πνπ ην αζηαζέο θιίκα ηεο επνρήο δελ ηεο επηηξέπεη λα αθηλεηνπνηήζεη πάξα πνιχ
κεγάια θεθάιαηα ζε ηίηινπο. Γηαηεξεί πάληα ηα απφ παιηά ζπκθέξνληα ηεο ζηηο
ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξίεο, ζηελ αηκνπινΐα, ζηελ Γηψξπγα ηεο Κνξίλζνπ. Πιένλ
ζπκκεηέρεη ζηελ Αλψλπκν Διιεληθή Δηαηξία Δλαεξίσλ πγθνηλσληψλ, θαη ζηελ
Αλψλπκε Διιεληθή Σειεθσληθή Δηαηξία, θαη απμάλεη ζηγά ζηγά ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε
ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ ζα αλαιάκβαλαλ σο ππεξγνιάβνη ηα πξνγξακκαηηζκέλα
κεγάια έξγα. Οη θηλήζεηο ηεο απηέο βνεζνχλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο «Έλσζεο
Διιεληθψλ Δξγνιεπηηθψλ Δηαηξηψλ» απφ εηαηξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ πιένλ κε ηελ
βνήζεηα ηεο ηξάπεδαο λα αληαγσληζηνχλ επί «ίζνηο φξνηο» ηνπο μέλνπο ππνςήθηνπο
εξγνιάβνπο γηα ηα κεγάια έξγα. 58
Ζ ηξάπεδα αληηκεησπίδεη ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα θάλεη νη
κεγάιεο απνζβέζεηο. Οη κεγάινη θξαηηθνί νξγαληζκνί ηεο θιέβνπλ ζπλερψο θνκκάηηα
ησλ θαηαζέζεσλ. Φαίλεηαη φκσο λα μεπεξλά απηέο ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο κε
κεγαιχηεξε επθνιία άπ΄ φηη νη ππφινηπεο ηξάπεδεο, θαη πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ην
δίθηπν ηεο. Δίρε θαηαθέξεη λα επηθξαηήζεη ησλ ππνινίπσλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ αιιά
ην ηίκεκα ήηαλ κεγάιν.
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Γ. Β΄ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΔΜΟ

Με ηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη εκπφιεκεο νηθνλνκίεο άξρηζαλ λα
πηνζεηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο, ιφγσ ηεο αλάγθεο
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιεκηθψλ δαπαλψλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλαθφινπζσλ
καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ.
ε ζρέζε κε ηελ έθξπζκε δηεζλή θαηάζηαζε, ε Διιάδα κπήθε ζην πφιεκν κε κηα
ζρεηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, παξά ηελ απφηνκε θάκςε ηεο
βηνκεραληθήο παξαγσγήο ην 1940. Μάιηζηα ην ηζνδχγην πιεξσκψλ ην 1939-1940
εκθάληδε θαη βειηίσζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ απφ ηελ
λαπηηιία πνπ επλνήζεθε απφ ηελ αχμεζε λαχισλ ιφγσ πνιεκηθψλ ζπλζεθψλ. ηελ
πνξεία βέβαηα, ε βειηίσζε απηή εμαλεκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ
εηζαγνκέλσλ αγαζψλ.
Ζ καδηθή ςπρνινγία αλαζθάιεηαο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ ηελ θήξπμε ηνπ
Διιελντηαιηθνχ πνιέκνπ νδεγνχζε ζε ζπαζκσδηθέο αλαιήςεηο θαηαζέζεσλ, κέρξη
πνπ ε έλαξμε ηνπ πνιέκνπ αλάγθαζε ηελ επηβνιή έθηαθησλ κέηξσλ. Σν Γεληθφ
πκβνχιην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 1940, ην πξψην κεηά ηελ θήξπμε
ηνπ Διιελνηηαιηθνχ Πνιέκνπ, δηεμάγεηαη κέζα ζε παηξησηηθή αηκφζθαηξα. Καηά ηηο
επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, απνθαζίδνληαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ ζηξαηεπζέλησλ
ππαιιήισλ, ε ζπκβνιή ηεο Σξάπεδαο ζε δηάθνξνπο εξάλνπο, θαη ε δσξεά ελφο
θηλεηνχ ρεηξνπξγείνπ ζηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο Α.
Κνξηδήο θιήζεθε απφ ηνλ Γεψξγην Β΄ λα αλαιάβεη ηελ πξσζππνπξγία κεηά ηνλ
μαθληθφ ζάλαην ηνπ Η. Μεηαμά, θαη ηελ ηξάπεδα αλέιαβε ν ζπλδηνηθεηήο Κ.
Εαβηηδηάλνο. ηηο 18 Απξηιίνπ κεηά ηελ επίζεζε ηεο Γεξκαλίαο ν Α. Κνξηδήο
απηνθηνλεί, αθνχ έρεη ηειεθσληθά αθήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ ζηελ γξακκαηέα ηνπ
Εαβηηδηάλνπ γηα ηα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιάβεη ε Δζληθή Σξάπεδα ζρεηηθά κε ηηο
εμαξηεκέλεο ζε απηήλ βηνκεραλίεο,θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο πνιεκηθέο. 59

1.Καηνρή

Ζ πξνηεξαηφηεηα εθείλεο ηηο ζηηγκέο γηα ηελ Σξάπεδα ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο
πεξηνπζίαο ηεο. Ζ θαζαξή ζπλνιηθή πεξηνπζία ηεο Δζληθήο ζηνλ απνινγηζκφ ηεο
ρξήζεσο ηνπ 1940 (αθίλεηα, κεηνρέο, νκνινγίεο, ρξπζφο θαη μέλα ζπλαιιάγκαηα)
εθηηκφηαλ ζε 2,2 δηζεθαηνκκχξηα πξνπνιεκηθέο δξαρκέο, ή 2,2 εθαηνκκχξηα αγγιηθέο
ρξπζέο ιίξεο. Με ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο είρε κεηαθεξζεί
ηελ Σξίπνιε ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ πεξίζηαζε ζεζαπξνθπιάθην. Καηά
ηελ εθθέλσζε ηεο ρψξαο ε Δζληθή παξαδίδεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 10 θηβψηηα
59
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κε ρξπζά θαη αζεκέληα λνκίζκαηα αμίαο 12.000 ρξπζψλ ιηξψλ, θαη 6 θηβψηηα κε
δηάθνξα πνιχηηκα αληηθείκελα ηνπ Παλειιελίνπ Δξάλνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ψζηε
λα ηα κεηαθέξεη ζε αζθαιέο κέξνο. λησο κεηαθέξζεθαλ ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ζην
Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο φπνπ φκσο ηα βξήθαλ νη Γεξκαλνί, ηα θαηάζρεζαλ θαη ηα
έζηεηιαλ ζηελ Γεξκαλία. Ζ Δζληθή κεηά απφ καθξηά δηθαζηηθή δηεθδίθεζε θαηφξζσζε
λα πάξεη πίζσ θαη λα επηζηξέςεη κφλν ηα 6 θηβψηηα ηνπ Παλειιήληνπ Δξάλνπ ην 1943.
Αληίζηνηρεο ιεειαζίεο ζπλέβεζαλ ζε πνιιά ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο, εηδηθά
ζηελ Βφξεηα Διιάδα, απ φπνπ εθιάπεζαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηεο Σξάπεδαο
αιιά θαη πειαηψλ ηεο. 60
Σν λφκηζκα κέρξη ηελ θαηάιεςε ηεο ρψξαο απφ ηνπο Γεξκαλνχο ήηαλ ππφ έιεγρν,
αιιά απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1940 μεθίλεζε κηα ξαγδαία αλνδηθή πνξεία ησλ ηηκψλ. Ζ
Δζληθή Σξάπεδα φπσο θαη φιν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ηηο
ζπλζήθεο εμαηξεηηθά απνδπλακσκέλν. Πξνεηνηκαδφκελε γηα ηα επαπεηινχκελα ε
Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο θαηάιαβε φηη θάπσο έπξεπε λα πξνζηαηεχζεη ηελ πεξηνπζία ηεο
ηξάπεδαο απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο. Ξεθίλεζαλ ινηπφλ λα επελδχνπλ κπζηηθά,
κεζνδηθά θαη φζν πην γξήγνξα γηλφηαλ ηα δηαζεζίκα ηεο ηξάπεδαο ζε πγηείο αμίεο
φπσο βηνκεραληθνχο ηίηινπο θαη αθίλεηα, κεηψλνληαο ηα δηαζέζηκα ηεο ζην
ρακειφηεξν πνζνζηφ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ θαη απμάλνληαο ζεκαληηθά
ηηο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο.
Με απηφ ην ζρέδην ζα πξνζηαηεπφηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο απφ ηνλ
ππεξπιεζσξηζκφ αιιά θαη ζα εκπφδηδαλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ εζληθνχ πινχηνπ λα
πεξηέιζεη ζηηο δπλάκεηο θαηνρήο, ή ζε μέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ζε
θεξδνζθφπνπο θαη ζε καπξαγνξίηεο. Ζ φιε πξνζπάζεηα θξαηήζεθε κπζηηθή, πξάγκα
ζην νπνίν βνήζεζε θαη ε κε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκψλ θαη ε κε ζχγθιεζε
ζπλειεχζεσλ κεηφρσλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, κε ην πξφζρεκα φηη ππήξρε
πξφβιεκα επηθνηλσλίαο κε ηνπο κεηφρνπο. Οχησο ή άιισο κεηά ην 1928 ε Δζληθή είρε
ζηξαθεί ζηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή θαη είρε ζπκκεηνρή ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, κε
ελεξγή αλάκεημε ζηελ δηνίθεζε ηνπο. Οη εμαγνξέο απηέο κεηνρψλ είραλ γίλεη ρσξίο
εθηακίεπζε ξεπζηνχ, αιιά κε ζπκςεθηζκφ πξνυθηζηάκελσλ νθεηιψλ πξνο ηελ
Σξάπεδα, θεθαιαηνπνίεζε δειαδή ρξεψλ. Ζ αγνξά κεηνρψλ ήηαλ πνιχ δχζθνιε έσο
αδχλαηε, γηαηί ην Υξεκαηηζηήξην είρε θιείζεη γηα κεγάιν δηάζηεκα. Ζ ηξάπεδα
έπαηξλε ηηο κεηνρέο θαηεπζείαλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο.
Αληίζηνηρα, θαη ηα αθίλεηα πνπ ε Σξάπεδα απνθηνχζε, ήηαλ θαηά θαλφλα απηά ζηα
νπνία είρε εγγξάςεη θάπνηα ππνζήθε. Ο ηφηε δηνηθεηήο ζε απνινγηζκφ ηνπ ππνινγίδεη
φηη απνθηήζεθαλ έηζη πάλσ απφ 20 ζεκαληηθά αθίλεηα, παξά ηα απεηιεηηθά πξνο ηελ
Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο έγγξαθα ηνπ ππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηεο Καηνρήο
Γθνηδακάλε.61
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Καηάινγνο Εηαηξηώλ πνπ απνθηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 1940-1944
Δηνο
Δηαηξία
Νεα Διιεληθή Βηνκεραλία Τθαληνπξγηθψλ Πξντφλησλ
1940
Αλψλπκνο Αζθαιηζηηθή Δηαηξία Βαιθαληθή
1941
Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη
»»
Γεσξγηθή Δηαηξία Ξπληάο
»»
Γεσξγηθή & Βηνκεραληθή Δηαηξία Γηφλπζνο
»»
Δηαηξία Γηαρεηξίζεσο Αθηλήησλ (ΔΓΑ)
»»
Κεξακεπηηθή Δηαηξία Λαπξίνπ ΑΚΔΛ
»»
Δηαηξία Βηνκεραλίαο νθνιάηαο Ηξηο
»»
Δηαηξίαο Βηνκεραλίαο Διαίσλ, απψλσλ, Οίλνο &
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
1942
»»
»»
»»
»»
1943
»»
1944
»»
»»

Οηλνπλεπκαησδψλ (ΒΔΟ)
Δηαηξία Σερλεηήο Μεηάμεο ΔΣΜΑ
Δηαηξία Υξσκαηνπξγείσλ Πεηξαηψο .Α. Οηθνλνκίδεο & ηα
Δηαηξία Ζιεθηξηθψλ ηδεξνδξφκσλ
Δηαηξία Ληπαζκάησλ
Δηαηξία Υξσκαηνπξγείσλ Πεηξαηψο
Γεληθή Δηαηξία Σζηκέλησλ Ζξαθιήο
Δηαηξία Σζηκέλησλ Σηηάλ
Δηαηξία Οηλνπλεπκαηνπνηίαο
Αλψλπκνο Δηαηξία Κακπάο
Δηαηξία Οίλσλ & Οηλνπλεπκάησλ
Δηαηξία Γεσξγηθήο Βηνκεραλίαο
Δηαηξία ΒΗΟ
Δηαηξία Επζνπνηίαο θαη Βπλνπνηίαο Κάξνινο Φημ
Δηαηξία Ζιεθηξηθψλ Λακπηήξσλ
Δηαηξία Δπηρεηξήζεσλ
Δηαηξία Πεηξατθή-Παηξατθή
Δηαηξία Υξπζαιιίο
Δηαηξία Τπεγγχσλ Πξνζφδσλ
Δηαηξία Βέξκηνλ
Δηαηξία Διιεληθήο Δξηνπξγίαο
Διιεληθή Ζιεθηξηθή Δηαηξία
Γηεζλήο Δηαηξία Μεηαιιείσλ
Δηαηξία Ραδηνπεγψλ Κακέλσλ Βνχξισλ
Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ «Δζληθή»
Δηαηξία Κ.Α.Αιεμφπνπινο
Α.Δ. Αλζξαθσξπρείσλ & Μεηαιιείσλ
Γηεζλήο Δηαηξία Μεηαιιείσλ
Αλψλπκνο Ξελνδνρεηαθή Δηαηξία Κ.Σζηψκνο
Α.Δ. Ξελνδνρεηαθή & Ηακαηηθψλ Πεγψλ Καξαληάλε
Αλψλπκνο Τθαληνπξγηθή Δηαηξία Αζελψλ
Δηαηξία Απνμεξάλζεσλ & Δθκεηαιιεχζεσλ Λπζηκαρία
Βηνκεραληθή Δηαηξία Φεσξγηθψλ Πξντφλησλ ΔΒΗΓΔΠ
Δηαηξία Ηαηξηθψλ αλαηνξίσλ, Αλαξξσηεξίσλ, Ξελνδνρείσλ
«Θενμέληα»
London & Rhodesian Land Mining Co
Νεζησηηθή Δηαηξία Γεληθνχ Δκπνξίνπ

Πεγή: Ιζηνξηθό Αξρείν Δζληθήο Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πξαθηηθά Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ΔΤΔ
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Ζ πνιηηηθή απηή ησλ επελδχζεσλ αχμεζε ζεκαληηθά ην ελεξγεηηθφ θαη ζπλέβαιε
απνθαζηζηηθά ζηελ κείσζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, πνπ ε Σξάπεδα ζεσξνχζε
βάξνο γηαηί ηα θαηέηξσγε ν πιεζσξηζκφο. Ζ ηζνξξνπία φκσο ήηαλ ιεπηή γηαηί ε
Σξάπεδα έπξεπε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα
βξεζεί ζε αδπλακία λα εθνδηάζεη ην ζχζηεκα κε ηελ αλαγθαία ξεπζηφηεηα, φηαλ κε ην
ηέινο ηεο Καηνρήο απηφ ζα ρξεηαδφηαλ.
Απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο ηεο Καηνρήο, δηάθνξνη ηηαιηθνί θαη γεξκαληθνί φκηινη
πξνέβαιιαλ αμηψζεηο ελαληίνλ επηρεηξήζεσλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο. Ζ Γηνίθεζε
δέρνληαλ πηέζεηο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο θαηνρηθέο αξρέο λα παξαδψζεη
κεηνρέο επηρεηξήζεσλ. Οη πηέζεηο απμάλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαη κε φιν
κεγαιχηεξε σκφηεηα, κε ηειεζηγξαθηθέο πξνζεζκίεο, κε εηζβνιέο ζηα γξαθεία θαη κε
απεηιέο ρξήζεο βίαο θαηά ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο.62 ηηο πηέζεηο
απηέο ηα ζηειέρε θαη ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο απαληνχζαλ κε δηαβήκαηα θαη
δηακαξηπξίεο πξνο ηηο αξρέο, κε απεηιέο παξαίηεζεο, κε πξνζπάζεηεο παξέιθπζεο θαη
θσιπζηεξγίεο φπνπ έθξηλαλ φηη ήηαλ εθηθηφ θαη κε ηαθηηθέο ππνρσξήζεηο. Ζ
αληίζηαζε ηεο Σξάπεδαο ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αλεπηηπρήο
ζε άιιεο.
Οη κεηνρέο ηεο ΠΤΡΚΑΛ γηα παξάδεηγκα αθαηξέζεθαλ δηα ηεο βίαο απφ ηνλ γεξκαλφ
αμησκαηηθφ πνπ ζπλφδεπε ηελ κεηαθνξά ηνπο απφ ηελ Σξίπνιε πξνο ηελ Αζήλα, γηα
λα γίλεη ν αλαγθαζηηθφο εθπιεηζηεξηαζκφο ηνπο, φπσο είρε δηαηαρζεί. Με
αληίζηνηρνπο ηξφπνπο πνιιέο απφ ηηο βηνκεραλίεο ζηηο νπνίεο είρε ζπκθέξνληα ε
Δζληθή, ειέγρνληαη πιένλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνπο Ηηαινχο. (Βσμίηεο Γειθψλ,
Βσμίηεο Παξλαζζνχ, Λνθξίο Νηθέιηνλ, ΠΤΡΚΑΛ θα). Κάπνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο ε αληίζηαζε είρε απνηέιεζκα, ήηαλ απηέο ηεο Διιεληθή Δηαηξία Υεκηθψλ
Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ θαη ηεο Νέαο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο Γηψξπγνο Κνξίλζνπ.
Δπίζεο ε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο αξληφηαλ λα ζπκκεηέρεη ζε πνιεκηθέο βηνκεραλίεο,
ζε εμαγσγέο κεηαιιεπκάησλ, ζε έξγα πδξνειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ
Αιηάθκσλα θαη ζηνλ Βφδα θαη γεληθφηεξα ζε επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιεκηθψλ ζθνπψλ ηνπ Άμνλα.
Σνλ Μάην ηνπ 1941 απεηιήζεθε ε θαηάζρεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηεο
Σξάπεδαο. Βιέπνληαο φηη νη πηέζεηο δελ ζα ζηακαηνχζαλ θαη φηη ίζα-ίζα
θιηκαθψλνληαλ νη πξάμεηο βίαο, απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, απνθαζίζηεθε λα
μεθηλήζνπλ ζπλνκηιίεο κε ηελ Deutsche Bank, ε νπνία θξαηνχζε κηα πνιηηηθά πην
νπδέηεξε ζηάζε έλαληη ηεο ζηελφηαηα ζπλδεδεκέλεο κε ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο
Dresdner Bank. Δπίζεο, κε ηελ Deutsche Bank ε Δζληθή είρε ζπλεξγαζηεί
πξνπνιεκηθά. Οη δπν ηξάπεδεο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ππέγξαςαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ
1941, ζπκθσλεηηθφ πνπ πξνέβιεπε «ηελ ζχζηαζε δηκεξνχο ειιελνγεξκαληθήο
επηηξνπήο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ δηνηθεηή ηεο ΔΣΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξννπηηθψλ
αλάπηπμεο ζηελφηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ηδξπκάησλ». Ζ
62
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ειιεληθή κεξηά έθαλε δηάθνξεο πξνηάζεηο φπσο γηα εθβηνκεράληζε, εθκεηάιιεπζε
ησλ πδαηνπηψζεσλ, εμφξπμε ιηγλίηε θαη κεηαιιεπκάησλ, θαη αλάπηπμε ησλ
γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ ζπκθσλία ήηαλ φηη εάλ θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο
ζεσξνχληαλ θαηάιιειεο, ηφηε νη δπν πιεπξέο ζα πξνρσξνχζαλ ζε ζπλεξγαζία γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Ζ ζπκθσλία απηή θαζ΄ απηή, δελ πξνρψξεζε πνηέ.
Άιισζηε δελ είρε γίλεη κε ηελ πξννπηηθή λα πινπνηεζεί. Ήηαλ έλαο ηξφπνο «άκπλαο»
ηεο Σξάπεδαο απέλαληη ζε επεκβάζεηο γεξκαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ
απεηινχζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηελ απηνηέιεηα ηεο Δζληθήο. 63 Σέηνηα
πξνζηαζία δελ κπνξνχζε λα παξαζρεζεί απφ ηηο εγρψξηεο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο. Ζ
ηαθηηθή απηή θίλεζε απέδσζε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1941 κεηά απφ παξέκβαζε ηελ
Deutsche Bank θαηά ηηο ζπλνκηιίεο θνξπθήο ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, δεηήζεθε απφ
ηηο Διιεληθέο αξρέο λα ζεβαζηνχλ ηελ απηνηέιεηα ηεο Δζληθήο, θάηη πνπ νδήγεζε
ζηνλ αηζζεηφ πεξηνξηζκφ ησλ πηέζεσλ θαη ησλ επεκβάζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο
Σξάπεδαο απφ ηνπο Γεξκαληθνχο θχθινπο. ρη φκσο θαη απφ ηνπο Ηηαιηθνχο
αληίζηνηρνπο. Σνλ Μάην ηνπ1942, ν Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ δήισζε φηη χζηεξα απφ
αξλήζεηο ηεο Γηνίθεζεο λα παξαρσξήζεη ζε ηηαιηθνχο θχθινπο ηηο κεηνρέο νξηζκέλσλ
εηαηξηψλ, γηα εμνπδεηεξσζνχλ νη απμαλφκελεο ηηαιηθέο πηέζεηο, ε Σξάπεδα είρε
επηδηψμεη ηελ επαλαζχλδεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηεο Banca Commerciale Italianna.64
Γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ ηνλ πφιεκν ε Δζληθή είρε μεθηλήζεη εξγαζίεο γηα ηελ
εχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε πεηξειαηνεηδψλ ζηελ Ήπεηξν. Ζ ηηαιηθή εηαηξία AGIP
πίεδε γηα ηελ εθρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά ε Σξάπεδα αξληφηαλ.
Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρνινχζε ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο γηα
ηηο θηλήζεηο πνπ ζα έπξεπε λα αλαιεθζνχλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. 65
Απνθαζίζηεθε ινηπφλ λα ζπζηαζεί κηα επηηξνπή νηθνλνκνηερληθψλ εηδηθψλ κε
αληηθείκελν ηα πξνβιήκαηα ηεο κεηαπνιεκηθήο αλαζπγθξφηεζεο. Ζ επηηξνπή
απαξηίζηεθε απφ ηερλνθξάηεο θαη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ
Πνιπηερλείνπ, θαη ηεο αλαηέζεθε ε κειέηε ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο ρψξαο κε
έκθαζε ηηο θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο δπλάκεηο πνπ ζα
έπξεπε λα αμηνπνηεζνχλ κεηά ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ. Ζ επηηξνπή δπζηπρψο
ιεηηνχξγεζε γηα κεξηθνχο κφλν κήλεο γηαηί νη θαηνρηθέο δπλάκεηο επέβαιιαλ άιιε
δηνίθεζε ζηελ Σξάπεδα. Έζησ γηα απηφ ην ιίγν δηάζηεκα φκσο, ε επηηξνπή πξφιαβε
λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα, ζπληζηψληαο ηελ νξγάλσζε ζηε
ρψξα ηεο ιεγφκελεο «κείδνλνο ειεθηξηθήο ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο» θαη ηελ ίδξπζε
ελφο «εζληθνχ δηθηχνπ κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο» πνπ λα εμππεξεηεί φιε ηελ
Διιάδα.66
Σνλ Μάην ηνπ 1942 ε Δζληθή ππνρξεψζεθε, κεηά απφ πνιιέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη
πξνζπάζεηεο λα ην απνθχγεη, λα ρνξεγήζεη «πξνζσξηλφ δάλεην» 2 δηζεθαηνκκπξίσλ
63
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δξαρκψλ ηξηεηνχο δηάξθεηαο πξνο ην δεκφζην, γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα έμνδα ηεο
Καηνρήο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1942 αθνινχζεζε θαηλνχξγην «πξνζσξηλφ» δάλεην 1
δηζεθαηνκκπξίνπ θαη ηνλ επηέκβξην ηξίην «πξνζσξηλφ» ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ.
Σα δεκφζηα ειιείκκαηα φιν θαη κεγάισλαλ θαη νη ηηκέο ησλ αγαζψλ απμάλνληαλ
αλεμέιεγθηα. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη γηα ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο. Οη θαηνρηθέο
θπβεξλήζεηο βξήθαλ κηα ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. Τπνρξέσλαλ ηελ δσξεάλ
εθπνίεζε κεηνρψλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ άπνςε ηνπο ήηαλ φηη ε αχμεζε ηεο
πξνζθνξάο ησλ ηηκψλ ζα αζθνχζε ζηαζεξνπνηεηηθή επίδξαζε ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο
ηηκέο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1942, ε θαηνρηθή θπβέξλεζε ππνρξέσζε θαη ηηο ηξάπεδεο,
ζαλ αλψλπκεο εηαηξίεο, ζε κηα ππνρξεσηηθή αχμεζε θεθαιαίνπ 10%, ππέξ ηνπ
δεκνζίνπ (ζηηο άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο ην πνζνζηφ ήηαλ 20%).
Δλ ησλ κεηαμχ ππήξρε έλα άιιν αλνηθηφ κέησπν αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο θαηνρήο θαη
ηελ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. πσο είπακε ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ν Α.
Κνξηδήο ν νπνίνο είρε γίλεη πξσζππνπξγφο, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μεηαμά θαη
απηνθηφλεζε κεηά ηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα. Ο «δηεπζχλσλ» ηελ
Σξάπεδα Κ. Εαβηηδηάλνο ήηαλ ηππηθά ζπλδηνηθεηήο. Με πάηεκα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο
θελήο ζέζεο ε θαηνρηθή θπβέξλεζε πίεδε γηα λα εγθαηαζηήζεη ηνλ δηθφ ηεο
ζπλδηνηθεηή, ηνλ Γ. Μεξθνχξε θαη λα πξνσζεζεί ν Κ. Εαβηηδηάλνο ζηελ ζέζε ηνπ
Γηνηθεηή. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ε Γηνίθεζε έθαλε πξνζπάζεηεο εμνπδεηέξσζεο ηεο
ππνςεθηφηεηαο ηνπ Μεξθνχξε, νπφηε ηειηθά ην θαζεζηψο επέιεμε ηε ιχζε ηεο άκεζε
παξέκβαζεο θαη παξαβίαζεο ηεο απηνηέιεηαο ηεο Σξάπεδαο θαη κε δηάηαγκα ηνπ ππ.
Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Γθνηδακάλε, ην Ηαλνπάξην ηνπ 1943,
δηνξίζηεθε ν Μεξθνχξεο ζηε θελή ζέζε ηνπ Γηνηθεηή. Βέβαηα ακέζσο παξαηηήζεθε ν
Εαβηηδηάλνο ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηελ παξαβίαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηελ
ζπλέρεηα παξαηηήζεθε φιν ην πκβνχιην ηεο Σξάπεδα πιελ δπν κειψλ.
Ο Μεξθνχξεο πέζαλε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1943 θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν Γεκ. Λπκπέξεο.
Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ αδξαλνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
Σξάπεδαο, ε νπνία ζηαδηαθά κεηαβάιινληαλ ζε φξγαλν ηθαλνπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αμηψζεσλ ησλ αξρψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε
Γηνίθεζε, πνπ θάησ απφ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο, δηακφξθσζε θαη
πξαγκαηνπνίεζε κηα επέιηθηε θαη ξεαιηζηηθή πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ
ηεο Σξάπεδαο.
Πέξα απφ ηηο γεξκαληθέο θαη ηηαιηθέο θαηνρηθέο αξρέο, πνπ πίεδαλ γηα εθρψξεζε
κεηνρψλ επηρεηξήζεσλ ελδηαθέξνληνο ηνπο, ε Σξάπεδα είρε λα αληηκεησπίζεη ηηο
πηέζεηο ηεο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο, γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Αξρηθά, ε θπβέξλεζε δεηνχζε ηελ εθπνίεζε νκνινγηψλ θαη κεηνρψλ, ψζηε
λα ζπγθξαηεζνχλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο θαη λα αλαραηηηζζνχλ νη απμήζεηο ησλ
ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο. ηελ ζπλέρεηα, νη πηέζεηο
απηέο έγηλαλ πην ζπγθεθξηκέλεο, κε ηηο θξαηηθέο αξρέο λα δηεθδηθνχλ ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνλ δαλεηζκφ ρξενγξάθσλ
ηδηνθηεζίαο ησλ ηξαπεδψλ, πξνο ην θξάηνο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1943, ε Σξάπεδα
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ππνρξεψζεθε ζε εθπνίεζε κεηνρψλ ησλ Ζιεθηξηθψλ ηδεξνδξφκσλ, ηεο Δκπνξηθήο
Σξάπεδαο, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ Σζηκέλησλ Ζξαθιήο. ηηο 14
Οθησβξίνπ ν Γ. Μεξθνχξεο είρε εηζεγεζεί ηνλ «νηθεηνζειή δαλεηζκφ» ηνπ 40% ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ ηεο Σξάπεδαο πξνο ηελ θπβέξλεζε. Οπζηαζηηθά, πξφηεηλε ηελ
αλαγθαζηηθή εθρψξεζε ηίηισλ, ηνπο νπνίνπο ζηελ ζπλέρεηα, ε θπβέξλεζε ζα
κπνξνχζε λα ξεπζηνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο αλάγθεο, αιιά θαη
ζαλ κέζν γηα ηελ αλάζρεζε ηεο ξαγδαίαο χςσζεο ησλ ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ,
πνπ είρε κπεη ζε έλα θαχιν θχθιν ζπλερψλ αλαηηκήζεσλ. Βηνκήραλνη, έκπνξνη, θαη
παξαγσγνί πνπινχζαλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο ζε ηηκέο πνπ μεπεξλνχζαλ θαηά πνιιέο
ρηιηάδεο θνξέο ηηο πξνπνιεκηθέο ηηκέο, θαη επέλδπαλ ζηελ ζπλέρεηα ηηο πιεζσξηζηηθέο
δξαρκέο ζε ρξπζφ θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο, αλεβάδνληαο αθφκα πην πάλσ ηηο ηηκέο.
Απφ ηηο 17 επηέκβξηνπ κέρξη ηηο 4 Οθησβξίνπ 1943, ε ηηκή ηεο ρξπζήο ιίξαο
εθηνμεχηεθε απφ ηηο 400.000δξρ. ζηηο 685.000δξρ. Ζ πνιηηηθή απηή φκσο, ήηαλ
ηδηαίηεξα ακθίβνιεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά, έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο
θαηεμνρήλ ζπλαιιαζζφκελνπο θαη θαηέρνληεο εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε εθείλε ηε
πεξίνδν, δειαδή καπξαγνξίηεο, γεξκαλφθηινπο θαη δσζίινγνπο ηνπ πεξηβάιινληνο
ηεο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο, λα θεξδνζθνπήζνπλ κε ηελ ηηκή ηεο ρξπζήο ιίξαο,
βάδνληαο παξάιιεια ζηελ ηζέπε ηνπο, κεγάια ηκήκαηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ
ησλ ηξαπεδψλ θαη αλσλχκσλ εηαηξηψλ.67
Οη αληηδξάζεηο γηα απηή ηελ αλαγθαζηηθή εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Δζληθήο ήηαλ
κεγάιεο. Ο Μεξθνχξεο επέκελε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απνζπάζεη ηελ έγθξηζε ηνπ
Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο. Σφηε, δηεπζπληέο ηκεκάησλ, πξντζηάκελνη
ππεξεζηψλ θαη εθπξφζσπνη εξγαδνκέλσλ εηζέβαιαλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
παξαβηάδνληαο ηελ πφξηα, θαη δήισζαλ φηη νη ππάιιεινη ζα αξλεζνχλ λα
παξαδψζνπλ ηα ρξεφγξαθα, θαη αθφκα θαη αλ έξζεη λφκνο γηα ηελ επηβνιή ηεο
εθπνίεζεο, ζα αξλεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ην λφκν. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο
παξέκβαζεο αλάγθαζε ηνλ Γηνηθεηή λα αλαιάβεη λα δειψζεη ζηελ θπβέξλεζε φηη ν
ηξφπνο απηφο δαλεηζκνχ δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηφο. 68 Ζ αληίδξαζε ησλ αλσηέξσλ
ζηειερψλ ηεο ηξάπεδαο ελαληίνλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, νδήγεζε ηελ επνκέλε, ζηελ
επηβνιή πνηλψλ επίπιεμεο ζε φινπο φζνπο είραλ δηαθφςεη ηελ ζπλεδξίαζε. αλ
απάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παιηά αίζνπζα ζπλαιιαγψλ ηελ Σξάπεδαο κεγάιε
ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ππαιιήισλ γηα ην δήηεκα ηεο εθρψξεζεο ησλ
ρξενγξάθσλ, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζε θάπνηα άιιε ζηηγκή, εθπξφζσπνη ηνπ πξνζσπηθνχ
εηζέβαιιαλ ζην γξαθείν ηνπ Μεξθνχξε θαη ζην ζπίηη ηνπ Λπκπέξε γηα λα ηνπο
ππνρξεψζνπλ κε «απεηιάο θαηά ηεο δσήο ησλ» λα ζηακαηήζνπλ ηηο εθπνηήζεηο. 69 Ζ
αληίζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ έθηαζε κέρξη ηελ άξλεζε εθηέιεζεο εληνιψλ, απφθξπςε
ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ, εμαθάληζε θιεηδηψλ θαη νηηδήπνηε κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη
ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηεο ηξάπεδαο.
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χκθσλα κε γξαπηή καξηπξία ηεο Αξρνληνχιαο Απνζηνινπνχινπ, πνπ ήηαλ
γξακκαηέαο ζηε Γηνίθεζε γηα δεθαεηίεο, κε επζχλε θαη πξνζσπηθφ θίλδπλν 2-3
αλψηεξσλ ζηειερψλ, πνπ αθνινπζνχζαλ εληνιέο ηνπ παξαηηεζέληνο Εαβηηδηάλνπ,
ρξπζφο πνπ είρε αγνξαζηεί απφ ηα δηαζέζηκα ηεο Σξάπεδαο γηα λα θαιχςεη δαπάλεο
ζπληήξεζεο πξνζσπηθνχ απνθξχθηεθε απφ ηελ θαηνρηθή Γηνίθεζε, παξφιν πνπ ε
πξάμε απηή επέζεηε πνηλή ζαλάηνπ. Αξγφηεξα κέξνο απηνχ ηνπ ρξπζνχ εθπνηήζεθε
πάιη κπζηηθά απφ ηα ζηειέρε απηά, ψζηε λα αγνξαζηνχλ κεηνρέο δσηηθψλ γηα ηελ
ρψξα επηρεηξήζεσλ.70
H θπβέξλεζε θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο ζπλέρηδαλ ηηο πηέζεηο πξνζπαζψληαο λα θέξνπλ
ηηο Σξάπεδεο νηθεηνζειψο λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ κηα ζπκθσλία πνπ ζα
ηεο επέηξεπε λα ζπλερίζεη ηελ εθρψξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. H
ζπλδπαζκέλε άξλεζε αλψηεξσλ ζηειερψλ ζε φιεο ηηο ηξάπεδεο δελ επέηξεπε ζηα
αληίζηνηρα ζπκβνχιηα λα απνθαζίζνπλ ζεηηθά. Έηζη ε θπβέξλεζε, έιπζε ηνλ γφξδην
δεζκφ, κε ηξία λνκνζεηήκαηα θαη ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1943 ηεξκάηηζε ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο, θαη ππνρξέσζε ηηο ηξάπεδεο λα παξαδψζνπλ ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο κέζα ζε 24 ψξεο κέρξη ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο απφ ηα ρξεφγξαθα
πνπ φξηδε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.71
Απφ θεη θαη κεηά θαη κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαηνρηθνχ θαζεζηψηνο είλαη κηα
πεξίνδνο απφιπηεο θαηάπησζεο ηεο Σξάπεδαο. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεληθνχ
πκβνπιίνπ ε θξηηηθή πξνο ηε Γηνίθεζε είλαη αλχπαξθηε. Πξνο ην ηέινο ηεο
Καηνρήο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ην θχξην κέιεκα ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ζηελ
θπξηνιεμία ε πξνζσπηθή ηνπο επηβίσζε, θαζψο νη δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ππνρσξνχλ θαη
ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο είλαη πξν ησλ ππιψλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ 1943 κε 1944, ε
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ήηαλ πιένλ θνξπθαίν, επηηαθηηθφ πξφβιεκα. Ο κεδεληζκφο ησλ
εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, παξάιιεια κε ηε δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ ζίηηζεο θαη
κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη άιια ειιείκκαηα, δεηνχζαλ ιχζε. Σν πκβνχιην
ηεο Δζληθήο θαηέιεμε ζε δχν δπλαηφηεηεο, είηε δαλεηζκφ απφ ην θξάηνο, είηε
εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο. Ο ππξήλαο ηνπ δηιήκκαηνο
ζπλδεφηαλ κε ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν ιήμεο ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο. Ζ
ζπδήηεζε δηαξθνχζε θαη επαλέξρνληαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ρσξίο
απνηέιεζκα. ηαδηαθά φκσο, ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ πνιέκνπ,
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πεπνίζεζε φηη νη πηζαλφηεηεο ήηηαο ησλ δπλάκεσλ ηνπ
Άμνλα ζπλερψο απμάλνληαλ, πξάγκα πνπ επέηεηλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ
αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη επζπλνθνβία ηνπ θαηνρηθά δηνξηζκέλνπ πκβνπιίνπ.72
Αξρέο ηνπ 1944, θαη ην θχξην κέιεκα είλαη ε επηβίσζε ηεο Σξάπεδαο ε νπνία πιένλ
δελ έρεη θακία ξεπζηφηεηα. Ο πφιεκνο θαίλεηαη λα ηειεηψλεη, αιιά αλ ε Σξάπεδα ζα
αληέμεη κέρξη ηφηε, δελ κπνξεί λα ην ππνινγίζεη θαλείο. Φηάλνληαο ν Ηνχληνο 1944, ην
70
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πκβνχιην αξρίδεη λα θνβάηαη γηα πηζαλέο πνηληθέο επζχλεο, έλαληη ηεο Σξάπεδαο, θαη
απνθαζίδεη λα κελ ξεπζηνπνηεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξά κφλν γηα ηελ θάιπςε
ηξερνπζψλ αλαγθψλ. Μηα άιιε δπλαηφηεηα, ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζα
αθαηξνχζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηνλ ηδηάδνληα ραξαθηήξα ηεο, φρη ζαλ ηδησηηθφ ή
θξαηηθφ, αιιά ζαλ «Διιεληθφ Κνηλσληθφ» ίδξπκα. Υαξαθηήξαο πνπ απνξξέεη απφ ην
γεγνλφο φηη νη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο αλήθνπλ θπξίσο ζε θνηλσθειή ηδξχκαηα. Ζ ιχζε
απηή, ιφγσ θαη ηεο απνπζίαο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, απαηηνχζε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε, θαη άξα ηελ ζπλαίλεζε ηεο θπβέξλεζεο, δηαδηθαζίεο ηδηαίηεξα
ρξνλνβφξεο. Ζ θσιπζηεξγία ζπλερίδεηαη ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1944. Ζ
θαηάζηαζε είλαη πιένλ απειπηζηηθή. Σα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο (κηζζνί,
βνεζήκαηα, ηξφθηκα) απφ κήλα ζε κήλα ππεξδηπιαζηάδνληαη. Οη εηζεγήζεηο ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πίεδαλ λα απνθιεηζηεί ε ιχζε ηεο εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, γηαηί απφ ηε κία δελ ζα έιπλαλ ην πξφβιεκα, θαη απφ ηελ άιιε, ε ζηέξεζε
ηεο Σξάπεδαο απφ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, ζα είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ απψιεηα «κέξνπο θαη ηεο αίγιεο θαη ηνπ θύξνπο ηεο, αιιά ην θαη
ζνβαξώηεξνλ, θαη ηεο δπλάκεσο ηεο λα επεξεάδεη ηαο κεγαιπηέξαο επηρεηξήζεηο ηεο
ρώξαο εμ σλ πνιιά θέξδε απνθνκίδεη θαηά ηαο κεη΄απηώλ ζπλαιιαγάο ηεο» 73
Ο θφκπνο έρεη θηάζεη ζην ρηέλη, θαη απνθαζίδεηαη λα πνπιεζεί ην ηειεπηαίν θνκκάηη
απφ ηηο κεηνρέο πνπ είρε ε Σξάπεδα ηεο «Πεηξατθήο-Παηξατθήο Βηνκεραλίαο
Βάκβαθνο», κηαο εηαηξίαο κε ηελ νπνία ε ηξάπεδα είρε πνιχ ζηελή ζρέζε θαη ηέζζεξα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ήηαλ ελ ελεξγεία ζηειέρε ηεο Δζληθήο. Σφηε
μέζπαζε ην ζθάλδαιν, γηαηί ε κεζφδεπζε ήηαλ νη κεηνρέο λα πνπιεζνχλ ζε
θηινθπβεξλεηηθφ επελδπηή, θαη φρη ζηνλ ηδηνθηήηε ν νπνίνο θαη πξνζθεξφηαλ λα ηηο
αγνξάζεη, κε option ηελ επαλαγνξά ηνπο ζηελ ίδηα ηηκή απφ ηελ Δζληθή κέζα ζε έλα
ρξφλν. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο, ελζαξξπκέλν απφ ηελ γεληθή πεπνίζεζε ηεο
επηθείκελεο θαηάξξεπζεο ηεο θαηνρηθήο θπβέξλεζεο, αξλήζεθε λα θάλεη ηηο
απαηηνχκελεο ελέξγεηεο παξάδνζεο ησλ ηίηισλ θαη έθδνζεο ηνπ γξακκάηηνπ
είζπξαμεο ηνπ ηηκήκαηνο. Έηζη ν δηνηθεηήο αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζηελ
πψιεζε ηνπο κέζσ ππνθαηαζηήκαηνο.
Γηα φιεο ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο ε ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο Καηνρήο ήηαλ κηα πνξεία
θαηάξξεπζεο. Δλδεηθηηθά ε αμία ησλ ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ απφ
14.000.000 ιίξεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1940, είρε ζπξξηθλσζεί ζε 186,7 ρξπζέο ιίξεο
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944. Σειηθά κεηά απφ πηέζεηο φισλ ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο δελ
κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ, ε θπβέξλεζε Ράιιε απφ ηηο 27 επηεκβξίνπ ηνπο
ρνξήγεζε δάλεην γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη απφ ην ηέινο ηνπ 1944 κέρξη
θαη ην 1945 αλέιαβε ηελ κηζζνδνζία ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 74
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Κ. Γ. Μάλνο, «Απφςεηο θαη γλψκε επί ησλ κέζσλ πξνο αληηκεηψπηζηλ ηεο
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Σπκκεηνρή ηεο ΕΤΕ (%) ζην κεηνρηθό θεθάιαην επηρεηξήζεωλ αλά θιάδν, 1900-1945

Καηεγνξία
Δπηρεηξήζεωλ
Σξαπεδηθφο ηνκέαο
ηδεξφδξνκνη
Ναπηηιία
Οηλνπαξαγσγή
Βηνκεραλία
Οξπρεία-Μεηαιιεία
Οηθνδνκηθφο θιάδνο
Ζιεθηξηζκφο
Κισζηνπθαληνπξγία
Αζθάιεηεο
Γηάθνξεο

1900
4,33
7,78
0,80
13,98

1915
5,74
5,10
13,09
0,16
2,70
0,16
7,89

1930
6,36
13,20
10,20
2,53
4,03
51,66
10,64
16,58
17,29
16,25

1939
9,42
21,33
12,00
3,61
6,40
1,94
11,40
22,19
6,39
19,41

1945
10,93
20,07
22,81
22,36
24,05
0,94
21,61
14,71
5,23
30,00
26,31

Πεγή: Some Views on the Economic Problem of Greece, as developed by the Governor of the National
Bank of Greece, at his meeting with the Porter Mission on 23.01.1947, Ιζηνξηθό Αξρείν ΔΤΔ,
ΑΙΣ32Υ1Φ33

2.Απειεπζέξωζε

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ε ρψξα βξέζεθε ζε έλα νηθνλνκηθφ ράνο, κε
θαηεζηξακκέλεο ππνδνκέο, εμαξζξσκέλν ην δίθηπν κεηαθνξψλ, κε θαζαξφ εζληθφ
εηζφδεκα θαη βηνκεραληθή παξαγσγή ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ ην έλα ηξίην ησλ
πξνπνιεκηθψλ, κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή λα ζέξλεηαη, ηα ιηκάληα λαξθνζεηεκέλα, ην
θνξνζπιιεθηηθφ ζχζηεκα δηαιπκέλν, ηελ πνιηηηθή εγθιεκαηηθφηεηα λα εμαπιψλεηαη,
ηελ αλεξγία λα θαιπάδεη θαη ηνλ πιεζπζκφ εμαζιησκέλν απφ ηελ πείλα θαη ηηο
θαθνπρίεο. Αξγφηεξα αθνινχζεζε ε νδπλεξή πεξηπέηεηα ηνπ εκθπιίνπ. Ο
πεηλαζκέλνο πιεζπζκφο θξαηήζεθεο ηελ δσή ράξε ζηελ δηεζλή βνήζεηα, θάησ απφ
ηνλ νξγαληζκφ United Nations Relief and Rehabilitation Administration, γλσζηφ σο
UNRA.
Ζ Απειεπζέξσζε βξήθε ηελ Δζληθή, φπσο θαη φιεο ηηο ηξάπεδεο άιισζηε, κε
εθκεδεληζκέλα ιφγσ ππεξπιεζσξηζκνχ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
ηεο, κε εμαίξεζε ηα αθίλεηα θαη ηνλ ρξπζφ. Δπηπηψζεηο ιφγσ Καηνρήο ππήξμαλ θαη
ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηεο Δζληθήο, μεθηλψληαο απφ ηε δηαθνπή ηεο
επηθνηλσλίαο κε ηα πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα. Σα ππνθαηαζηήκαηα Καβάιαο,
εξξψλ, Γξάκαο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ξάλζεο, Κνκνηελήο θαη Διεπζεξνχπνιεο
δηέθνςαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ιφγσ βνπιγάξηθεο θαηνρήο, θαη κεηαθέξζεθαλ ζηελ
Θεζζαινλίθε, ελψ ηα ππνθαηαζηήκαηα Γηδπκνηείρνπ, Οξεζηηάδαο θαη νπθιίνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ζην Γηδπκφηεηρν. Πξνζσπηθφ απφ 46 θαηαζηήκαηα είρε κεηαθεξζεί
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ζηελ Αζήλα, ελψ γηα κεγάιν δηάζηεκα ε ηχρε πνιιψλ ππνθαηαζηεκάησλ ηδίσο ζηελ
Βφξεηα Διιάδα παξέκελε άγλσζηε . 75
Ζ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ ζπγθξφηεζε ηε λέα Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 1944. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ν ηέσο δηνηθεηήο
Αι. Γηνκήδεο, δήισζε: «εκπνξώ λα ζαο δώζσ ηελ απόιπηνλ βεβαίσζηλ, όηη θακκία
δηνίθεζεο ηεο Τξαπέδεο δελ έζεζε ζθνπόλ ηελ δεκηνπξγίαλ θεξδώλ. Η Δζληθή Τξάπεδα
εηο ηα 100 ρξόληα δσήο ηεο νπδέπνηε απεηέιεζε επηρείξεζηλ θεξδνζθνπηθήλ, αιι΄
ππήξμελ έλα θνηλσθειέο ίδξπκα κε ηδηάδνληα ραξαθηήξα, θαη απηό έθακε ην κεγαιείνλ
θαη ηελ δύλακηλ ηεο […] Τα θέξδε ηεο δελ ήηαλ πνηέ πεξηζζόηεξα ησλ όζσλ ερξεηάδεην
δηα λα θαιύςε ηαο δαπάλαο ηεο θαη δηα λα ζρεκαηίζε ηα απνζεκαηηθά εθείλα ηα νπνία
ηεο έδηδνλ ηελ δύλακηλ ηα ζπληειή εηο ηνλ εθπνιηηηζκόλ ηνπ ηόπνπ θαη λα πξνάγε όινπο
ηνπο θιάδνπο ηεο παξαγσγήο». (Πξαθηηθά Γεληθνχ πκβνπιίνπ, 29.11.1944 , Ηζηνξηθφ
αξρείν ΔΣΔ, Α13Τ3)
Παξάιιεια κε ηνπο λένπο Γηνηθεηέο θαη Γεληθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, κε
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Μαξηίνπ 1945, ηξνπνπνηήζεθε ην θαηαζηαηηθφ
ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε έλα ηξφπν δηνίθεζεο ζπκβαηφ κε ηελ θξαηνχζα πξαθηηθή ησλ
κεγάισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο δηνηθεηήο δελ ζα είρε πηα ηελ
απφιπηε εμνπζία θαη δελ ζα κπνξνχζε λα θέξλεη ην ζπκβνχιην πξν εηιεκκέλσλ
απνθάζεσλ.
Οιφθιεξε ε πεξίνδνο απφ ηελ Απειεπζέξσζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1952
ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλε πνιηηηθν-νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη αγσληψδε πξνζπάζεηα
λνκηζκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Οη νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο εμαθνινπζνχζαλ λα γίλνληαη κε ηελ ρξπζή ιίξα ή κε αγαζά πξψηεο
αλάγθεο λα ππνθαζηζηνχλ ην λφκηζκα. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία έθηαζε ηα πξνπνιεκηθά
ηεο επίπεδα κφιηο ην 1950. Παξ‟ φια απηά θαη ζε αληίζεζε κε ηηο εθηεηακέλεο
θαηαζηξνθέο ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ (γέθπξεο, ιηκάληα, δξφκνη, ζηδεξνδξνκηθφ
δίθηπν, Γηψξπγα ηεο Κνξίλζνπ θιπ), ειιεληθή βηνκεραλία ζε κεγάιν βαζκφ έζσζε ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Πνιχ κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο είραλ
νξηζκέλνη θιάδνη νη νπνίνη είραλ πεξάζεη ζηνλ έιεγρν ησλ δπλάκεσλ θαηνρήο, φπσο
ρεκηθέο βηνκεραλίεο, κεραλνινγηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα νξπρεία.

3.Ννκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε κεηά ηνλ πόιεκν 1945-1947

Βαζηθφ κέιεκα ησλ θπβεξλήζεσλ κεηά ηελ Απειεπζέξσζε ήηαλ ε λνκηζκαηηθή
ζηαζεξνπνίεζε. ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δηνηθεηήο ήηαλ ν Κπξηάθνο Βαξβαξέζνο
θαη ζπλδηνηθεηήο ν Ξελνθψλ Ενιψηαο. Ζ θπβέξλεζε Γ. Παπαλδξένπ αιιά θαη ε ηφηε
δηνίθεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ππνζηήξημαλ ηηο απφςεηο Ενιψηα. Ο Ενιψηαο
75
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ππνζηήξηδε ηελ άκεζε εηζαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ αγαζψλ
απφ ην εμσηεξηθφ, ηελ απεξηφξηζηε αληαιιαμηκφηεηα ηεο δξαρκήο ζε μέλν
ζπλάιιαγκα, ελ πξνθεηκέλσ ράξηηλεο ιίξεο Αγγιίαο θαη δνιάξηα, ζε ζηαζεξή ηηκή,
ψζηε λα επηζηξέςεη ε εκπηζηνζχλε ζην λφκηζκα. Μφλν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε απηήο
ηεο εκπηζηνζχλε ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί έιεγρνο ζπλαιιάγκαηνο. πσο πίζηεπε ν
Ενιψηαο : «Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα ζεξαπεπζεί [ν πιεζπζκόο από ηε καλία ησλ ρξπζώλ
ιηξώλ] είλαη ε δήισζηο όηη κε ην λένλ λόκηζκα ζα δύλαηαη λα απνθηήζε αληίζηνηρνλ
αξηζκόλ ιηξώλ». Σν ζθεπηηθφ ήηαλ φηη ε πεξηνξηζκέλε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία ζα
απέηξεπε ην ελδερφκελν ζνβαξήο δήηεζεο ιηξψλ, θαη εληφο κελφο ίζσο κεηά ηελ
ζηαζεξνπνίεζε αληί λα αγνξάδεη ν θφζκνο ιίξεο, ζα ηηο πνχιαγε γηα λα θηλεζεί ζηελ
αγνξά. Δπηπιένλ ν Ενιψηαο πξφηεηλε ηελ ειεχζεξε εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο.76
Γπζηπρψο ε ηζηνξία έδεημε φηη νη ειπίδεο, φηη κε ηελ ειεχζεξε παξάιιειε
θπθινθνξία δξαρκήο θαη ρξπζήο ιίξαο, ζα ζηακάηαγε ε δήηεζε ηεο δεχηεξεο ήηαλ
κάηαηεο. Καηά ην κηθξφ δηάζηεκα πνπ αθέζεθε, φινη έηξεμαλ λα μεθνξησζνχλ ηηο
δξαρκέο ηνπο. ε ιίγεο κέξεο ινηπφλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαγθάζηεθε λα επέκβεη
γηα λα ζπγθξαηήζεη ηελ ηηκή ηεο ρξπζήο ιίξαο θαη αλέζεζε ην έξγν απηφ ζηελ Δζληθή
Σξάπεδα. Ζ απνηπρία ηεο πξνζέγγηζεο Ενιψηα, άλνημε ηνλ δξφκν ζηελ παξεκβαηηθή
πνιηηηθή ηνπ Κ.Βαξβαξέζνπ. Απαγνξεχηεθαλ φιεο νη ηδησηηθέο ζπλαιιαγέο ζε ρξπζφ,
ρξπζά λνκίζκαηα θαη ζπλάιιαγκα, θαη έδσζε ην κνλνπψιην αγνξάο θαη πψιεζεο
ρξπζνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Δλίζρπζε ηνλ θξαηηθφ έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη
πξνζπάζεζε κέζσ ηηο αλαδηαλνκήο πινχηνπ λα δηνξζψζεη ηηο νηθνλνκηθέο αδηθίεο ηεο
Καηνρήο.
Φάλεθε φκσο φηη νη σθειεκέλνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ δελ ήηαλ κφλν κηα
ρνχθηα εκπνξνβηνκεράλσλ πινπηνθξαηψλ, αιιά θαη ρηιηάδεο άιινη
κηθξνεπηρεηξεκαηίεο. Ζ εμαγγειία θνξνιφγεζεο ησλ θαηνρηθψλ θεξδψλ πξνθάιεζε
λεπξηθφηεηα ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ κεζαίνπ θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο. Ζ δηνίθεζε ηεο
Δζληθήο είρε πξνζπαζήζεη λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ησλ πνιηηηθψλ Βαξβαξέζνπ. Απφ
ηελ αξρή ινηπφλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δελ έθξπςε ηελ δπζαξέζθεηα
ηεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ. Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε βαξηά θνξνιφγεζε ηνπ
πινχηνπ θαη ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ, κηζζνινγηθέο απμήζεηο, επηβνιή δειηίνπ
δηαηίκεζεο ζηα πξντφληα, αλαγθαζηηθή κεληαία έθηαθηε εηζθνξά «επί αζθνχλησλ
εκπφξηνλ, βηνκεραλίαο, θιπ.». Γηα ηηο Σξάπεδεο εηδηθφηεξα ε εηζθνξά απηή έθηαλε ην
25% επί ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Απηφ ην πνζφ κε δεδνκέλν φηη νη
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο είραλ ζρεδφλ κεδεληζηεί, ήηαλ παξάινγν. Σν ζθεπηηθφ φκσο ηνπ
Βαξβαξέζνπ ήηαλ λα αλαγθάζεη ηηο ηξάπεδεο λα ξεπζηνπνηήζνπλ πεξηνπζηαθά ηνπο
ζηνηρείά. Ζ Δζληθή πξνζπάζεζε λα αληηδξάζεη θαη λα επηηχρεη ηελ εμαίξεζε ηεο απφ
ην λφκν, αιιά κάηαηα. Λφγσ κάιηζηα ησλ αληηδξάζεσλ ν Βαξβαξέζνο ελδπλάκσζε
ηνλ θεληξηθφ παξεκβαηηθφ ξφιν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πξάγκα γηα ην νπνίν
δπζαξεζηήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ε Δζληθή. 77
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Ζ ζηφρνη ηεο Δζληθήο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε άθζνλε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
βηνκεραλίαο, ηεο βηνηερλίαο, ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, θαη ηνπ εκπνξίνπ ψζηε λα
μεθηλήζεη μαλά ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη δηνηθεηέο ηεο Δζληθήο πίζηεπαλ φηη ή
ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο έπξεπε λα επηηεπρζεί κέζσ αχμεζεο ηεο παξάγσγήο
θαη έιεγρν ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ. Ο Βαξβαξέζνο επηδίσμε λα πεξηνξίζεη ηελ
λνκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη ηελ κεηαηξνπή ζε ρξπζφ, πεξηθφπηνληαο ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο πίζηεπε φηη ε πεξηθνπή θεθαιαίσλ θίλεζεο απφ ην εκπφξην
ζα εκπφδηδε ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ζηα θέληξα θαηαλάισζεο θαη άξα ζα πξνθαινχζε
αχμεζε ηηκψλ. Αληίζηνηρα, ακθέβαιιε γηα ηελ αλάγθε ρνξήγεζεο καθξνπξφζεζκσλ
πηζηψζεσλ ζηελ βηνκεραλία. Υψξηδε ηηο βηνκεραλίεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α, απηέο
πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνλ ερζξφ, β. απηέο πνπ απιψο ζπλέρηδαλ λα εξγάδνληαη, θαη γ.
απηέο πνπ είραλ ζηακαηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Οη πξψηεο ζπζζψξεπζαλ ζηελ
πιεηνλφηεηα ηνπο θνινζζηαία θέξδε, νη δεχηεξεο ζπζζψξεπζαλ ζεκαληηθά θέξδε θαη
νη ηξίηεο επσθειήζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ηηκψλ εθ΄ φζνλ δηέζεζαλ θάπνηα απνζέκαηα
ηνπο, ή αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο ή κεξηθψο επεμεξγαζκέλα εκπνξεχκαηα. Δπί
πιένλ θαη νη ηξείο θαηεγνξίεο νπζηαζηηθά απαιιάρζεθαλ ιφγσ ησλ λνκηζκαηηθψλ
εμειίμεσλ, απφ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο γηαηί κπφξεζαλ λα ηηο μεπιεξψζνπλ
ζε πιεζσξηζηηθέο δξαρκέο. Ζ Σξάπεδα ινηπφλ πίζηεπε φηη ην αθίλεην θεθάιαην ησλ
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ έπξεπε λα ζπγθξνηείηαη απνθιεηζηηθά κε δηθά ηνπο κέζα,
ηδηαίηεξα κάιηζηα φηαλ ηα θεθάιαηα ηνπο είραλ κεηαηξαπεί ζε ρξπζέο ιίξεο,
επηβαξχλνληαο ηελ νηθνλνκία, αληί λα εμππεξεηήζνπλ ηελ αλαθαίληζε ή ηελ επέθηαζε
ησλ βηνκεραληψλ. 78
Γηα λα απνθεπρζεί ινηπφλ ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ε Δζληθή ζεσξνχζε φηη απηέο
νη καθξνπξφζεζκεο πηζηψζεηο έπξεπε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απνθιεηζηηθά κε
εμσηεξηθή βνήζεηα, Ζ λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα βαζίδνληαλ νχησο ή άιισο ζε
Βξεηαληθέο πηζηψζεηο γηαηί ηα δεκνζηνλνκηθά έζνδα ήηαλ αλχπαξθηα, αλαπφθεπθηα
ινηπφλ ή θάιπςε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ γίλνληαλ εθδίδνληαο ρξήκα. Έλα
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εμσηεξηθήο βνήζεηαο ζε ξεπζηά θεθάιαηα ζα κπνξνχζαλ κέζσ
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα δηνρεηεπζνχλ ζηελ αγνξά θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη Βξεηαλνί θαη ν Βαξβαξέζνο δηαθσλνχζαλ κε απηήλ
ηελ άπνςε. Πίζηεπαλ φηη κηα επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζα είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηε ζπγθέληξσζε ησλ λέσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ ζηα ρέξηα ησλ ήδε
«ερφλησλ θαη θαηερφλησλ», πνπ ήδε εθκεηαιιεχνληαλ ηελ ρψξα θαη ηνλ ιαφ. Υσξίο
θνξνινγηθά βάξε, ζε έλα πεξηβάιινλ νηθνλνκηθά άλαξρν, ε νηθνλνκηθή νιηγαξρία ηεο
ρψξαο ζα ζπγθέληξσλε ηεξάζηηα αγνξαζηηθή δχλακε θαη ζα αχμαλε θαη ηνλ
πιεζσξηζκφ. 79
Πέξα απφ ηηο ηξάπεδεο θαη άιινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αληηδξνχζαλ ζηελ πνιηηηθή
απηή. Σα δηαηηκψκελα αγαζά θαη ηα αγαζά πνπ παξάγνληαλ ζε αθζνλία (π.ρ. ιάδη),
78
79
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εμαθαλίζηεθαλ απφ ηελ αγνξά, καδεχηεθαλ ζε απνζήθεο θαη πνπιηφληαλ ζηελ καχξε
αγνξά. Οη βηνκεραληθνί παξαγσγνί κε ηελ ζεηξά ηνπο επίηεδεο θαζπζηεξνχζαλ λα
επεμεξγαζηνχλ ηηο πξψηεο χιεο πνπ πξνκήζεπε ε UNRA γηα λα δεκηνπξγνχλ έλα
θιίκα έιιεηςεο ψζηε λα αλεβάδνπλ ηηο ηηκέο. ε φινπο απηνχο πξνζηέζεθαλ θαη νη
πηέζεηο ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ν Βαξβαξέζνο αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί ηνλ
επηέκβξην ηνπ 1945. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1945 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946 ε
ηηκή ηεο ρξπζήο ιίξαο ζηελ ειεχζεξε αγνξά απμήζεθε θαηά 586%.

Σηκάξηζκνο θόζηνπο δωήο ζηελ Αζήλα, 1945-1946
(Ηαλνπάξηνο – Ηνύληνο 1939 = 100)
1945
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

779
656
577
796
1.107
1.153
1.046
1.060
1.532
2.381
3.836
7.254

1946
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

15.185
13.182
13.270
13.612
13.779
13.827
13.799
13.342
13.778
14.208
14.708
13.901

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Τα πξώηα πελήληα ρξόληα ηεο Τξαπέδεο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1978, ζει 259

Ζ επφκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηθαλνπνηνχζε αξθεηά ηηο επηδηψμεηο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο γηαηί ζπληζηνχζε ζε κεγάιν βαζκφ επηζηξνθή ζηελ πνιηηηθή Ενιψηα.
Τπνηίκεζε θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηελ δξαρκή, επέηξεςε ηελ αγνξαπσιεζία ρξπζνχ
θαη ρξπζψλ λνκηζκάησλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη
ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ πνιηηηθή απηή ηνπ ρξπζνχ
θαηφξζσζε λα αλαραηηίζεη ηελ πηψζε ηεο δξαρκήο γηα ελάκηζε πεξίπνπ ρξφλν. 80
i.Οκνγελείο
Έλα ζνβαξφ δήηεκα γηα ηελ Δζληθή ήηαλ νη απαηηήζεηο νκνγελψλ κηθξνθαηαζεηψλ
ησλ ΖΠΑ, ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο, ζε δνιάξηα Ακεξηθήο, είραλ παγψζεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ. Κάπνηνη είραλ έξζεη ζε ζπκβηβαζκφ κε ηελ Σξάπεδα ην 1941
θαη είραλ απνδεκησζεί. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ζα έπξεπε ε Σξάπεδα λα πιεξψζεη ζε
ηζνηηκία δνιαξίνπ, ε νπνία απφ ηα πξνπνιεκηθά επίπεδα ηνπ 1/151, είρε θηάζεη ηνλ
Ηνχλην ηνπ ΄45 ην 1/500. Ζ Δζληθή επηθαιείην ην φηη δελ είρε πιένλ επαξθή
80
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ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, δεηνχζε είηε ηελ θάιπςε ηνπ δηαθαλνληζκνχ απφ ηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, είηε λνκνζεηηθή θάιπςε ψζηε λα κεηψζεη ηα απαηηνχκελα
πνζά. Σειηθά κε ηελ ηαθηηθή ηεο θαζπζηέξεζεο θαηφξζσζε λα απνδεκηψζεη ηνπο
θαηαζέηεο φηαλ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δξαρκήο - δνιαξίνπ είρε ζεκαληηθά
βειηησζεί.
ii.Διιεληθή Έλωζε Σξαπεδώλ
Καηά ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο νη ηξάπεδεο πξνζπαζνχζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα
ζπκθέξνληα ηνπο έλαληη ησλ θξαηηθψλ αξρψλ, κέζσ ηεο «Διιεληθήο Έλσζεο
Σξαπεδψλ». Σψξα φκσο κε ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζην επίπεδν ηνπ κεδέλ, θαη ηνλ
θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ζην κέγηζην βαζκφ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξηέι είρε
κεησζεί πνιχ θαη ε Δζληθή αθνινπζνχζε ηε δηθηά ηεο πνιηηηθή. Σειηθά ε Δζληθή θαη
νη άιιεο κεγάιεο ηξάπεδεο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αγξνηηθή, θαη Δκπνξηθή)
νδεγήζεθαλ ζε αληίζεζε κε ηηο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο
Έλσζεο.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1945 ήηαλ νμχηαηε θαη νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο
δήηεζαλ ηελ δηάιπζε ηεο Έλσζεο, θαηαγγέιινληαο φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
Καηνρήο δελ ππεξαζπίζηεθε ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Καηεγφξεζαλ ηελ Δζληθή γηα
πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθ΄ φζνλ δηελεξγνχζε γηα
ινγαξηαζκφ ηεο ηειεπηαίαο, αγνξαπσιεζίεο ρξπζνχ, θαη έπαηξλε πξνθαηαβνιέο γηα
ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, πξνλφκηα πνπ νη άιιεο ηξάπεδεο δελ είραλ.81
Καηά ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ε Δζληθή πξνζπάζεζε λα ιχζεη ην «ηξαπεδηθφ
πξφβιεκα» κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο κηθξψλ ηξαπεδψλ κε ηνπο κεγάιχηεξνπο
ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο (Δζληθή, Αζελψλ θαη Δκπνξηθή Σξάπεδα).
iii.Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
Ζ αλεπάξθεηα δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο πξνζέιθπζεο θαηαζέζεσλ
ήηαλ ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πξψηε
κεηαπνιεκηθή δεθαεηία. Σν πξφβιεκα ζπλερίζηεθε θαη θαηά ην πξψην κηζφ ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950, παξά ην γεγνλφο φηη απφ ην 1950 (έλα ρξφλν κεηά ηνλ εκθχιην)
φινη νη ππφινηπνη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο ρψξαο μεπέξαζαλ γηα πξψηε θνξά ηα
πξνπνιεκηθά επίπεδα. Ζ αζθάιεηα θαη ε αγάπε γηα ηνλ ρξπζφ είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ
απνξξφθεζε ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ ηδησηψλ ζε ρξπζέο ιίξεο θαη ζε αγνξέο
αθηλήησλ, νη νπνίεο ζα έπξεπε λα εηζξεχζνπλ ζηηο ηξάπεδεο. Ζ λννηξνπία απηή
επεξέαδε ηελ ςπρνινγία ηνπ Έιιελα θαηαζέηε κέρξη ηα ηέιε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ζ
ζπκκεηνρή ηνπ απνηακηεπηηθνχ θνηλνχ ζηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα ήηαλ πνιχ κηθξφηεξε ηνπ κεγέζνπο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηαζέζεηο φςεσο γηα λα δηεπθνιχλνπλ
ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Λφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ θαηαζέζεσλ ε Δζληθή Σξάπεδα
Κ.Κσζηήο , πλεξγαζία θαη αληαγσληζκφο: Σα 70 ρξφληα ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ
Σξαπεδψλ, ζει 87-88
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βξέζεθε λα εμαξηάηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φρη κφλν γηα ηελ
πηζησηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη γηα ηνπο κηζζνδνζία ηεο. 82

Καηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο θαη λνκηζκαηηθή θπθινθνξία ζε ζρέζε κε ηα
πξνπνιέκηθά κεγέζε (%)
Έηνο (31
Γεθεκβξίνπ)
1938
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

ρέζε % σο πξνο ηηο
ζπλνιηθέο
θαηαζέζεηο ηνπ 1938
100,0
4.3
7,8
10,9
17,8
20,4
26,1
26,5

Αλαινγία % ησλ
θαηαζέζεσλ ζηε
λνκηζκαηηθή θπθινθνξία
328,6
28,1
40,9
54,7
62,0
81,6
96,4
88,7

Πεγή: Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Τα πξώηα πελήληα ρξόληα

Ο λνκηζκαηηθφο παξεκβαηηζκφο θαη ε πεξηνξηζηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή
(δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή θαη εηζνδεκαηηθή) ησλ αξρψλ, θαη ε είζνδνο ηεο
θεληξηθήο ηξάπεδαο ζε εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηαο δεκηνχξγεζαλ έλα πνιχ
κεγάιν πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο Δζληθήο θαη Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ ζρεηηθή
απξνζπκία ηεο, γηα παξάδεηγκα, λα αλαιάβεη καθξνπξφζεζκεο βηνκεραληθέο
πηζηψζεηο, είραλ νδεγήζεη, κε ππφδεημε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ απηνχ ζηελ Κηεκαηηθή Σξάπεδα. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ε Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο είρε ηφζν κεγάιε ηζρχ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηξαπεδψλ.
Τπήξραλ πνιινί πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ( αιιά
θαη ησλ άιισλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ) έπξεπε λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ίδηεο κέζσ
ξεπζηνπνηήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληί λα ην θάλεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε
πιεζσξηζηηθέο εθδφζεηο λένπ ρξήκαηνο. Αιιά ε Δζληθή, κε ηα ζρεδφλ αλχπαξθηα
πιένλ θεθάιαηα, φπσο άιισζηε θαη νη ππφινηπεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, πηεδφηαλ θάησ
απφ ηελ εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηελ εκπεδσκέλε πιένλ
εμσηξαπεδηθή αγνξά ρξήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηηο ρξπζέο ιίξεο θαη ππνθαζηζηνχζε ηηο
εκπνξηθέο ηξάπεδεο.83
Ζ δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ΔΣΔ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1940 αληαλαθινχζε έλα ζπλδπαζκφ αληίμνσλ ζπλζεθψλ, πνπ είραλ λα θάλνπλ φρη
κφλν κε ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, ηελ αλεπάξθεηα θαηαζέζεσλ θαη
82

83
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πηζησηηθψλ εξγαζηψλ, θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο σο απνηέιεζκα
ησλ ειεγρνκέλσλ επηηνθίσλ θαη ησλ άιισλ λνκηζκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, αιιά θαη κε
ην ίδην ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπαγφηαλ ν πηζησηηθφο παξεκβαηηζκφο ηεο
Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ ζχγθξηζε ησλ εξγαζηψλ ζην ππνθαηάζηεκα
Μεηξνπφιεσο ηεο ΔΣΔ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνπνιεκηθέο είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Καηά
ηελ πξνπνιεκηθή πεξίνδν νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Μεηξνπφιεσο
αλεξρφηαλ ζε 3,5 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη ε φιε εξγαζία δηεμαγφηαλ κε 150
ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαλ 6 ψξεο εκεξεζίσο. Σν 1948 ην ίδην ππνθαηάζηεκα είρε
ηνπνζεηεκέλα θεθάιαηα (αλαγφκελα ζε πξνπνιεκηθέο δξαρκέο) 400 εθαηνκκχξηα θαη
δηεμήγε ηηο εξγαζίεο ηνπ κε 200 ππαιιήινπο εξγαδφκελνπο επί 8σξν. ηα επηπιένλ
εκπφδηα, εθηφο απφ ηνλ φγθν ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαηππψζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλφηαλ νη δπζθνιίεο ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ζπγθνηλσλίεο, ε ειαηησκέλε
παξαγσγή θαη νη δπζρέξεηεο ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, πνπ πξνθαινχζαλ απμεκέλεο
θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνζέζεσλ.

4.Σα Ακεξηθάληθα Κνλδύιηα θαη ε Αλαζπγθξόηεζε (1947-1952)

Γχν ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε θαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αθφκε
δπζνίσλε. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή είλαη αθφκε επηθεληξσκέλε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ αλνηθνδφκεζεο θαη ησλ άκεζσλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ,
αθήλνληαο ειάρηζηνπο πφληνπο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ αλαζπγθξφηεζεο.
Ζ αλαζπγθξφηεζε ηεο πεξηφδνπ1947-1952 δελ ζα είρε γίλεη δπλαηή ρσξίο ηελ
ακεξηθάληθε βνήζεηα. Αξρηθά εηζέξεπζαλ θπξίσο ηα θνλδχιηα ηνπ Γφγκαηνο Truman
(Administration Mission for Aid to Greece – AMAG) ην 1947- 48, ζηα νπνία
πξνζηέζεθαλ θαη επηκέξνπο δάλεηα πιενλάδνληνο ζπκκαρηθνχ πιηθνχ θαη πηζηψζεηο
ηεο Export-Import Bank. Απφ ην 1948-1949 άξρηζε ε εηζξνή θνλδπιίσλ ηνπ ρεδίνπ
Marshall ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Economic Cooperation Administration/Greece (ECA/G),
πνπ δηαδέρζεθε ηελ AMAG. Με ηελ ακεξηθάληθε ρξεκαηνδφηεζε ε νηθνλνκία άξρηζε
ζηαδηαθά λα αλαζπγθξνηείηαη. Οη Ακεξηθάλνη ηεο AMAG έβιεπαλ ηελ Δζληθή
Σξάπεδα ζαλ ηνλ εθπξφζσπν ηεο εγρψξηαο θαιά δηθηπσκέλεο νιηγαξρίαο, κέξνο ηεο
νπνίαο είρε πνιιαπιαζηάζεη ηνλ πινχην ηεο θαηά ηελ Καηνρή, θαη ε νπνία απεηινχζε
λα θαηαλείκεη ηα θεθάιαηα ηεο ακεξηθάληθεο βνήζεηαο πξνο φθεινο ηεο. Γηα ηνπο
Ακεξηθάλνπο ππεχζπλνπο ε επηξξνή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο έπξεπε λα πεξηνξηζηεί.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα φκσο ζπκθσλνχζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο AMΑG φζνλ αθνξά ηνλ
ηζνζθειηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λνκηζκαηηθνχ πξνβιήκαηνο
κε δεκνζηνλνκηθά κέζα. Ζ Δζληθή πίεδε κε ζθνπφ λα κπνξέζεη λα δηαζέζεη έλα
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βηνκεραλίαο, πνπ έπαηξλε κφλν έλα
10% απφ ηα πηζησηηθά θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Οη εκπνξνβηνκεραληθνί
ζχιινγνη, ηνπο νπνίνπο ζηήξηδε ε Δζληθή, αληηδξνχζαλ, θαηεγνξψληαο ηελ
θπβέξλεζε γηα ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. χκθσλα κε ηελ
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ηξάπεδα ε πεξηνξηζηηθή απηή πνιηηηθή νδεγνχζε ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ
ζχλαςε δαλείσλ ζε ρξπζέο ιίξεο ζηελ εμσηξαπεδηθή αγνξά, κε πνιχ άζρεκα
απνηειέζκαηα γηα ην χςνο ησλ ηφθσλ αιιά θαη γηα ην λφκηζκα. Ζ ίδηα ε αλεπάξθεηα
ησλ πηζηψζεσλ ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ πεξηφξηδε ηελ παξαγσγή θαη δεκηνπξγνχζε
πιεζσξηζηηθέο ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία. «Η βηνκεραλία θαη ην εκπόξηνλ έρνπλ
αλάγθελ πηζηώζεσλ, δηόηη εάλ δελ είρνλ αλάγθελ απηώλ δελ ζα θαηέθεπγνλ εηο ηελ
ειεπζέξαλ αγνξάλ ρξήκαηνο θαη, ην ρεηξόηεξνλ, δελ ζα εμελαγθάδνλην λα πξνζθύγνπλ
εηο ηελ ιεηηνπξγνύζαλ αγνξάλ δαλείσλ εηο ρξπζάο ιίξαο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβνιήλ
ηνπ ρξπζνύ θαη εηο ηα δαλεηαθάο ζρέζεηο σο θπξίνπ λνκίζκαηνο θαη ηελ ππεξβνιηθήλ
ύςσζελ ησλ ηόθσλ» Γεψξγηνο Πεζκαηδφγινπ, 3 Απξηιίνπ 1948.
Σν πιαίζην ησλ πηζησηηθψλ πεξηνξηζκψλ γηλφηαλ φιν θαη πην απζηεξφ θαη
γξαθεηνθξαηηθφ. πσο είλαη θπζηθφ, θαη νη Σξάπεδεο γίλνληαλ αληίζηνηρα φιν θαη πην
επξεκαηηθέο ζηηο παξαθάκςεηο θαη παξαβηάζεηο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ. Γηα
παξάδεηγκα ε Δζληθή Σξάπεδα δεηνχζε λα κελ ρξεηάδνληαη εηδηθέο επηηξνπέο απφ ηηο
νπνίεο έπξεπε λα πεξάζεη, λα ειεγρζεί, θαη λα εγθξηζεί θάζε βηνκεραληθή πίζησζε.
Απηέο νη επηηξνπέο αληηθεηκεληθά νχηε ηηο γλψζεηο είραλ, νχηε ηελ εκπεηξία, αιιά νχηε
θαη ηα κέζα λα ειέγμνπλ ηελ πξαγκαηηθή αλάγθε γηα θάζε πίζησζε, φπσο δελ είραλ
θαη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ηεο πίζησζεο. Ζ Σξάπεδα
δεηνχζε λα θαζνξηζηεί ην πιαίζην ησλ πηζηψζεσλ, δειαδή ην χςνο, νη γεληθνί φξνη
γηα θάζε θιάδν, θαη ν ηξφπνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα αλαιάκβαλε κε επζχλε ηεο,
λα ηηο παξαθνινπζεί. πσο παξαδέρεηαη ν ηφηε δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Γεσξ.
Πεζκαηδφγινπ «ε ηνηαύηε θαηάζηαζηο εδεκηνύξγεζε κνηξαίσο παξαβάζεηο εθ κέξνπο
ησλ ηξαπεδώλ δηα ηαο εθ ησλ ηδίσλ απηώλ δηαζεζίκσλ ρνξεγήζεηο, δηόηη άιισο ήην
αδύλαηνλ λα θηλεζεί ε παξαγσγηθή κεραλή, δηα ηνύην θαη πιείζηαο εμ απηώλ
αληηπαξήξρεην ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, αξθνύκελε, από θαηξνύ εηο θαηξόλ, εηο ηππηθάο
παξαηεξήζεηο……[νη παξαβάζεηο είλαη θαηαδηθαζηέεο]… αιιά θαη ηα ιακβαλόκελα
κέηξα, εηο ηνηαύηαο πεξηπηώζεηο, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη επί νξζήο βάζεσο δηα λα
θαζίζηαληαη ζεβαζηά».
i.Μαθξνπξόζεζκεο Βηνκεραληθέο πηζηώζεηο
πσο ήδε αλαθέξακε ε Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ αξρηθά αξλεηηθή ζηελ ρνξήγεζε
καθξνπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ ζηελ βηνκεραλία κε απνηέιεζκα λα ηελ παξαθάκςνπλ
νη αξρέο, θαη λα ηα ηξνθνδνηνχλ κέζσ ηεο Κηεκαηηθήο. Ζ Δζληθή βξέζεθε ζε πάξα
πνιχ δχζθνιε ζέζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα κπήθε ζε έλα θιάδν
ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζηνλ νπνίν κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ηελ πξσηνθαζεδξία είρε ε
Δζληθή.
Ζ Δζληθή, επηπιένλ, ήηαλ ν ηδξπηήο θαη ν θπξηφηεξνο κέηνρνο ηεο Κηεκαηηθήο
Σξάπεδαο, θαη παξείρε ηελ εγγχεζε γηα ηηο νκνινγίεο ηεο Κηεκαηηθήο. Σα δάλεηα πνπ
έδηλε ε Κηεκαηηθή δελ είραλ πάληα ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα, δειαδή αληίζηνηρεο
ππνζήθεο θηεκάησλ ή θηηξίσλ. Απηφ νπζηαζηηθά κεηέβαιε ηνλ ραξαθηήξα ηεο γηαηί
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλν απνιχησο
αζθαιείο ρνξεγήζεηο. Σα δε θεθάιαηα ηεο, κε ην δφξη επαξθνχζαλ γηα ηελ
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κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ ελφο κφλν κήλα. Αλαγθάζηεθαλ ινηπφλ νη λνκηζκαηηθέο
αξρέο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ Κηεκαηηθή Σξάπεδα κε 9 δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο ην
1947 θαη 20 δηζεθαηνκκχξηα ην 1948, θαη ζηελ ζπλέρεηα, επεηδή ηα πνζά απηά ήηαλ
πνιχ κηθξά ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πξνζηέζεθαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ θαη θεθάιαηα ηεο
Ακεξηθάληθεο βνήζεηαο. ηαλ ινηπφλ εκθαλίζηεθαλ ηα ακεξηθάληθά θνλδχιηα, ε
Δζληθή άιιαμε ζηάζε πξνζπαζψληαο λα γίλεη εθείλε ν θνξέαο ρνξήγεζεο ηνπο.. Σα
θεθάιαηα ηνπ ζρεδίνπ Marshall πξνβιέπνληαλ άθζνλα. Πξάγκαηη κεηά απφ πηέζεηο ην
δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1948 ε Κηεκαηηθή ζηακάηεζε ζηαδηαθά ηελ ρνξήγεζε
βηνκεραληθψλ δαλείσλ θαη επαλήιζε ζηνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ξφιν, φπσο επίζεο θαη ε
Αγξνηηθή πνπ είρε αξρίζεη λα ρνξεγεί θαη εθείλε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή πίζηε
κέζα ζηα πιαίζηα δηεπθφιπλζεο ηεο δηάζεζεο θάπνησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 84
Ζ Δζληθή δεηνχζε θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηελ επηζηξνθή ζηηο «ζπλζήθεο
νκαιφηεηαο» ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Μφλν πνπ ε επνρή ηεο παληνδπλακίαο ηεο
είρε ήδε πξν πνιινχ (απφ ην 1928 πνπ ζηακάηεζε λα είλαη ε εθδνηηθή ηξάπεδα)
ηειεηψζεη, θαη ε λέα κεηαπνιεκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επέβαιε θαλφλεο πνπ άιινη
απνθάζηδαλ θαη ηελ αλάγθαδε λα ιεηηνπξγεί ζε «ζπλαγσληζκφ επί ίζνηο φξνηο» κε ηα
άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα (φζν απηφ ήηαλ δπλαηφ ιφγσ κεγέζνπο).
ii.Καηαζέζεηο λνκηθώλ πξνζώπωλ
Σν επφκελν ρηχπεκα θαηά ηεο Δζληθήο, ήηαλ δπλαηφ, αιιά αλακελφκελν, έηζη φπσο
εμειίζζνληαλ ε ειιεληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ Δζληθή είρε ην πξνλφκην ηεο θαηά
απνθιεηζηηθφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ θαηαζέζεσλ ησλ δηαθφξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ. Σν πξνλφκην απηφ ηεο είρε ρνξεγεζεί ζαλ αληηζηάζκηζκα ζηελ
αθαίξεζε ηνπ εθδνηηθνχ πξνλνκίνπ. Ζ ζχκβαζε απηή κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη
ηξάπεδαο είρε γίλεη ην 1928 θαη είρε ηζρχ κέρξη ην 1950, θαη πξνέβιεπε ηε
ζπγθέληξσζε ζηα ηακεία ηεο Δζληθήο φισλ ησλ θαηαζέζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
νξγαληζκψλ θαη ΝΠΓΓ. Ζ θπβέξλεζε ηφηε είρε αξλεζεί λα κεηαβηβάζεη ηηο
θαηαζέζεηο απηέο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Πξνπνιεκηθά ην ζέκα απηφ δελ είρε
ηδηαίηεξε ζεκαζία, ήηαλ βέβαηα, κηα αμηφινγε πεγή θεθαιαίνπ γηα ηελ Δζληθή
(ηδηαίηεξα θεξδνθφξα ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο) αιιά νη θαηαζέζεηο ΝΠΓΓ ήηαλ
κφιηο ην 12% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ.
Αλ ζπγθξίλνπκε ινηπφλ ηα κεγέζε, πξνπνιεκηθά ε Δζληθή ζπγθέληξσλε ην 50% ηνπ
ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ, φηαλ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 1946, ιφγσ ηεο
εμαλέκηζεο ησλ ηδησηηθψλ θαηαζέζεσλ, απνηακηεχζεσλ ην πνζνζηφ ηεο έθηαλε ην
83%. Σν θιίκα δελ ήηαλ επλντθφ γηα ηελ Δζληθή, πνπ δελ κπφξεζε λα βξεη ηα
θαηάιιεια επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ πξνλνκίνπ απηνχ. ηηο 31
Γεθεκβξίνπ ηνπ 1950 ςεθίζηεθε λφκνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα θεθάιαηα ησλ
ΝΠΓΓ ζα θαηαηίζελην ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία θαη ζα ηα δηνρέηεπε γηα
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 85
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E.ΜΔΣΑΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

1.Ζ δεθαεηία ηνπ 1950

Ο πφιεκνο ηεο Κνξέαο θαη ην ςπρξνπνιεκηθφ πεξηβάιινλ έζηξεςε ηεο πξνζπάζεηεο
ηεο Γχζεο ζηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, θαη ην ζρέδην Marshal εγθαηαιείθηεθε. Με ηελ
κείσζε ηεο Ακεξηθάληθεο βνήζεηαο ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πεξηνξίζηεθε μαλά.
Μέρξη ην 1953 ε ειιεληθή νηθνλνκία έπξεπε λα αληηκεησπίζεη πάιη ηελ χθεζε. Αληί
γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ην 1950 ζην 14,5%. Ζ ρψξα
ππνβιήζεθε ζε κηα εμαληιεηηθά πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, κε απνηέιεζκα
ην 1951 ν πιεζσξηζκφο λα πέζεη ζην 9,9% θαη ην 1952 ζην 0,6%. 86 Πεξηνξίζηεθε
επίζεο ζεκαληηθά ε δήηεζε ρξπζψλ ιηξψλ, δείγκα θάπνηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ζην
λφκηζκα θαη ζηελ απνκάθξπλζε θφβσλ γηα πεξαηηέξσ ζηξαηησηηθέο αλσκαιίεο κεηά
ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο. Σν επίπεδν ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ φκσο, παξέκελε
εμαηξεηηθά ρακειφ, πξάγκα πνπ δπζθφιεπε ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα ρνξεγήζνπλ
πηζηψζεηο. 87
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1952 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη ε Γεληθή Δπηζεψξεζε Σξαπεδψλ,
κε αξκνδηφηεηεο ηνλ γεληθφ πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ, εηδηθνχο ειέγρνπο
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, θαη ειέγρνπο κεγάισλ
επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ ρξεκαηνδνηεζεί κε ζεκαληηθά πνζά θαη θαζπζηεξνχζαλ ζηελ
εμφθιεζε ηνπο.
Ζ ζθιεξή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 1951-52 είρε ζαλ θχξην ζθνπφ λα βάιεη ηα ζεκέιηα ηεο
επηηπρίαο γηα ηελ λνκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ επξφθεηην λα αθνινπζήζεη
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ησλ ακεξηθαλψλ νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ. Σν 1953 ε δξαρκή
ππνηηκήζεθε θαηά 50% θαη ζπλδέζεθε κε ην δνιάξην. Απηή ε ηζνηηκία παξέκεηλε
ζηαζεξή, γηα κία εηθνζαεηία, κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δηεζλνχο ζπλαιιαγκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Κχξηνο ζηφρνο ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ έγηλε ε πξνζέιθπζε ησλ ηδησηηθψλ
θαηαζέζεσλ, θαη ησλ εκβαζκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ, ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ
κείσζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ θαη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ θαηάζεζεο είραλ
απνηέιεζκα θαη κεηά ην 1953, φλησο, νη ηδησηηθέο θαηαζέζεηο απμάλνληαλ κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο.
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Μέζνο όξνο θαηαζέζεωλ Τακηεπηεξίνπ αλά θάηνηθν
Έηνο

Μ.Ο. δξρ)

1949
1955
1956
1957
1958
1959

5
65
219
513
721
1051

Πεγή: Γ.Παγνπιάηνο, Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000

Ζ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ επέηξεςε ηε ζηαζεξή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν 1958 ε ζπλνιηθή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είρε πιένλ θηάζεη ηα
πξνπνιεκηθά επίπεδα, παξ΄ φιν πνπ νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο (εθηφο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο) ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ππνιείπνληαλ αθφκα ζεκαληηθά ησλ
πξνπνιεκηθψλ.88

2.Διιεηκκαηηθέο Πνιηηηθέο

Ζ Δζληθή Σξάπεδα έρεη κπεη ζηελ δεθαεηία βαξηά πιεγσκέλε. Ζ πηζησηηθή ηεο
δξαζηεξηφηεηα εμαθνινπζεί λα εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθδφηξηαο Σξάπεδαο, πξάγκα ην νπνίν ηελ θάλεη επάισηε ζηηο
δηαθπκάλζεηο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Αλά πάζα ζηηγκή ε Σξάπεδα κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ελδερφκελεο θξίζεηο ξεπζηφηεηαο γηαηί ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ
βξίζθεηαη ζε ρακειφηαην επίπεδν θαη επηβαξχλεηαη απφ έλα ηεξάζηην φγθν δαπαλψλ
πξνζσπηθνχ αληίζηξνθα αλάινγν πξνο ην χςνο ησλ εξγαζηψλ ηεο.
Σν θφζηνο πξνζσπηθνχ ήηαλ θεληξηθφ δηαζξσηηθφ πξφβιεκα ηεο Σξάπεδαο. Γελ
αθνξνχζε κφλν ηνλ αξηζκφ ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ ηεο αιιά θαη ηελ
ζπζζψξεπζε ηνπ ζηα πςειφηεξα επίπεδα. ε πεξίπνπ ηέζζεξεηο ρηιηάδεο ππαιιήινπο
αληηζηνηρνχζαλ 800 ηκεκαηάξρεο θαη νη λνκηθνί θαη δηθαζηηθνί ζχκβνπινη έθηαλαλ
ηνπο 180. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Σξάπεδα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Γηα λα ζηεξίμεη εηζνδεκαηηθά ην πξνζσπηθφ ηεο, πέξα απφ ηα
έμνδα γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπο κε ηξφθηκα πνπ είρε αλαιάβεη, αθνινπζνχζε θαη κηα
πνιηηηθή αζξφσλ πξναγσγψλ. ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη πξνζιήςεηο
πξνζσπηθνχ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα απνηεινχζαλ εξγαιείν άζθεζεο «θνηλσληθήο
88
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πνιηηηθήο» γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε πειαηεηαθψλ
ζρέζεσλ. 89
Γπζηπρψο, ε ζπλερηδφκελε πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή δελ ηεο
αθήλεη πεξηζψξηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα
θαηαθέξεη είλαη λα δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη φζν είλαη δπλαηφ ηηο εξγαζίεο ηεο πνπ
ζπλδένληαλ κε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο. Σν ηακεηαθφ ηεο έιιεηκκα φκσο
απμαλφηαλ δηαξθψο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1952 παξαηηείηαη απφ κέινο ηνπ Γεληθνχ
πκβνπιίνπ, έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο θαξηέξαο ηεο Δζληθήο, ν Βαζ Κπξηαθφπνπινο,
θαηαγγέιινληαο ηελ Γηνίθεζε γηα «…. θπξηαξρία πλεύκαηνο ζπαηάιεο, θνκκαηηθνύο
δηνξηζκνύο, θαη απνλέθξσζηλ ησλ δηεπζύλζεσλ Βηνκεραληθήο Πίζηεσο θαη Δξγαζηώλ
Δμσηεξηθνύ…» θαη φηη «….είλαη θαηαθαλέο όηη ην ειιεληθόλ αξπαθηηθόλ όξλενλ, ην
Κόκκα, δελ ελλνεί λα απνζπάζεη ηνπο όλπραο ηνπ από ην ζθειεησκέλνλ πιένλ ζώκα ηεο
αηπρνύο απηήο Τξαπέδεο».
Ο Κπξηαθφπνπινο αλαθέξεηαη θπξίσο, ζηηο απμήζεηο ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο θαη ηε λνκνζεηηθή εμνκνίσζε κε ην
πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ ζήκαηλε φηη νη απνδνρέο θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ ππαιιήισλ ηεο ΔΣΔ παξαθνινπζνχζαλ ηελ αλνδηθή πνξεία εθείλσλ
ηεο εθδνηηθήο Σξάπεδαο. Απηέο νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο είραλ ζεσξεζεί ην
Γεθέκβξην ηνπ 1951 ζπλππεχζπλεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ειιείκκαηνο. Δπίζεο, ν
Κπξηαθφπνπινο αλαθεξφηαλ ζηελ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο λα δηαλεκεζεί κέξηζκα γηα
ηελ ρξήζε ηνπ 1951, παξφηη θαηλφηαλ ήδε φηη είρε δεκηνπξγεζεί έιιεηκκα. σζηέο
επίζεο ήηαλ θαη νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο
βηνκεραληθήο πίζηεο. Απηή ε αδπλακία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ειιηπή
παξαθνινχζεζε ησλ βηνκεραληθψλ ρνξεγήζεσλ πνπ είραλ ζαλ επίπησζε ηελ
ζπζζψξεπζε θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πηζηψζεσλ. 90
Ζ παξαίηεζε ηνπ Β. Κπξηαθφπνπινπ αχμεζε ηηο αλεζπρίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Σξάπεδαο, πνπ εθδειψζεθε κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Ο χιινγνο ησλ
Δξγαδνκέλσλ εθηφο απφ ηα αηηήκαηα εηζνδεκαηηθνχ ηχπνπ, δεηνχζε θαη ηελ
«εμπγίαλζε» ηεο Σξάπεδαο κε ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ζην Γεληθφ πκβνχιην
ψζηε λα έρνπλ άκεζε γλψζε ησλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ. Μηα ηέηνηα
εθπξνζψπεζε ζηελ Γηνίθεζε ήηαλ βάζηκε γηαηί πνιιά αζθαιηζηηθά ηακεία
ζπκκεηείραλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΔΣΔ. 91
Σελ Άλνημε ηνπ 1952 ε Γηνίθεζε δηαπξαγκαηεπφηαλ κε ηελ θπβέξλεζε ηελ αλνρή ησλ
λνκηζκαηηθψλ αξρψλ γηα ην άλνηγκα πνπ παξνπζίαδε ε ΔΣΔ κε ηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο. Σειηθά ππέβαιιε πξφγξακκα νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο πνπ πεξηιάκβαλε ηελ
πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε 300 ειηθησκέλσλ θπξίσο ππαιιήισλ. Δπηπιένλ έγηλαλ
πεξηθνπέο θαη αλαδηνξγαλψζεθαλ εζσηεξηθέο ππεξεζίεο, πεξηθφπεθε ε κεληαία
ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο θαη νη απνδνρέο ηνπ
89

Γ. Παγνπιάηνο, ν.π., ζει. 200-201
Πξαθηηθά Γεληθνχ πκβνπιίνπ ΔΣΔ, 29.03.1952, ΗΑΔΣΔ, Α13Τ3
91
Πξαθηηθά Γεληθνχ πκβνπιίνπ ΔΣΔ. 30.05.1952, ΗΑΔΣΔ, Α13Τ3
90

Αικατερίνη-Σοφία Μαυρίδου

Σελίδα 54

Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ πγθξφηεζε ηνπ Νεφηεξνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο

δηνηθεηή θαη ππνδηνηθεηή, πεξηνξίζηεθαλ ηα νδνηπνξηθά, θαη καδεχηεθαλ νη
ππεξσξίεο. 92

3.Απνπιεζωξηζκόο θαη παγωκέλεο πηζηώζεηο

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ην 1952 άξρηζε λα πεξηνξίδεη ηελ πηζηνδφηεζε ηεο
Δζληθήο. Σα έζνδα ηεο Σξάπεδαο φκσο, εμαξηηφηαλ απφιπηα απφ ην χςνο ησλ
ρνξεγήζεσλ. Ζ πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζπξξίθλσζε απφηνκα ην 1952 ην
χςνο ηνπο, ελψ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απμάλνληαλ αικαησδψο, κε απνηέιεζκα
ηελ δεκηνπξγία ειιείκκαηνο ζηελ Δζληθή.

Εμέιημε Χνξεγήζεωλ ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο
Έηνο

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Υνξεγήζεηο
(εθαη. δξαρκέο)
10.513
224.945
421.923
723.071
1.053.087
1.381.168
1.550.282
1.301.299

Πεγή: Γ.Παγνπιάηνο, Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000

Απηφ ζήκαηλε φηη νη αλαζηνιέο πιεξσκψλ θαη νη επθνιίεο ζα ζηακαηνχζαλ ζρεδφλ
αθαξηαία. Ζ ΔΣΔ πνπ ζε φιν ην δηάζηεκα απφ ην 1948 έσο ην 1952 είρε απμήζεη
ζεκαληηθά ηηο πηζηψζεηο ηεο πξνο ην εκπφξην θαη ηελ βηνκεραλία, κπνξνχζε πιένλ λα
εηζπξάμεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηηο ρνξεγήζεηο απηέο, ελψ ηαπηφρξνλα έπξεπε
λα θαηαβάιιεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ην ζχλνιν ησλ δφζεσλ ησλ βηνκεραληθψλ
δαλείσλ πνπ έιεγαλ. Έηζη ν ινγαξηαζκφο ηεο Δζληθήο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
άξρηζε θαζεκεξηλά λα ρξεψλεηαη κε ηηο ιήγνπζεο δφζεηο ησλ βηνκεραληθψλ δαλείσλ,
ελψ ηαπηφρξνλα νη νθεηιέηεο ηεο Δζληθήο αδπλαηνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ. ε
νξηζκέλεο κάιηζηα πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη αλ κπνξνχζαλ λα απνπιεξψζνπλ κέξνο
ηεο νθεηιήο δελ ην έθαλαλ, θνβνχκελνη φηη δελ ζα μαλαέπαηξλαλ λέα ρξεκαηνδφηεζε.
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Απηφ νλνκάζηεθε ην «δήηεκα ησλ παγσκέλσλ πηζηψζεσλ» θαη ήηαλ θαίξην δήηεκα
ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ην 1951-1952. Οη πηζηψζεηο απηέο αθνξνχζαλ
βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο, πνπ θαηέιεμαλ λα κελ εμνθινχληαη έγθαηξα θαη
παξέκεηλαλ αλεμφθιεηεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθνξνχζαλ είηε πηζηψζεηο
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ άκεζσλ αλαγθψλ
ηνπο, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ καθξνπξφζεζκεο, δειαδή, γηα βειηίσζε ή
επέθηαζε πάγησλ εγθαηαζηάζεσλ, είηε πηζηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
παξαγσγή πξντφλησλ, ηα νπνία φκσο, δελ απνξξνθήζεθαλ γξήγνξα απφ ηελ
θαηαλάισζε.93
Γεληθά, ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ: α. ε ρνξήγεζε βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε
νξηαθέο γηα δαλεηνδφηεζε επηρεηξήζεηο, ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκνηερληθέο
κειέηεο, β. ε ρνξήγεζε βξαρππξφζεζκσλ πηζηψζεσλ γηα ρξήζε ζε πάγηεο
εγθαηαζηάζεηο, ελ γλψζεη ησλ ηξαπεδψλ θαη γ. ε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ πέξα ησλ
δαλεηαθψλ αλαγθψλ αιιά θαη πέξα ησλ πηζηνιεπηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Καηαζηξνθηθφ ξφιν έπαημε ζε θάπνηα απφ ηα δάλεηα θαη ε ξήηξα δνιαξίνπ, κεηά ηνλ
δηπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ, θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ χθεζε ηνπ 1951-1952, ε
θαηάζηαζε ησλ βηνκεραληψλ επηδεηλψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν. Αιιά επίζεο εμίζνπ
πξνβιεκαηηθά ήηαλ θαη ηα παξσρεκέλα θξηηήξηα κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαλ νη
επηρεηξήζεηο, πνπ βαζίδνληαλ ζηελ θνηλσληθή ζέζε, ηηο γλσξηκίεο, θαη ηελ αηνκηθή
πεξηνπζία θαη φρη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθιείνληαλ
έηζη νη λεφηεξνη επηρεηξεκαηίεο θαη νη κηθξφηεξεο βηνκεραλίεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ θνξείο αλαλέσζεο θαη θαηλνηνκίαο. Οη ππφινηπεο ηξάπεδεο δελ
επεξεάδνληαλ ηφζν γηαηί δελ είραλ ην ίδην πνζνζηφ αλνίγκαηνο ζε βηνκεραληθέο
πηζηψζεηο, φζν ε ΔΣΔ φπνπ ην κεξίδην ηεο έθηαλε ην 80%.

Παγωκέλεο Πηζηώζεηο Εζληθήο Τξάπεδαο
Αθηλεηνπνηεκέλεο ηνπνζεηήζεηο
(δηο. δξαρκέο)
31.12.1949
807
31.12.1950
1.223
31.12.1951
1.606
Πεγή: Γ.Παγνπιάηνο, Η Δζληθή Τξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000

Ζ Γηνίθεζε ηεο ΔΣΔ θαηεγνξνχζε ηελ Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή
Βηνκεραληθψλ Πηζηψζεσλ φηη ε εθδνηηθή ηξάπεδα δελ ιεηηνπξγνχζε πιένλ κφλν ζαλ
ηέηνηα, αιιά αληαγσλίδνληαλ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Μηινχζε κάιηζηα γηα ηαθηηθνχο
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πειάηεο ηεο ΔΣΔ πνπ μαθληθά θαη αδηθαηνιφγεηα κεηαηξάπεθαλ ζε πειάηεο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηελ ζπλνιηθή
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο απφ 31% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1950
είρε θηάζεη ην 48% ην επηέκβξην ηνπ 1952, παξά ηελ απνπιεζσξηζηηθή πνιηηηθή πνπ
ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα επηβάιιεη πιήξε απνρή ηνπ ηδξχκαηνο απφ ηελ αγνξά
ρξήκαηνο.94
πλέπεηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε θξίζε ζηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ηεο ΔΣΔ. Γχν
θνξέο ν ινγαξηαζκφο ηεο έγηλε ρξεσζηηθφο, κηα πνπ ν ξπζκφο ησλ εηζπξάμεσλ δελ
ήηαλ δπλαηφλ λα παξαθνινπζήζεη ηελ θαζεκεξηλή ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο
Δζληθήο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σελ πξψηε θνξά ην άλνηγκα θαιχθζεθε κέζα ζε
ιίγεο κέξεο κε ηελ πεξηζηνιή άιισλ πηζηψζεσλ, ελψ ηελ δεχηεξε θνξά ζπκθσλήζεθε
λένο δηαθαλνληζκφο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ.

4.Ζ Δπηβνιή πγρώλεπζεο

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1952 ζρεκαηίδεηαη ε πξψηε ζηαζεξή κνλνθνκκαηηθή θπβέξλεζε
ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ππφ ηνλ ζηξαηάξρε Παπάγν. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1953, ν
ππνπξγφο πληνληζκνχ π. Μαξθεδίλεο δίλεη ζηηο εθεκεξίδεο ηελ δήισζε: «Η
Κπβέξλεζηο, ζπκθώλσο κε ην όινλ πξόγξακκα ηεο αλαδηνξγαλώζεσο ηνπ ηξαπεδηθνύ
ζπζηήκαηνο, απεθάζηζε λα επηδηώμεη ηελ ζπγρώλεπζηλ ησλ Τξαπεδώλ Δζληθήο θαη
Αζελώλ, ππνδεηθλύνπζα σο δηνηθεηήλ ηνλ Κσζηή Ηιηάζθνλ. Η πνιηηηθή απηή ηεο
Κπβεξλήζεσο ζα ηεζή ππ΄ όςηλ ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ ησλ δπν ηξαπεδώλ,
ζπγθαινπκέλσλ εθηάθησο ην ηαρύηεξνλ».95
Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθήο κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ, κηα
εκπνξηθή ηξάπεδα δπλακηθή κε δηεζλή εμσζηξέθεηα, ε νπνία ηεινχζε ππφ ηε δηνίθεζε
ηεο νηθνγέλεηαο Ζιηάζθνπ. Ζ απφθαζε ηεο ζπγρψλεπζεο ειήθζε εξήκελ φισλ ησλ
ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΣΔ, ε νπνία δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη
νπνηαδήπνηε αληίξξεζε. Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ δχν ηξαπεδψλ,
θαζψο θαη ην ελδερφκελν, πνπ είρε αξρίζεη λα θαίλεηαη πηζαλφηαην, ηεο αξλεηηθήο
ηνπνζέηεζεο ησλ ζπλειεχζεσλ ηνπο, αλάγθαζε ηελ Κπβέξλεζε λα ιχζεη ην ζέκα κε
βαζηιηθφ δηάηαγκα. 96
Σν λέν ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ πξνέθπςε, κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο
θαη Αζελψλ (ΔΣΔΑ). Γεκηνπξγήζεθε έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ ζρεδφλ κνλνπσινχζε
ηελ ηξαπεδηθή πίζηε, θαιχπηνληαο ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζέζεσλ θαη
ησλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ. Καλείο δελ ήζειε απηή ηελ ζπγρψλεπζε, νχηε νη κέηνρνη,
νχηε νη δηνηθήζεηο, νχηε νη ππάιιεινη. Ο Γ. Παπαλδξένπ ζηελ Βνπιή ραξαθηήξηζε
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ηελ λέα ηξάπεδα «ηδησηηθφ κνλνπψιην»97 θαη άιινη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκνιφγνη
δηαηχπσζαλ αληηξξήζεηο γηα ηελ ζπγρψλεπζε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο
Διιάδαο θαη ηελ ζπγθέληξσζε δχλακεο ζε έλα κνλνπσιηαθφ νπζηαζηηθά ηξαπεδηθφ
ίδξπκα. Ζ θπβέξλεζε επηρεηξεκαηνινγνχζε ππέξ ηεο ζπγρψλεπζεο απφ ηε κία ιφγσ
ηεο πνιχ άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δζληθή θαη απφ ηελ άιιε ιφγσ ηνπ
φηη ήζειε λα πξνρσξήζεη ζε κηα γεληθφηεξε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Ο «θνηλσληθφο ραξαθηήξαο» ηνπ ηδξχκαηνο παξέκεηλε, γηαηί κε λφκν, νη
λέεο κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ δηνρεηεχζεθαλ ζε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.
Οη βαζηθνί ρακέλνη ηεο θίλεζεο ήηαλ νη ηδηψηεο κέηνρνη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, νη
νπνίνη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ δηαδηθαζία αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 98
Ζ ζπγρψλεπζε είρε ζαλ απνηέιεζκα νξγαλσηηθή αλαδηάηαμε θαη εθηεηακέλεο
αλαθαηαηάμεηο πξνζσπηθνχ. Καη απηφ ζαλ επαθφινπζν είρε ηελ δηαηάξαμε ησλ
καθξνρξφλησλ παγησκέλσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζηειερψλ ηεο Σξάπεδαο
θαη πειαηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πγηή ηξαπεδηθά θξηηήξηα ζα είραλ θαηαξγήζεη
απηέο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο, απηφ ζα είρε εμπγηαληηθφ
ραξαθηήξα, ζηηο ππφινηπεο φκσο πεξηπηψζεηο ράζεθε γλψζε θαη εκπεηξία πνπ είλαη
βαζηθέο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ.99
ην μεθίλεκα ε αιιαγή δηεπθφιπλε ηελ αλάιεςε πην ελεξγνχ ξφινπ ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ βηνκεραληθψλ ρνξεγήζεσλ θαη ζηελ πίεζε γηα ηελ είζπξαμε
αθηλεηνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη έλαξμε
εθθαζάξηζεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Ζ λέα δηνίθεζε πξνρψξεζε ρσξίο αλαζηνιέο
θαη κε κεγαιχηεξε επειημία ζηελ ξεπζηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νξηζκέλσλ
παξαδνζηαθψλ πειαηψλ/επηρεηξήζεσλ ηεο Σξάπεδαο. Σα πξνβιήκαηα φκσο ζηνλ
αλνηρηφ ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπλερίζηεθαλ. Ζ λέα
Γηνίθεζε ινηπφλ απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε εηαηξηψλ πνπ είραλ
ήδε αθηλεηνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο.
Ζ θπβέξλεζε φκσο πίεδε γηα ην αληίζεην, θαη θαηάθεξε λα ζπλερηζηνχλ νη
ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο. Δπίζεο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1953, ε Σξάπεδα
αλαγθάζηεθε λα πξνρσξήζεη ζε ρξεκαηνδφηεζεο κηαο ζεηξάο θηινθπβεξλεηηθψλ θαη
κε εθεκεξίδσλ, παξφηη ππήξρε πξφζθαηε αληίζεηε απφθαζε γηα δάλεηα ζε
ζπγθξνηήκαηα ηνπ ηχπνπ. Ζ δαλεηνδφηεζε εθεκεξίδσλ θαη εθδνηηθψλ
ζπγθξνηεκάησλ κάιηζηα ζπλερίζηεθε αδηαηάξαθηα ζε φια ηα επφκελα ρξφληα, θαη
έγηλε πάγηα ηαθηηθή φισλ ησλ Γηνηθήζεσλ ηεο Σξάπεδαο.100
Έηζη, νπζηαζηηθά, κπνξεί λα δηαθφπεθαλ θάπνηεο ζηξεβιέο πηζησηηθέο εμαξηήζεηο ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, αιιά ζηελ ζέζε ηνπο απιά κπήθαλ θάπνηεο θαηλνχξγηεο
πξνλνκηαθέο ζρέζεηο. Σν ζχλνιν ησλ παγσκέλσλ πηζηψζεσλ ηεο Δζληθήο ήηαλ ζρεδφλ
ην κηζφ ηνπ χςνπο ησλ ζπλνιηθψλ ρνξεγήζεσλ ηεο Σξάπεδαο. Σν πξφβιεκα έπξεπε
97

Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, 20.01.1953
Γ.Παγνπιάηνο, ν.π., ζει. 223
99
Γ.Παγνπιάηνο, ν.π., ζει. 226
100
Γ.Παγνπιάηνο, ν.π., ζει. 229
98

Αικατερίνη-Σοφία Μαυρίδου

Σελίδα 58

Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ πγθξφηεζε ηνπ Νεφηεξνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο

λα ξπζκηζηεί. Πξάγκαηη ην 1956 ςεθίζηεθε λφκνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ππφ
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νη αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ζηακαηνχζαλ ηηο πιεξσκέο
ηνπο κπνξνχζαλ, αληί λα πησρεχζνπλ, λα ηεζνχλ ππφ ηελ δηνίθεζε ησλ πηζησηψλ ή
ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Ζ ξχζκηζε απηή φκσο ηειηθά, γηα ηελ Δζληθή πνπ ήηαλ ν
απνδέθηεο πνιηηηθψλ πηέζεσλ γηα ηελ δηάζσζε ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, δελ
κπφξεζε λα θέξεη απνηέιεζκα.101
Δλ ησ κεηαμχ κε ηελ αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή,
ε δηνίθεζε Ζιηάζθνπ θαηεγνξήζεθε γηα ζνβαξέο παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ ηεο
Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο, γηα κείσζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο Σξάπεδαο, γηα ηδηαίηεξα
επηζθαιείο ρνξεγήζεηο είηε ιφγσ πνιηηηθψλ πηέζεσλ, είηε γηα πξνζσπηθφ φθεινο θαη
αληηθαηαζηάζεθε. Ζ ζπγρψλεπζε, εθ ησλ πζηέξσλ, αλαγλσξίζηεθε ζαλ ιάζνο, αθφκε
θαη απφ απηνχο πνπ ηελ δξνκνιφγεζαλ.102 ηηο 30.04.1958 κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ην ίδξπκα επαλέθηεζε θαη ηππηθά ηελ ηζηνξηθή ηνπ
επσλπκία «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο».
ηα δπν απηά ρξφληα, ε Σξάπεδα θαηάθεξε λα εδξαηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε βηνκεραλίαο θαη ησλ κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηεο επνρήο, ζε
ζπληνληζκφ κε ηελ θπβέξλεζε. Παξάιιεια, βιέπνληαο ηελ κεγάιε αλάπηπμε ηεο
ειιεληθήο λαπηηιίαο, απνθάζηζε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηνλ Πεηξαηά
ζηελ λαπηηθή πίζηε θαη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ ηκήκαηνο λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ.103
Λφγσ κάιηζηα ηεο ζεκαληηθήο ειιεληθήο εθνπιηζηηθήο παξνπζίαο ζην Λνλδίλν
κεηέθεξε ην ππνθαηάζηεκα ηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Λνλδίλνπ φπνπ έδξεπαλ ηα
εθνπιηζηηθά γξαθεία. Ο ζθνπφο ηεο Δζληθήο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ ηξερνπζψλ
θαηαζέζεσλ ησλ εθνπιηζηψλ θαη ε εμππεξέηεζε ινγαξηαζκψλ πξνεμφθιεζεο
λαπινζπκθψλσλ. 104

5.Ζ Δπαλεδξαίωζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (1960-1973)

Ζ Διιάδα έρεη βάιεη ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο. Με ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο
Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ην 1957, ε ειιεληθή νηθνλνκία βιέπεη ηελ πξννπηηθή κηαο
επξσπατθήο δψλεο ειεχζεξσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη ζέιεη λα νηθνδνκήζεη έλαλ
αληαγσληζηηθφ βηνκεραληθφ ηνκέα. Σν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη επλντθφ,
ζηαζεξφ θαη ππάξρεη κηα ζρεηηθή λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα.
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i.Δπνρή Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ
Ζ Δζληθή επηδηψθεη ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη
ηελ είζνδν ζηα αληίζηνηρα επελδπηηθά ζρήκαηα. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ μέλσλ
επελδχζεσλ θαηεπζχλζεθε ζε θιάδνπο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο, φπσο δηπιηζηήξηα
πεηξειαίνπ, πεηξνρεκηθά, ιηπάζκαηα, αινπκίλην θαη ραιπβνπξγία, θαη λαππεγεία. Οη
θπξηφηεξεο κνλάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε μέλα θεθάιαηα ήηαλ ην Αινπκίληνλ ηεο
Διιάδνο (Pechiney), ηα δηπιηζηήξηα θαη πεηξνρεκηθά ηεο ESSO-Pappas, ε
Υαιπβνπξγηθή, ην εξγνζηάζην πνιπζηεξίλεο ηεο Dow Chemicals, ηα δηπιηζηήξηα
Βαξδηλνγηάλλε (Motor Oil) θαη Λάηζε (Petrola), ηα λαππεγεία θαξακαγθά, ηα
λαππεγεία Διεπζίλαο, ηα θσζθνξηθά ιηπάζκαηα ηεο Νέαο Καξβάιεο, ηα εξγνζηάζηα
ειαζηηθψλ ηεο Pirelli θαη άιιεο. Δπίζεο, πξσηαγσληζηεί ζε κηα «ζηαπξνθνξία»
πξνζέιθπζεο ηεο κηθξήο ιατθήο απνηακίεπζεο. Σν δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ
δηεπξχλεηαη ζπζηεκαηηθά. Ζ Σξάπεδα εθπαίδεπε ηα ζηειέρε ηεο, δηνξγάλσλε
«εμνξκήζεηο» ησλ ζηειερψλ ηεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, μεθίλεζε κεγάιε
επηθνηλσληαθή εθζηξαηεία δηαθψηηζεο ηνπ θνηλνχ θαη κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο
θακπάληεο, αζινζέηεζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο βξαβεία γηα ηηο
θαιχηεξεο καζεηηθέο εθζέζεηο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο «Γηεζλνχο Ζκέξαο
απνηακίεπζεο». Μέρξη θαη εηδηθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ζπζηάζεθε κε επίηηκν
πξφεδξν ηνλ βαζηιηά θαη πξφεδξν ηνλ αξρηεπίζθνπν Αζελψλ. Μέρξη θαη ηνπο έιιελεο
κεηαλάζηεο ζε Ακεξηθή θαη Γεξκαλία ζηφρεπε λα πξνζειθχζεη ε θακπάληα, επ΄
επθαηξία ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη. „ια απηά
δείρλνπλ κηα ηξάπεδα πνπ έρεη εζηηάζεη ζηελ ιηαληθή ηξαπεδηθή ζαλ θχξηα ζηξαηεγηθή
αλάθακςεο. 105
Ζ αξρηθή κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ε Σξάπεδα είρε ζηεξηρζεί γηα ηελ
επηβίσζε ηεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, έρεη πεξάζεη. ηελ
δεθαεηία ηνπ ‟60 πάξα πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ επελδχζεσλ δελ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή Σξάπεδα αιιά απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κέζσ
εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ, κέζσ ηεο εγρψξηαο αγνξάο νκνιφγσλ θαη άιισλ
πηζηψζεσλ. Ζ ζηελφηαηε αιιειεμάξηεζε θξάηνπο-Δζληθήο δελ αθήλεη εχθνια λα
θαλνχλ ηα φξηα δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηεο θάζε πιεπξάο. Σν θξάηνο
ρξεηαδφηαλ άκεζα ηελ Δζληθή ζαλ δηαξθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη
ησλ δαπαλψλ ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επλννχκελσλ απφ ηελ
θπβέξλεζε, επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη πξσηνβνπιηψλ. Απφ ηελ άιιε ε
Σξάπεδα ήηαλ απφιπηα εμαξηεκέλε απφ ηηο λνκηζκαηηθέο, θνξνινγηθέο, λνκνζεηηθέο
θαη άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ην θξάηνο κπνξνχζε λα επηβάιιεη. 106
Ζ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο εμαξηηφληαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ην θξάηνο, κέζα ζε έλα πιαίζην ακνηβαίσλ
παξαρσξήζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ. Σν δεηνχκελν δελ ήηαλ απιψο ε εθαξκνγή κηαο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ή απμήζεσο ηνπ κεξηδίνπ ζηελ
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αγνξά, αιιά ε εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο κε ζηνηρεία άζθεζεο πνιηηηθήο. Ίζσο θαη
γηα απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξνη δηνηθεηέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είηε πξνέξρνληαλ
απφ ηνλ ρψξν ηεο ελεξγνχ πνιηηηθήο είηε θαηέιεγαλ ζε απηφλ. Μέζα ζην
νιηγνπσιηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ νη ηξάπεδεο, ην θξάηνο ηνπο παξείρε
έλα θιίκα ζηαζεξφηεηαο, κε θεληξηθά θαζνξηζκέλα, ζηαζεξά νλνκαζηηθά επηηφθηα,
θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρακειά επίπεδα. Πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνλ
αληαγσληζκφ νη ηξάπεδεο εμαζθάιηδαλ εχθνια θέξδε απφ ηελ επέθηαζε ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αθζνλία ησλ θαηαζέζεσλ.
Έλαο άιινο θιάδνο πνπ πξσηνζηάηεζε ε Δζληθή ήηαλ θαη απηφο ησλ επελδπηηθψλ
ηξαπεδψλ βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Σν 1963 πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο (ΔΣΔΒΑ). Αληηθείκελν ηεο
ΔΣΔΒΑ ήηαλ ε απνδνρή ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ απφ νξηζκέλν φξην θαη πάλσ θαη κε
πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ε έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, ε ίδξπζε
επηρεηξήζεσλ κε ζπκκεηνρή άιισλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ζπκκεηνρή
ζην θεθάιαην πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, ε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε
παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε κεζνιάβεζε γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ κε δηεζλείο
νξγαληζκνχο θ.α.107 Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60, παξά ηελ πνιηηηθή
αλαζηάησζε, άξρηζαλ λα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ
βηνκεραλία θαη ζηηο ππνδνκέο πνπ είραλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
Ξεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο εμαγσγηθήο βηνκεραλίαο αινπκίλαο θαη αινπκηλίνπ ζηελ
Δχβνηα (Άζπξα πίηηα), ην δεχηεξν δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ θαη δχν εξγνζηάζηα
ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ ζηελ Βφξεην Διιάδα, ην εξγνζηάζην ράξηνπ ζηελ Θεζζαιία θαη
ην εξγνζηάζην ειαζηηθψλ ηεο Pirelli ζηελ Πάηξα. Δπίζεο ην 1966 ήηαλ ε πξψηε
ρξνληά πνπ ε επαξρία θαηαλάισζε πεξηζζφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηελ πεξηνρή
ηεο πξσηεχνπζαο. Γπζηπρψο, νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζπρλά πξνηηκνχζαλ ηελ
εγθαηλίαζε θαηλνχξγησλ έξγσλ αληί ηεο πινπνίεζεο ησλ ήδε αλεηιεκκέλσλ. ε πνιιά
έξγα νη ξπζκνί εθηέιεζεο ήηαλ πάξα πνιχ αξγνί, πξάγκα πνπ νδεγνχζε ζηελ κε
αμηνπνίεζε δεζκεπκέλσλ θεθαιαίσλ, θαη ζηελ θζνξά ησλ εκηηειψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ ίδξπζε θαη αλάπηπμε επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ ν έλαο ππιψλαο γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θεθαιαίνπ θαηά ηα πξφηππα ησλ νηθνλνκηθά
πξνεγκέλσλ ρσξψλ. Ο άιινο ππιψλαο ήηαλ ή αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, πνπ
εκθάληδε ζνβαξέο αηέιεηεο θαη αδπλακίεο. Σν Υξεκαηηζηήξην επεξεάδνληαλ απφ
παξάγνληεο κε νηθνλνκηθνχο, φπσο ε χπαξμε πνιιψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο (ιίγεο ζε αξηζκφ) ηξάπεδεο. Ζ ΔΣΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΔΣΔΒΑ, αλέζεζε ηε ζχληαμε κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο, ε νπνία
θαη ππνβιήζεθε ζηελ θπβέξλεζε ην 1965. Οη πξνηάζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ
πηνζέηεζε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζε κεηνρέο, ζηελ ηφλσζε ησλ
ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ «ακνηβαίσλ
θεθαιαίσλ».

107

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, «Πνιπεζληθή Γξαζηεξηφηεηα, 1841-1979», ζει 133

Αικατερίνη-Σοφία Μαυρίδου

Σελίδα 61

Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ πγθξφηεζε ηνπ Νεφηεξνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο

Ζ Δζληθή Σξάπεδα έρεη πηα κπεη ζηελ επνρή ηεο επκάξεηαο. Σν Ίδξπκα κπνξεί πιένλ
λα νξγαλψζεη θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηνλ ξφιν ηεο
Σξάπεδαο ζαλ ηζηνξηθφ ζεζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πζηάζεθε ε Τπεξεζία ηνπ
Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο Δζληθήο κε ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη ην αξρεηαθφ πιηθφ ηεο
Σξάπεδαο. Αξγφηεξα ζπζηήζεθε ην Μνξθσηηθφ Ίδξπκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ζαλ
θνηλσθειέο ίδξπκα κε ζθνπφ ηελ κειέηε θαη ηελ ζπκβνιή ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
επηζηήκε.
Σεκαληηθόηεξεο ζπκκεηνρέο ηεο ΕΤΕ ζην κεηνρηθό θεθάιαην εηαηξηώλ, 1960-1973
(έηνο πξώηεο θηίζεο) (ζε δξαρκέο)

Έηνο
1960
1960
1963
1963
1963
1963
1964
1965
1969

Δηαηξίεο

Μεηνρέο

Διιεληθή Μεηαιιεπηηθή & Βηνκεραληθή
Δηαηξία Ληγληησξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο
«ΛΗΠΣΟΛ»
Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο
Ste Francaise pour le Development de l‟
Aluminium en Grece
Διιεληθή Βηνκεραλία Βάκβαθνο
Υεκηθέο Βηνκεραλίεο Βνξείνπ Διιάδνο
Δζληθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη
Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο
Βηνκεραληθή Δηαηξία ΖΜΔΝ ΣΖΛΔ
Σξάπεδα Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεσο
Βηνκεραληθή Δηαηξεία «Γξαθηθέο Σέρλεο
Αζπηψηε – ΔΛΚΑ»

1970
1971

ΗΕΟΛΑ Αλψλπκε Βηνκεραληθή Δηαηξία

1972
1973
1973

Σξάπεδα Πίζηεσο

1973
1973
1973

Commerzbank A.G.

Δζληθή Α.Δ. Γηνηθήζεσο θαη Οξγαλψζεσο
Δ.Α.Δ.Γ.Ο.
Ζλσκέλα σιελνπξγεία Η.Β..
Δηαηξεία Διιεληθψλ Ξελνδνρείσλ &
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
Bank Monod – La Henin
Hellenic Canadian Trust

Πνζφ

300.000

11.002.723

288.000

72.000.000

-15.000
12.000

7.904.544
9.000.000
18.000.000

36.200
18.000
19.680

108.600.000
18.000.000
55.538.477

10.000
13.985

10.000.000
11.254.351

19.200
37.125
15.000

19.200.000
8.361.000
15.000.000

99.995
12.499.375
1.000 D.M. 244.100
3.857 F.FR.2.001.783
8.110 $ CAN 811.000

Πεγή: Ι.Α.Δ.Τ.Δ., Απνινγηζκνί ΔΤΔ

Λφγσ επίζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ βηνκεραλία, είρε μεθηλήζεη ε
έθδνζε ζεηξάο εηδηθψλ πνιπζέιηδσλ κειεηψλ ηεο ΔΣΔ γηα ηνπο θιάδνπο ηεο
Αικατερίνη-Σοφία Μαυρίδου

Σελίδα 62

Ζ Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ν Ρφινο ηεο ζηελ πγθξφηεζε ηνπ Νεφηεξνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο

ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Οη αδπλακίεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο, ε
αλαπαξαγσγή νιηγνπσιηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ βηνκεραλία, θαη νη επηπηψζεηο ζην
εκπφξην θαη ηελ θαηαλάισζε έθαλαλ ηελ Δζληθή λα επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο
επαλφδνπ ζηελ νξζφδνμε ηξαπεδηθή πξαθηηθή, δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε Γηνηθεηή
ηεο Γ. Μαχξν, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1965, «κε ηελ δηάξθεηαλ ησλ
παξερνκέλσλ δαλείσλ, ηελ ξεπζηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ αζθαιεηώλ θαη ηελ ελ γέλεη
πηζηνιεπηηθήλ ηθαλόηεηα ηνπ πειάηνπ»…..θαη ….. «δελ είλαη λνεηόλ ηα δηάθνξα
πηζησηηθά ηδξύκαηα, θηλνύκελα από πλέπκα θαθώο λννύκελνπ αληαγσληζκνύ, λα
κεηνδνηνύλ σο πξνο ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηεζλώο αλεγλσξηζκέλσλ πγηώλ αξρώλ θαη
θξηηεξίσλ πηζηνδνηήζεσο. Γηα ηεο κεζόδνπ απηήο νύηε ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ
επηρεηξήζεσλ εμππεξεηνύληαη νύηε ην ηξαπεδηθόλ ζύζηεκα εληζρύεηαη». Ζ πξνζπάζεηα
ηεο Σξάπεδαο λα βειηηψζεη ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη
απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο, ζε αιιεπάιιειεο απμήζεηο θεθαιαίνπ εηαηξηψλ ζπκθεξφλησλ
ηεο αιιά θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ άλεθαλ ζηνλ θχθιν ησλ κεγάισλ
δαλεηνιεπηξηψλ ηεο. 108
ii.Πεξίνδνο ηεο Γηθηαηνξίαο
Ζ νηθνλνκία ηεο δηθηαηνξίαο ιεηηνχξγεζε ζε κηα δηαξθψο δηεπξπλφκελε ππνδνκή, ηελ
νπνία ζπλέρηζε λα επεθηείλεη, κέζα ζε κία νηθνλνκία πνπ αλαπηχζζνληαλ βαζηζκέλε
ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε, ηελ νπνία θαη ηξνθνδφηεζε αθφκα πεξηζζφηεξν, θαη ζε
κηα εμαηξεηηθά επλντθή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 19711972. Σν θαζεζηψο είρε ππνβάιιεη δηα ηεο βίαο εξγαζηαθή εηξήλε, εμαιείθνληαο θάζε
κηζζνινγηθή δηεθδίθεζε, θάηη πνπ πξνζέιθπζε πνιιέο ηδησηηθέο επελδχζεηο. 109
Μεηαμχ 1967 θαη 1973, ε ζπλνιηθή ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 20%. ην επίπεδν απηφ θπκάλζεθε ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο (εηδηθά ζηηο κεηαιινπξγηθέο βηνκεραλίεο),
ελψ κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 22% είρε ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο βηνηερλίαο, 13% ηνπ
εκπνξίνπ, θαη 34% ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ νηθνδνκηθνχ/θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. Σν
θαζεζηψο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ επέλδπζε πνιηηηθά ζε κηα νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή
επηηάρπλζεο ηεο εθβηνκεράληζεο θαη δελ άιιαμε ηα βαζηθά δηαξζξσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δηθηαηνξίαο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλέρεηα θαη επέθηαζε
ησλ πξνεγνπκέλσλ πνιηηηθψλ παξεκβαηηθνχ πηζησηηθνχ θαζεζηψηνο, ελεξγνπνηψληαο
ηα κέηξα εμνξζνινγηζκνχ πνπ είραλ μεθηλήζεη ή πξνγξακκαηίζεη νη ακέζσο
πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο. Απφ ηελ άιιε, κηα ζεηξά απφ λέεο εγεηηθέο νκάδεο
αλέβεθαλ ζηελ εμνπζία, πνπ απνδπλάκσζαλ, θάπνηεο παγησκέλεο ζρέζεηο κε
παξαδνζηαθνχο κεγάινπο δαλεηνιήπηεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη
εμπγηαληηθά γηα ηελ Σξάπεδα αλ δελ αλαδεηθλχνληαλ ζηελ ζέζε ηνπο, λέεο
πξνλνκηαθέο ζρέζεηο, λέα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, εηδηθά απφ ηελ επαξρία,
πειαηεηαθά ζπλδεδεκέλα κε ην θαζεζηψο. Δλζαξξχλζεθε κε ην ηξφπν απηφ ε
108
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δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ λέσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ κεηαπνίεζε θαη
ζε θιάδνπο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα.110
Σν 1969 απειεπζεξψζεθε ε θαηαλαισηηθή πίζηε, κε θχξην αληηθείκελν ηελ ηφλσζε
ησλ πσιήζεσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ επί πηζηψζεη, ψζηε λα εληζρπζνχλ νη
αληίζηνηρεο εγρψξηεο βηνκεραλίεο νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ΗΕΟΛΑ, ΠΗΣΟ
θιπ. έλαληη ησλ εηζαγφκελσλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. Απφ ην 1970 ε Σξάπεδα άξρηζε
λα ρνξεγεί πξνζσπηθά θαηαλαισηηθά δάλεηα πνπ απνπιεξψλνληαλ κε κεληαίεο
δφζεηο. Σν 1971 ε Σξάπεδα ζχζηεζε ηελ «Δζληθή Αλψλπκν Δηαηξία Γηνηθήζεσο θαη
Οξγαλψζεσο», ε νπνία εμππεξεηνχζε θαηφρνπο μέλσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, αιιά
αλέιαβε θαη ηελ θπθινθνξία ηεο «Δζλνθάξηαο», ηεο πξψηεο πηζησηηθήο θάξηαο
ειιεληθήο ηξάπεδαο, ηεο νπνίαο νη θάηνρνη κέρξη ην 1973 μεπέξαζαλ ηνπο 50.000. 111
κσο , νη επνρέο ησλ παρηψλ αγειάδσλ πνηέ δελ δηαξθνχλ πνιχ. Ζ δηεζλήο νηθνλνκία
αξρίδεη λα πηέδεηαη απφ ηα δηεπξπλφκελα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ησλ ΖΠΑ,
επεξεάδεηαη ν πιεζσξηζκφο θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ ειιεληθή
νηθνλνκία ππεξζεξκαίλεηαη θαη ε Δζληθή Σξάπεδα δηνγθψλεηαη αλεμέιεγθηα. Μεηαμχ
ηνπ 1971 θαη ηνπ 1973 ην δνιάξην απνζπλδέζεθε απφ ηνλ ρξπζφ θαη ππνηηκήζεθε δχν
θνξέο θαη ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα απνζηαζεξνπνηήζεθε. Ζ Σξάπεδα
αλαγθάδεηαη λα παξέρεη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη εγγπήζεηο ζε ηερληθέο εηαηξίεο γηα ηελ
θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο επίζεο, θαη λα ηνπο εθδίδεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
ζε ζπλάιιαγκα γηα ηελ εηζαγσγή κεραλεκάησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ απηψλ. αλ απνηέιεζκα νη επηζθάιεηεο ηεο ην 1971 θαη ην 1972 μεπεξλνχζαλ
ηα 500 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Ο πιεζσξηζκφο ην 1973 έθιεηζε ζην 15,5% θαη ην 1974
ζην 27%.112
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Σ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΠΟΛΗΣΔΤΖ

Ζ θαηάξξεπζε ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ
θαη νη πεηξειατθέο θξίζεηο (ε πξψηε ην 1973 θαη ε δεχηεξε ην 1979), έθεξαλ ηελ
νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα ηε λνκηζκαηηθή αζηάζεηα. Σν 1974 ε
Διιάδα κπήθε ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ζε ζπλζήθεο φκσο κεγάιεο εζληθήο
θξίζεο ιφγσ ηνπ Κππξηαθνχ.
Ζ Διιάδα ζχκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70,
έπαςε λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δίρε πιένλ δεκνθξαηία θαη
επκάξεηα ησλ κεζαίσλ εηζνδεκάησλ. Απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία είρε κεηαηξαπεί ζε
εθβηνκεραληζκέλε ρψξα. Άιισζηε ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ
νη επηπηψζεηο ηεο πεηξειατθήο θξίζεο ήηαλ κεγάιεο.
Ζ θπβέξλεζε Καξακαλιή γηα λα ακβιχλεη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο πηέζεηο ηεο
κεηαδηθηαηνξηθήο πεξηφδνπ αθνινχζεζε κηα πην ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, θαη νη
ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ην δεκφζην απμήζεθαλ. Σν 1976 θξαηηθνπνηήζεθαλ πνιιέο
κεγάιεο εηαηξίεο θαη ηξάπεδεο. Σα φξηα θξάηνπο θαη ηδησηηθήο νηθνλνκίαο
επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα επηρεηξεκαηηθήο
αλαζθάιεηαο. Σν άηζζεκα απηφ θνξπθψζεθε ηελ πεξίνδν 1981-1985, θαη νδήγεζε
ζηελ επελδπηηθή απξαμία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα επηδίσμε κηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ζεκέιην ηελ
θξαηηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή. Έδηλε ηδηαίηεξν βάξνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ελφο καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ησλ πξντφλησλ ηνπ, κε ζθνπφ
ηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο βηνκεραλίαο. Γφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε κεηαιινπξγηθέο, ρεκηθέο θαη
θισζηνυθαληνπξγηθέο επελδχζεηο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρνξεγήζεσλ απηψλ
αθνξνχζαλ πεξηνρέο εθηφο Αηηηθήο. 113

1.Καηαζθεπαζηηθέο Δηαηξίεο ζηηο Αξαβηθέο Υώξεο

Ζ ελεξγεηαθή θξίζε αλέδεημε ηελ ζεκαζία ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ ζηε δηεζλή
νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ζθελή. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία αληηκεηψπηδε ηελ χθεζε,
ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ν πινχηνο κεηαθέξνληαλ απφ ηηο ρψξεο εηζαγσγήο πεηξειαίνπ
ζηηο ρψξεο εμαγσγήο ηνπ. Πνιιέο ρψξεο πξνζπαζνχζαλ λα επεθηείλνπλ ηηο
εμαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηα εθεί ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
απξφζθνπηεο πξνκήζεηα πεηξειαίνπ. Ζ Διιάδα πξάγκαηη ηα θαηάθεξε θαη κεγάιν
113
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πνζνζηφ απφ ηελ αχμεζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηεο εκπνξίνπ θαηεπζχλζεθε πξνο ηηο ρψξεο
απηέο.
Απηφ έθαλε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, κε ηελ ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο, λα εληζρχζεη ηηο
ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο, ηερληθέο θαη κειεηεηηθέο εηαηξίεο πνπ ζηξάθεθαλ ζηηο
αξαβηθέο ρψξεο ιφγσ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαλ εθεί. Ζ Σξάπεδα
θαη ε θπβέξλεζε ζεσξνχζε απηή ηε θίλεζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζία ιφγσ ηεο
αλακελφκελεο κεγάιεο εηζξνήο ζπλαιιάγκαηνο. Δπίζεο ε ηερλνγλσζία πνπ ζα
απνθηνχζαλ νη εηαηξίεο απηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη πιενλέθηεκα γηα ηελ επέθηαζε
ηνπο θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαη ζηελ πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ
θεθαιαίσλ.
Αλέιαβαλ ινηπφλ έξγα ζηελ Ληβχε, ηελ ανπδηθή Αξαβία, ην Ηξάθ, ην Ηξάλ θαη ηελ
πξία. πλήζσο ήηαλ έξγα ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ (νδνπνηία, ιηκάληα,
αεξνδξφκηα) θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γπζηπρψο έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ
απηέο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο εμειίρζεθαλ ζε πξνβιεκαηηθέο. Πνιιέο εηαηξίεο είραλ
αλαιάβεη έξγα, γηα ηα νπνία πνπ δελ είραλ ηα κέζα (εμνπιηζκφ, ηερλνγλσζία θαη
θεθάιαηα) λα πινπνηήζνπλ, θαη ζαλ απνηέιεζκα θαηέξξεπζαλ. Οη δεκηέο γηα ηελ ΔΣΔ
ήηαλ πνιχ κεγάιεο, γηα παξάδεηγκα ην ζχλνιν ησλ ζσξεπκέλσλ θηλδχλσλ ζε ηερληθέο
εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Βφξεηα Αθξηθή ην
1981 ππνινγίδνληαλ ζε 31,3 δηζ. δξαρκέο, απφ ηα νπνία 16 δηο ήηαλ ιεμηπξφζεζκεο
ρξεκαηνδνηήζεηο θαη 10,7 δηζ.δξρ ήηαλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο.

2.Πξνβιεκαηηθέο Δπηρεηξήζεηο

Ζ πεξίνδνο ηεο κεηαπνιίηεπζεο θαη εηδηθά ηελ δεθαεηία ηνπ 80 θπξηάξρεζε γηα ηελ
Δζληθή Σξάπεδα ην δήηεκα ησλ «πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ». Απηφ έθεξε ηελ
Δζληθή ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο, θαη ρξεηάζηεθε λα θηάζεη ζηελ δεθαεηία ηνπ
΄90 γηα λα αλαθάκςεη ε ηξάπεδα.
Ο βηνκεραληθφο πξνζηαηεπηηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, φπσο θαη έγηλε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Απφ ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο θαη κεηά φκσο θάπνηνη θιάδνη ιφγσ ησλ δηεζλψλ ζπγθπξηψλ ήηαλ
ζηα πξφζπξα ηεο θαηάξξεπζεο (λαππεγηθή βηνκεραλία) θαη θάπνηνη άιινη
(θισζηνυθαληνπξγία) είραλ αξρίζεη λα ράλνπλ έδαθνο θαζψο αλαδχνληαλ νη
θηελφηεξνη αληαγσληζηέο απφ ηελ Αζία.
Κάπνηεο βαξηέο βηνκεραλίεο ιεηηνπξγνχζαλ ζε ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ (ΠΤΡΚΑΛ,
λαππεγεία, ιηπάζκαηα) παίξλνληαο παξαγγειίεο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη απφ
δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. Έηζη έλα πιέγκα έκκεζσλ επηδνηήζεσλ θαη θξαηηθψλ
πξνκεζεηψλ ( κέρξη ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε ηνπο ζηελ δεθαεηία ηνπ ΄90 βάζεη ηεο
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο) δηαηεξνχζε ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη θξαηνχζε ζηελ δσή
βηνκεραλίεο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληεξεζνχλ ζε έλαλ πγηή αληαγσληζκφ.
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Άιιεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, κηθξφηεξσλ κεγεζψλ,
φπσο π.ρ. ε βηνκεραλία ειεθηξ. νηθηαθψλ ζπζθεπψλ ΗΕΟΛΑ, δελ κπνξνχζαλ
αληαγσληζηνχλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ
εκπνξίνπ. 114
Σν πξφβιεκα ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» επηρεηξήζεσλ, νπζηαζηηθά «ππεξρξεσκέλσλ»
επηρεηξήζεσλ, βξίζθνληαλ απφ ηελ κία πιεπξά ζηελ ζηξεβιή ρξεκαηνδφηεζε ηνπο,
πνπ εμππεξεηνχζε εζληθά, θνηλσληθά, επλνηνθξαηηθά θαη πειαηεηαθά ζπκθέξνληα, θαη
απφ ηελ άιιε ζηελ θαθνδηνίθεζε ηνπο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Σν θιίκα φκσο ηεο
Μεηαπνιίηεπζεο δεηνχζε εθδεκνθξαηηζκφ, θνηλσληθή αλαδηαλνκή θαη
θνηλσληθνπνιηηηθή ελζσκάησζε ησλ εηηεκέλσλ ηνπ Δκθπιίνπ. ια απηά ζε έλα
πιαίζην αθξαίαο θνκκαηηθνπνίεζεο, ιατθηζκνχ, άκεηξσλ ζπιινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ
θαη νμχηαησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Ήηαλ ινηπφλ αλακελφκελεο νη
θπβεξλεηηθέο πηέζεηο πξνο ηελ Δζληθή θαη ηηο άιιεο θξαηηθά πιένλ ειεγρφκελεο
ηξάπεδεο λα ζπλερίζνπλ λα ρνξεγνχλ θεθάιαηα θίλεζε ζηηο, πνιηηηθά πιένλ,
πξνζηαηεπφκελεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. 115
ηελ απνγξαθή ηεο Γηεχζπλζεο Βηνκεραληθψλ Υνξεγήζεσλ ηεο ΔΣΔ (Ννέκβξηνο
1981), θαηαγξάθνληαη 104 επηρεηξήζεηο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο 90,38 δηο. δξρ. Απηέο
ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο:
α. Δπηρεηξήζεηο πνπ είραλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο (ηέζζεξεηο κε ζπλνιηθέο
νθεηιέο 984 εθαηνκκπξίσλ δξρ.)
β. Δπηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ην πξνζσπηθφ βξίζθνληαλ ζε επίζρεζε εξγαζίαο (δχν κε
ζπλνιηθέο νθεηιέο 4 δηζ. δξρ.)
γ. Δπηρεηξήζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ άκεζα πξνβιήκαηα (48 κε ζπλνιηθέο νθεηιέο 46,5
δηζ. δξρ.), θαη
δ. Δπηρεηξήζεηο κε επηφηεξα πξνβιήκαηα (50, κε ζπλνιηθέο νθεηιέο 38,8 δηζ. δξρ.)
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο απεηθνλίδνληαη νη δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο:
Οθεηιέο πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεωλ πξνο ηελ ΕΤΕ αλά θιάδν (1981)
1.Δπηρεηξήζεηο κε άκεζα πξνβιήκαηα
Κιάδνη
ΚισζηνυθαληνπξγίαΒακβαθνπξγία

Επζνπνηία
Κνλζέξβεο
ΜεηαιινπξγηθέοΜεηαιιεπηηθέο
Μεραλνινγίαο114
115

Αξηζκφο
Δπηρεηξήζεσλ

Πνζά
(εθαη.δξρ)

Πνζνζηά
(%)

18
1
5

10.879
3.050
2.920

23,3
6,5
6,2

9

13.373

28,7
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Μεηαθνξηθνχ
Δμνπιηζκνχ
Οηθνδνκηθψλ πιηθψλ
Υαξηνπνηία
Φπθηηθά
Πιαζηηθά-σιήλεο
Υεκηθά
Γεσξγηθψλ θαξκάθσλ
- Φαξκαθνβηνκεραλία
Βηνκεραλία Ξχινπ
ΤΝΟΛΟ

2

441
114

0,9
0,2

1
3
1
4
1

9.155
253
1.201
789

19,6

2
1
48

2.924
1.433
46.532

6,2
3,0
100

2,5
1,7

2.Δπηρεηξήζεηο κε επηόηεξα πξνβιήκαηα
Κιάδνη
ΚισζηνυθαληνπξγίαΒακβαθνπξγία

Κνλζέξβεο
Μεηαιινπξγίασιελνπξγία
Πιαζηηθά
Σζηκεληνβηνκεραλία
Ξελνδνρεία
Υεκηθά
ΖιεθηξνινγηθνχΜεραλνι/ηθνχ πιηθνχ
Κξαζηά, γάια, θξέαο,
ξχδη, ρπκνί
Έπηπια
Βηνκεραλία Ξχινπ
Υαξηί
Γξαθηθέο Σέρλεο
Φαξκαθνβηνκεραλία
ΤΝΟΛΟ

Αξηζκφο
Δπηρεηξήζεσλ

Πνζά
(εθαη.δξρ)

Πνζνζηά
(%)

16
4

6.758
4.020

17,4
10,3

5
3
1
2
1

11.712
1.749
790
692
400

30,1
4,5
2,0
1,7
1,0

6

5.756

14,8
9,1

7
1
1
1
1
1
50

3.559
96
469
2.528
167
111
38.807

0,2
1,2
6,5
0,4
0,2
100

Πεγή: Γηεύζπλζε Βηνκεραληθώλ Φνξεγήζεσλ Δζληθήο Τξάπεδαο, Αξρείν Γ. Μίξθνπ

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ε Δζληθή πηεδφηαλ λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο πηζηψζεηο
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ή επξφθεηην λα ραξαθηεξηζηνχλ «πξνβιεκαηηθέο».
Αλαγθάζηεθε λα πξνζθχγεη ζε πςειφηνθν δαλεηζκφ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
Ζ χθεζε φκσο ηνπ 1981-83 έθαλε ηελ θαηάζηαζε ρεηξφηεξε θαη ε Δζληθή θηλδχλεπε
λα θαηαξξεχζεη θαη ε ίδηα απεηιψληαο πιένλ ην ζχλνιν ηνπ θξαηηθά πηα ειεγρφκελνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Σν θξάηνο αληηκεηψπηζε ηελ θαηάζηαζε θξαηηθνπνηψληαο φιεο
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απηέο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάρζεθαλ ζηνλ Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο
Δπηρεηξήζεσλ (ΟΑΔ). Μεηαμχ 1983 θαη 1987, ν ΟΑΔ δέρηεθε πεξηζζφηεξεο απφ 250
αηηήζεηο απφ ππεξρξεσκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη πξψηεο 48 επηρεηξήζεηο πνπ ππάρζεθαλ,
καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο απαζρνινχζαλ πεξίπνπ 30.000 εξγαδνκέλνπο.
Ζ Δζληθή άζθεζε ζνβαξέο πνιηηηθέο πηέζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε ψζηε ην θξάηνο λα
ζπκκεηάζρεηο ην θφζηνο εμπγίαλζεο ησλ ππεξρξεσκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο θίλδπλνο
θαηάξξεπζεο ηεο Σξάπεδαο ήηαλ άκεζνο θαη νη πηζαλέο αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζην
ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηξνκαθηηθέο. Ο δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο ηφηε η.
Παλαγφπνπινο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1984, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα
«Διεπζεξνηππία» ζπλφςηδε ηελ θαηάζηαζε σο εμήο: «Η Δζληθή, αλ δελ ππάξμεη
νξηζηηθή θαη ζπλνιηθή ξύζκηζε, ζα θαηαζηεί ε ίζηα ππεξρξεσκέλε επηρείξεζε θαη άξα
ζα αδπλαηεί λα ηξνθνδνηεί κε πγηέο ρξήκα ηελ νηθνλνκία. Πξάγκαηη είλαη αλάγθε λα κε
ράζεη νύηε έλα ρηιηνζηό ηνπ δηεζλνύο θύξνπο ηεο, δηόηη δηαθνξεηηθά όια ζα
δηαθπβεπζνύλ.»
Σειηθά, ν πξσζππνπξγφο Αλδξέαο Παπαλδξένπ, πήξε ηελ απφθαζε λα δηαζψζεη ηελ
ηξάπεδα, θαη ην θξάηνο αλέιαβε ην θχξην νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ πξνβιεκαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Παξφηη ν ΟΑΔ ζαλ ζθνπφ είρε ηελ εμπγίαλζε θαη επηζηξνθή ησλ
επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απηφ ζπλέβε γηα 10 κφλν απφ ηηο 85
ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο θαη κάιηζηα κεηά ην 1990. Απφ ηηο ππφινηπεο θάπνηεο
εθθαζαξίζηεθαλ θαη θάπνηεο κπήθαλ ζε κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζηηθή δηαδηθαζία,
πνπ γηα 36 απφ απηέο κέρξη ην 2006 πνπ ν ΟΑΔ ηεξκάηηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ήηαλ
αθφκε εθθξεκήο. 116 ην αθφινπζν δηάζηεκα ε Δζληθή πξνζπάζεζε λα απνδεζκεπηεί
βαζκηαία απφ ηελ ππνρξέσζε πηζησηηθήο ππνζηήξημεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ
επηρεηξήζεσλ παξ΄ φιν πνπ ήηαλ εγγπεκέλα απφ ην θξάηνο , ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα
εμπγηάλεη ην ραξηνθπιάθην ηεο.

3.Απειεπζέξωζε ηεο Αγνξάο

Δλ ησ κεηαμχ ε δηεζλήο νηθνλνκία αιιάδεη κε ηαρείο ξπζκνχο. Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή
εμέιημε θαη θαηλνηνκία δηεπθφιπλε ηε δεκηνπξγία πάξα πνιιψλ λέσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ: νκνινγίεο κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ, κεηαηξέςηκνη
ηίηινη, ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures), ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ
πξναίξεζεο (options), αληηπξαγκαηηζκφο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο κε δηθαίσκα άκεζεο
αλαζηξνθήο (swaps), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιε επειημία θαη ηαρχηεηα
θίλεζεο, θαη εχθνια πξνζαξκφζηκα ζηηο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ. Μεηαμχ 1972 θαη
1987, ν φγθνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο
αλέβεθε απφ ηα 20 ζηα 450 δηζεθ δνιάξηα. Σν παγθφζκην εκπφξην θαη νη επελδχζεηο
απμάλνληαλ κε γεσκεηξηθνχ ξπζκνχο.
116
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Ζ Διιεληθή νηθνλνκία έπξεπε λα απειεπζεξσζεί. Οη ηξάπεδεο θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο
αζθνχζαλ πηέζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα., ηελ
ειεχζεξε πξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ ζηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη ηελ
θαηάξγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηνξηζκψλ. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δεκηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο αγνξάο ήηαλ άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ πίεδε
πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Λφγσ ηεο ππνρξέσζεο
απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θεθαιαίσλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα/Δπξσπατθή
Έλσζε, γηα ηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο κέρξη ην 1994, έπξεπε λα πξνεηνηκαζηεί ν
δξφκνο, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πηζησηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ
επηηνθίσλ. Ζ εζσηεξηθή απειεπζέξσζε έπξεπε λα πξνεγείηαη ηεο εμσηεξηθήο
(θαηάξγεζε ειέγρσλ ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ), γηα λα απνθεπρζεί ην ελδερφκελν
εθξνήο θεθαιαίσλ θαη λα κπνξέζνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα
αληαγσληζηνχλ ηα μέλα. Μεηά αθνινχζεζε ην δεχηεξν θχκα ζεζκηθψλ αιιαγψλ,
βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο ζηελ Δπξσπατθή θαη Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή
Έλσζε (ΟΝΔ).
ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν
καθξννηθνλνκηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη κηα εμίζνπ καθξά θαη νδπλεξή πεξίνδν
πξνζαξκνγήο, ε νηθνλνκία απέθηεζε ηελ αίζζεζε ελφο ζσηήξηνπ πξννξηζκνχ. Έλαο
πξννξηζκφο πνπ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά ρξφληα θαηλφηαλ άκεζν θαη
πξαγκαηνπνηήζηκνο. Ζ έληαμε ζην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα νδήγεζαλ ζε
κηα ξαγδαία άλνδν ην Υξεκαηηζηήξην, νη δείθηεο ηνπ νπνίνπ πξνεμνθινχζαλ ζην
πνιιαπιάζην ηα ζεηηθά σθειήκαηα απφ ηελ πξνζρψξεζε καο ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Ζ
νηθνλνκία βξέζεθε μαλά ζε ζηαζεξή πνξεία κεγέζπλζεο θαη αχμεζεο ησλ
επελδχζεσλ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000, επηθχξσζε ηελ έληαμε
ηεο Διιάδαο ζηελ δψλε ηνπ επξψ, ζηελ νπνία κπήθε ε Διιάδα ην 2001.
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Ε. ΔΤΡΟΕΩΝΖ

Ζ έληαμε ζηελ επξσδψλε ζήκαηλε γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κηα κεγάιε αιιαγή.
Eλεξγνπνηήζεθαλ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ην κνίξαζκα ηεο
αγνξάο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα θαηάθεξε λα πξνζαξκνζηεί κε επηηπρία ζηηο λέεο, πην
αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο. Ζ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεχηεθε απφ
εληππσζηαθή αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. πλέρηζε φκσο λα ζηεξίδεηαη ζηα θαζαξά
έζνδα απφ ηφθνπο, θαη πξνκήζεηεο απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, θαη ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο λα ζηεξίδεηαη ζηηο θαηαζέζεηο ηεο. Σαπηφρξνλα, ε Δζληθή έδσζε
έκθαζε ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ηεο. Με
απνηέιεζκα ην κέζν πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ λα θηάζεη ην
αληίζηνηρν ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ. Γηα απηφ ην ζθνπφ έγηλε
απμεκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε δαλείσλ πνπ δελ εμππεξεηνχληαλ,
κε ζπζηεκαηηθνπνίεζε ηεο ελφριεζεο ησλ νθεηιεηψλ, κε ξπζκίζεηο ησλ δαλείσλ θαη
κε εμσ-δηθαζηηθνχο δηαθαλνληζκνχο. Δπίζεο απμήζεθαλ νη δηαγξαθέο δαλείσλ θαη
πηνζεηήζεθαλ πην εμειηγκέλα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ
ειέγρνπ.
ε έλα επξσπατθφ αλνηθηφ πιένλ πεξηβάιινλ, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ θαη νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ ζχκπξαμε ηνπο, γηαηί
αθφκα θαη κία ηξάπεδα ζαλ ηελ Δζληθή, ζε απηφ ην πιαίζην, ζεσξείηαη κηθξνχ
κεγέζνπο. Οη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Γηα λα πεηχρεη ην
ζθνπφ απηφ ε Δζληθή αθνινχζεζε δπν ζηξαηεγηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγνξέο θαη
ζπγρσλεχζεηο: α. βειηίσζε ηελ “εζληθή ηεο βάζε” ζε ζχκπξαμε κε άιια πηζησηηθά
ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ν μέλνο αληαγσληζκφο, θαη β.
ζπλεξγάζηεθε κε ηξάπεδεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο ζηα
θεθάιαηα.
Ζ Δζληθή μεθηλά ηελ λέα απηή πνξεία, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έληνλε εμσζπλνξηαθή δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ θπζηθφ ηεο ρψξν, ηελ Αλαηνιηθή θαη
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ αλάγθε επέθηαζεο ζε λέα πεγέο άληιεζεο εζφδσλ θαη
δηαθνξνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ νδεγεί ηελ Σξάπεδα ζηελ πην έληνλε αλάπηπμε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Οη πξψηεο ρψξεο πνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθε ήηαλ ζηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν. Σν 2006, βνεζνχκελε θαη απφ
ηελ πνξεία ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, έθαλε ην επφκελε βήκα, πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά
ηεο Σνχξθηθεο Finansbank θαη ηεο Vojvodjanska Banka ζηε εξβία. Θπγαηξηθέο
πιένλ ππάξρνπλ ζηελ Κχπξν, ζηελ Αιβαλία, ηελ Βνπιγαξία, ηελ Ν.Αθξηθή, ηελ
ΠΓΓΜ, ηελ Ρνπκαλία, ηελ εξβία θαη ηελ Σνπξθία. Τπνθαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ
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ζηελ Αίγππην, θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. πλνιηθά ε Σξάπεδα έρεη 1.081 ηξαπεδηθά
θαηαζηήκαηα ζε 10 ρψξεο.117
Σν 2007, ν φκηινο πιένλ ηεο Δζληθή Σξάπεδαο, είλαη μαλά ν εγέηεο ηνπ ειιεληθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Σξάπεδα έρεη θαζηεξσζεί σο βαζηθφο παίθηεο ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη είλαη ν πξψηνο φκηινο ηεο πεξηνρήο κε παξνπζία θαη
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Δπηπιένλ ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη θαη
ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ αιιά θαη Νέαο Τφξθεο.
Μέρξη ην 2009, παξά ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε ηελ νπνία βξίζθεηαη
αληηκέησπε ε παγθφζκηα νηθνλνκία, ε Δζληθή φπσο θαη νη ππφινηπεο άιισζηε
ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ επεξεάζηεθε. Ζ ΔΣΔ δελ είρε επελδχζεη ζε ηνμηθά θαη άιια
πςεινχ ξίζθνπ πξντφληα, ηα νπνία θαη επζχλνληαλ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή
θξίζε, θαη γηα ηελ θαηάξξεπζε θνινζζψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο
ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε. Δπηπρψο ην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είρε
επηθεληξσζεί θπξίσο ζηελ επέθηαζε ηνπ, θαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαη ησλ ππνδνκψλ (κεγάια έξγα, νιπκπηαθνί αγψλεο, θιπ.). Οη ζπλνιηθέο
θαηαζέζεηο θαηνίθσλ εζσηεξηθνχ (γεληθή θπβέξλεζε, επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά)
παξνπζίαδαλ ζπλερφκελε αχμεζε.118
Ζ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε μεζπά θαη ε ΔΣΔ αλαγθάδεηαη λα αληηκεησπίζεη
πξνβιήκαηα φπσο ηα απιήξσηα ή θαζπζηεξνχκελα δάλεηα, κείσζε ηεο δήηεζε γηα
ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, θιπ. Ζ έιιεηςε
πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, ε γεληθφηεξε δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε
αβεβαηφηεηα θαη ε ακθηζβήηεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νδήγεζαλ
ηνπο Έιιελεο θαη μέλνπο επελδπηέο θαη πνιίηεο λα βγάινπλ ηα θεθάιαηα ηνπο έμσ απφ
ηε ρψξα. Σα ζελάξηα θαη νη θήκεο πηψρεπζεο θαη επηζηξνθήο ζηε δξαρκή, νη ζπλερείο
ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο φρη κφλν ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη νη
απμεκέλεο αλάγθεο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα δηαζέζηκα θεθάιαηα νμχλνπλ
δξακαηηθά ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη
νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο εμάξηεζεο ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή ηξάπεδα. Σν
πάγσκα εο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο ιφγσ ηνπ φηη ηα Διιεληθά θξαηηθά νκφινγα δελ
είλαη πιένλ απνδεθηά απφ ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο σο ελέρπξν νδήγεζε ην ειιεληθφ
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα δαλεηζηεί απφ ην Δπξσζχζηεκα €87 δηζεθαηνκκχξηα ηνλ
Απξίιην ηνπ 2011. Γεληθφηεξα, φιεο νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ζηάζεθαλ φξζηεο, κφλν
ράξηλ ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ε ΔΚΣ.
Σψξα πηα, κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ 2009 θαη 2010 119θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ ηνλ Μάην ηνπ 2014, ην πξφβιεκα ησλ
θεθαιαίσλ ιχζεθε. Σν πξφγξακκα είρε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ πξηλ απφ ην «θνχξεκα» ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ.
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Απφ εδψ θαη πέξα ε Σξάπεδα ζα απεμαξηεζεί απφ ηελ «εχθνιε» ξεπζηφηεηα ηεο ΔΚΣ
αλνίγνληαο ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά γηα εθδφζεηο νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη
απμάλνληαο ηηο θαηαζέζεηο. Δηδηθά γηα ηηο θαηαζέζεηο, ζεκαληηθφ είλαη λα
επηζηξέςνπλ ηα ρξήκαηα πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ιφγσ αβεβαηφηεηαο, αιιά
θαη λα αλαζεξκαλζεί ε νηθνλνκία, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέα εηζνδήκαηα, κέξνο απφ
ηα νπνία ζα μαλααπνηακηεπηεί. Απηφ ζα είλαη θαη ην ζεκείν φπνπ ζα έρεη θαλεί ην
ηέινο θαη απηήο ηεο θξίζεο.
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:
Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΤΓΚΡΌΣΖΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
πσο είδακε απφ ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη
αιιειέλδεηε κε ηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο.
Απφ ην 1842, ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε
Δζληθή Σξάπεδα ζπκπνξεχεηαη ζε κηα παξάιιειε δηαδξνκή κε ην λενειιεληθφ
θξάηνο.
Ζ νηθνλνκία ηεο λεφηεξεο Διιάδαο είλαη δεκέλε ζπλερψο κε ηηο επηινγέο θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο. Μέζα απφ ηελ πνξεία ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαίλεηαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ πνπ
δξνχζαλ θαη επεξέαδαλ ηελ πνξεία απηνχ ηνπ θξάηνπο. Άιισζηε, ε Δζληθή Σξάπεδα
δεκηνπξγήζεθε αθξηβψο γηα λα ππνζηεξίμεη θαη λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ
λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο.
Σν Διιεληθφ θξάηνο αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
ηνπ νξγάλσζε απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ. Ο καθξνρξφληνο
αγψλαο θαηά ησλ Οζσκαλψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ
ηνπηθψλ εγεηψλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
νηθνλνκίαο. Σα δάλεηα πνπ νη πξνζηάηηδεο δπλάκεηο έδσζαλ ζηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε (1824-5), έθηαζαλ ζηελ Διιάδα πεξηθνκκέλα, θαη δελ επαξθνχζαλ γηα λα
θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ρξήκα . Γελ ππήξρε ζχγρξνλε
δεκφζηα δηνίθεζε, ππνδνκέο θαη ζεζκνί, θαη φια απηά έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ απφ
ηελ αξρή. Ζ παξαγσγή ήηαλ γεσξγηθή θαη νη ζηνηρεηψδεηο αληαιιαγέο γίλνληαλ
θπξίσο κέζσ αληαιιαγήο. Ζ ηνθνγιπθία αλζνχζε, ζαλ απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο
θεθαιαίσλ, θαη ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαζπζηεξνχζε. Ζ ρψξα έςαρλε θεθάιαηα
ψζηε λα κπνξέζεη λα μεθηλήζεη ην έξγν ηεο νηθνλνκηθήο παιηγγελεζίαο. Ο Ησάλλεο
Καπνδίζηξηαο , πξνζπάζεζε λα αληηκεησπίζεη απηή ηελ έιιεηςε κε ηελ ίδξπζε κηαο
θξαηηθήο ηξάπεδαο, πνπ ζα εμέδηδε ην δηθφ ηεο ραξηνλφκηζκα θαη ζα ήηαλ ππεχζπλε
γηα ηηο δεκφζηεο ρξεκαηνδνηήζεηο. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, φκσο ε Σξάπεδα
θαηέξξεπζε αθήλνληαο πίζσ ηεο ακθηβνιίεο θαη ζθεπηηθηζκφ ζηνλ θφζκν, θαη γηα ηα
ραξηνλνκίζκαηα.
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Α. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Οη πξψηεο δεθαεηίεο ηεο ειεπζεξίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα: ε
αγξνηηθή νηθνλνκία έρεη εμαηξεηηθά ρακειή απνδνηηθφηεηα, ππάξρεη έιιεηςε
επελδχζεσλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη θαζφινπ βηνκεραληθή αλάπηπμε. Σα έζνδα απφ
ηε λαπηηιία θαη ηα εκβάζκαηα ησλ πινχζησλ Διιήλσλ νκνγελψλ θαη θηιειιήλσλ
ζηελ Διιάδα ήηαλ νη κφλεο πεγέο ησλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ. H αληθαλφηεηα ηεο ρψξαο
λα απνπιεξψζεη ηα δάλεηα ηεο Αλεμαξηεζίαο θαηέζηξεςε ηε θήκε ηεο ρψξαο ζαλ
δαλεηνιήπηε θαη ηεο ζηέξεζε ηηο επξσπατθέο αγνξέο θεθαιαίσλ. Οη ζπλζήθεο δελ
ήηαλ επλντθέο θαη ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ιηγνζηά, ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ
θπκαίλνληαλ απφ 20 έσο 50% , ελψ ε πξνεμφθιεζε πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηδηψηεο
«ηξαπεδίηεο» ζηελ Αζήλα, χξν, Πάηξα, θαη ζε κηθξφηεξεο πφιεηο κε κεληαία
πνζνζηά κεηαμχ 1 θαη 3 %. . Οηθνλνκηθνί πφξνη ρξεηάδνληαλ άκεζα ηφζν γηα
καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο εκπνξηθέο εξγαζίεο αιιά, θαη
γηα ηηο θξαηηθέο δαπάλεο πνπ είραλ απμεζεί. Ήηαλ μεθάζαξν φηη ρξεηάδνληαλ κηα
θεληξηθή λνκηζκαηηθή αξρή. Ζ ρψξα ρξεηάδνληαλ επηηαθηηθά θεθάιαηα θαη ε
αδπλακία πξφζβαζεο ζηηο θεθαιαηαγνξέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ήηαλ θαηαζηξνθηθή.
ια ηα παξαπάλσ ππνγξάκκηδαλ ηελ αλάγθε γηα έλα εζληθφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα πνπ ζα
κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θξάηνπο, θαη λα παξέρεη επίζεο
άκεζε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ γεσξγηθψλ, εκπνξηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ
παξαηεηακέλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ζσλα θαη ηνπο
μέλνπο πηζησηέο θεθαιαίσλ. Ζ λέα Σξάπεδα είρε δπν ηκήκαηα, είρε ην απνθιεηζηηθφ
πξνλφκην ηεο έθδνζεο θαη θπθινθνξίαο ραξηνλνκηζκάησλ, ηα νπνία ήηαλ πιήξσο θαη
άκεζα κεηαηξέςηκα ζε κεηαιιηθά λνκίζκαηα θαη ηαπηφρξνλα δέρνληαλ ηδησηηθέο
θαηαζέζεηο ζε ηξαπεδνγξακκάηηα ή κεηαιιηθά λνκίζκαηα θαη ρνξεγνχζε δάλεηα. Σν
θξάηνο πεξηνξίζηεθε ζαλ «επηβιέπσλ» κφλν, ηεο δηαρείξηζεο ηεο Σξάπεδαο,
δηνξίδνληαο έλαλ επίηξνπν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δπίζεο, ε ηξάπεδα
πεξηνξίζηεθε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε λα ρνξεγεί κφλν ηα 2/3 ηνπ κεηνρηθνχ ηεο
θεθαιαίνπ ζε καθξνρξφληα ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη κφλν ην 1/3 ζε άιια είδε
δαλείσλ.
Ζ Δζληθή ηδξχεηαη ινηπφλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ παγθφζκηα ηξάπεδα, ζχκθσλα κε
ηα πξφηππα ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ 19νπ αηψλα, θαη ζπλδχαδε ην ξφιν ηεο
εκπνξηθήο ηξάπεδαο κε απηφλ ηεο «θξαηηθήο ηξάπεδαο» θαη κε απηφλ ηνπ «δαλεηζηή
εζράηεο αλάγθεο».
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1. Δθδνηηθή Σξάπεδα

Ζ εγεζία ππφ ηνλ βαζηιηά ζσλα, απνζχλδεζε ηε λέα πξνζπάζεηα γηα ηελ ίδξπζε
ηξάπεδαο, απφ ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα ζα βαζίδνληαλ ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη κφλν ζηα ηδησηηθά θεθάιαηα.
Ζ θπβέξλεζε πίζηεπε φηη :
α. Ζ λέα ηξάπεδα ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη αθνινπζεί φια ηα
επξέσο απνδεθηά πγηείο ηξαπεδηθέο αξρέο
β. Σν θξάηνο ζα έπξεπε λα απνθχγεη ηελ έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο
γ. Σελ έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο ζα ηελ αλαιάκβαλε ηδησηηθή ηξάπεδα, ζηελ νπνία ην
θξάηνο ζα έδηλε κε ην πξνλφκην ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο
δ. Σν θξάηνο ζα έζεηε πεξηνξηζκνχο ζηελ ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν
θίλδπλνο ηεο ππεξέθδνζεο ραξηνλνκηζκάησλ.
Ζ Σξάπεδα είρε επίζεο ηελ επζχλε λα δηαηεξεί ην απαξαίηεην απνζεκαηηθφ ζε
κέηαιιν (ρξπζφ ή αζήκη) ζην ζεζαπξνθπιάθην ηεο ή ζε ηνθνθφξεο θαηαζέζεηο ζην
εμσηεξηθφ, πνπ ζα ήηαλ άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε κέηαιιν.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ μεθίλεζε ε Δζληθή λα παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε ζηελ
λεαξή Διιάδα. Σν πξψην θαη βαζηθφ ηεο θαζήθνλ, ήηαλ ε έθδνζε ηνπ
ραξηνλνκίζκαηνο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα είρε ην εθδνηηθφ πξνλφκηα απνθιεηζηηθά ή
παξάιιεια κε άιιεο εθδφηξηεο ηξάπεδεο κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
ην 1928. Οη άιιεο ηξάπεδεο ήηαλ, ε Ηνληθή πνπ είρε ηδξπζεί παιαηφηεξα απφ ηνπο
Δγγιέδνπο θαη είρε ην εθδνηηθφ δηθαίσκα γηα ηα Ηφληα Νεζηά, ε Σξάπεδα ηεο
Ζπεηξνζεζζαιίαο ηνπ Αλδ. πγγξνχ, πνπ είρε ην εθδνηηθφ δηθαίσκα γηα ηελ πεξηνρή
κέρξη ηελ απνξξφθεζε ηεο απφ ηελ Δζληθή, θαη ε Σξάπεδα Κξήηεο, ηεο νπνίαο ηελ
ίδξπζε δξνκνιφγεζε ε Δζληθή Σξάπεδα, ζέινληαο λα πξνιάβεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο
Κξήηεο. Ζ Δζληθή ζαλ εθδνηηθή Σξάπεδα είρε ηελ επζχλε:
α. Σεο έθδνζεο ησλ ραξηνλνκηζκάησλ
β. Σεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ θαη ηεο έθδνζεο νκνιφγσλ.
γ. Σεο άζθεζεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ησλ απνζεκάησλ ζε ρξπζφ, πνπ είρε ζηελ θαηνρή
ηεο.
δ. Σεο άζθεζε πηζησηηθήο πνιηηηθήο δηαιέγνληαο ζε πνηνχο ζα έδηλε πηζηψζεηο θαη γηα
πνηφ ζθνπφ.
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ε. Να ιεηηνπξγεί ζαλ εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο,
θαζψο ρεηξίδνληαλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα, ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη ηα
πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα.

2. Κξαηηθόο Γαλεηζκόο

Ο δαλεηζκφο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ ε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα ηελ θάιπςε
ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. ε φια ηα ρξφληα ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο, ηα δάλεηα πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη νη εθδφζεηο
νκνιφγσλ πνπ έρεη ππνζηεξίμεη θαη δηνρεηεχζεη ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, είλαη ζρεδφλ ακέηξεηα.
Καζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα, ηα δάλεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην
θξάηνο δηαηεξνχληαλ ζην ειάρηζην. Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ ζσλα πξνζπαζνχζε λα
ηζνζθειίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαη αθνινπζνχζε κηα ζθηρηή πνιηηηθή δαπαλψλ.
Μεηά ηελ πηψζε ηεο βαπαξηθήο δπλαζηείαο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860, κηα
λέα πνιηηηθή μεθίλεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θξάηνο ήηαλ κνλίκσο ππεξρξεσκέλν
ζηελ Σξάπεδα, γηαηί δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο
ρξήκαηνο. Έηζη θηάζακε ζην 1893 θαη ζηελ πηψρεπζε επί Σξηθνχπε. Σν Διιεληθφ
θξάηνο αιιά θαη ε Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ ζε πάξα πνιχ δχζθνιή ζέζε.
Ο δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο η. ηξέηη αλαιακβάλεη, λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηνπο μέλνπο
δαλεηζηέο γηα ην δήηεκα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο δελ
πξφιαβαλ λα νινθιεξσζνχλ. Ο θαηαζηξνθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897 ηηο ζηακάηεζε.
χκθσλα κε ηνλ Γ. Μίξθν εθείλε ηε ζηηγκή ν πφιεκνο ήηαλ ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο
θαη ε ζπκθσλία κε ηνλ ηξέηη ήηαλ πεξηηηή. Ήηαλ θνηλφ κπζηηθφ φηη νη Σνχξθνη είραλ
ελζαξξπλζεί απφ ηνπο Γεξκαλνχο γηα πνιεκηθή ζχξξαμε κε ηελ Διιάδα, γηαηί
απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ Γεξκαλψλ νκνινγηνχρσλ πνπ ήζειαλ ηελ
επηβνιή νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα. Ο ΓΟΔ ζα εμππεξεηνχζε φρη κφλν ηα
νηθνλνκηθά αιιά θαη ηα πνιηηηθά ζρέδηα ησλ Μεγάισλ δπλάκεσλ.
Ο ηξέηη, ζπλέρηζε φκσο ην έξγν ηνπ. Σψξα πηα, έπξεπε λα πείζεη ηνλ Γηεζλή
Οηθνλνκηθφ Διεγρν, φηη ηα ζπκθέξνληα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ήηαλ ηαπηφζεκα κε
απηά ησλ μέλσλ νκνινγηνχρσλ. Ζ Σξάπεδα ήηαλ φκσο ηφζν άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε
ην θξάηνο πνπ ήηαλ απαξαίηεην ηαπηφρξνλα λα απνθαηαζηήζεη θαη ηελ πίζηε ζην
θξάηνο. Ο ηξέηη γλψξηδε ην πξφγξακκα «απφιπηνπ ειέγρνπ» πνπ είρε ήδε
πξνπαξαζθεπαζηεί θαη ην νπνίν ήζειε ν ΓΟΔ λα εθαξκφζεη. Καηάθεξε κέζα ζε πνιχ
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα θαηαζηξψζεη έλα επηφηεξν ζρέδην θαη λα ην ζέζεη απηφ
αληί νπνηνπδήπνηε άιινπ γηα βάζε ζηελ δηαπξαγκάηεπζε. Ζ Δζληθή Σξάπεδα
θαηάθεξε λα απνθηήζεη εθείλε ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ θεθαιαίσλ πνπ
πξννξίδνληαλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο.
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Απέθπγε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δεκηνπξγία ελφο κνλνπσιίνπ θάησ απφ αιινδαπφ
έιεγρν γηα ηελ είζπξαμε θαη δηαρείξηζε ησλ ππεγγχσλ πξνζφδσλ, θαη ηελ παξέκβαζε
μέλσλ δηαρεηξηζηψλ ζηελ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο.

3. ηήξημε ηνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο

Πέξα απφ ηνλ δαλεηζκφ πξνο ην θξάηνπο, επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε Δζληθή
ζηελ ζηήξημε θαη ησλ άιισλ ηξαπεδψλ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900, ε αζηηθή
ηάμε είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη θαη ζαλ απνηέιεζκα, νη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαλ
πιένλ ζεκαληηθά πνζά ηδησηηθψλ θαηαζέζεσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, απνθηά
θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη ε πηζαλφηεηα θαηάξξεπζεο ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζα
έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο φρη κφλν ζηνπο κεηφρνπο, αιιά θαη ζηνπο θαηαζέηεο πειάηεο
ηεο ηξάπεδαο, πνπ ηεο εκπηζηεχηεθαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο. Αθξηβψο απηφ ην ζεκείν
είλαη πνπ ζπλδέεη θαη φιεο ηεο ηξάπεδεο κεηαμχ ηνπο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
θαηαιαβαίλεη φηη αλ δεκηνπξγεζεί παληθφο ησλ θαηαζεηψλ, κηαο ηξάπεδαο, απηφο
κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη λα θηλδπλεχζνπλ φιεο. ηηο αξρέο ινηπφλ, ηνπ 20νπ αηψλα ε
Δζληθή, αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ «δαλεηζηή ηειεπηαίαο πξνζθπγήο», θαη αθφκε θαη
ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξάπεδα δελ κπνξεί λα ζσζεί, αλαιακβάλεη ηελ εθθαζάξηζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ ηελ απνδεκίσζε ησλ θαηαζεηψλ.
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Β. ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

1. πγθνηλωλίεο

Ζ Δζληθή απφ ηα πξψηα ρξφληα έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο. Ξεθηλψληαο απφ ην 1871, άξρηζε λα ζπκκεηέρεη
ζην κεηνρηθφ θεθάιαην δηαθφξσλ εηαηξηψλ πνπ ζθνπφ είραλ ηελ αλάπηπμε ησλ
ζπγθνηλσληψλ.
Σν 1881 ζπκκεηείρε ζηελ «Δηαηξεία ηνπ Ηζζκνχ ηεο Κνξίλζνπ», ελψ, ην 1882,
ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην θαη ρξεκαηνδνηεί ηνπο ειιεληθνχο ζηδεξφδξνκνπο ζηελ
Πεινπφλλεζν θαη ηελ Θεζζαιία, θαη δαλεηνδνηεί ην «Σακείν Οδνπνηίαο» κε εγγχεζε
ηα έζνδα ηνπ ηακείνπ. Σν 1888, ρξεκαηνδνηεί ηνπο ζηδεξνδξφκνπο ΜχισλΝαππάθηνπ-Καιακάηαο, ην 1890 ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο «Διιεληθήο Δηαηξείαο
Γηψξπγνο Κνξίλζνπ», θαη δαλεηνδνηεί δηάθνξεο ζηδεξνδξνκηθέο εηαηξείεο ηεο ρψξαο.
Σν 1895 ζπκκεηέρεη ζηα θεθάιαηα ηεο «Δηαηξείαο ηδεξνδξφκσλ Αζελψλ Πεηξαηψο».
Σν 1900 δαλεηνδνηεί ην θξάηνο γηα ηελ θαηαζθεπή εο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
Πχξγνπ-Κππαξηζζίαο-Μειηγαιά, κε εγγχεζε ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο
γξακκήο. Σν 1902 ρξεκαηνδνηεί ηελ θαηαζθεπή ηεο εηαηξείαο «Ζιεθηξηθφο
ηδεξφδξνκνο Αζήλα-Πεηξαηάο», θαη ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο «Δηαηξείαο
ηδεξνδξφκσλ Πχξγνπ-Καηάθσινπ». Σν 1907 ηδξχεη ηελ «Νέαλ Αλψλπκνλ Δηαηξεία
ηεο Γηψξπγνο ηεο Κνξίλζνπ» γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνκήο ηνπ Ηζζκνχ. Σν 1924
ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ησλ «Σνπηθψλ ηδεξνδξφκσλ Μαθεδνλίαο», θαη έλα ρξφλν
αξγφηεξα ρξεκαηνδνηεί ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εμειεθηξηζκφ ησλ
«ηδεξνδξφκσλ Αζελψλ-Πεηξαηψο» θαη ηελ ειεθηξνθίλεζε ηνπ «ηδεξνδξφκνπ
Κεθηζηαο»
Σν 1930 ζπκβάιιεη ζηελ ίδξπζε ηεο «Διιεληθήο Δηαηξείαο Δλαεξίσλ πγθνηλσληψλ
γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αεξνπνξηθψλ ζπγθνηλσληψλ ηεο ρψξαο. Σν 1936 ρνξεγεί
δάλεην ζηνπο «ηδεξνδξφκνπο Πεινπνλλήζνπ (.Π.Α.Π.), κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε
ηνπ πιηθνχ ηνπο.

2. Ναπηηιία

Ζ πξψηε αηκνπιντθή εηαηξία εο Διιάδαο ηδξχζεθε ην 1857, κε έδξα ηε χξν, θαη
νλνκαδφηαλ «Διιεληθή Αηκνπινΐα». ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπκκεηείρε θαη ε
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Δζληθή. Ζ «Διιεληθή Αηκνπινΐα» ίδξπζε ζηελ Δξκνχπνιε ην κνλαδηθφ αηκνθίλεην
ζηδεξνπξγείν ηεο επνρήο φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε φιε ηε πεξηνρή ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πνπ έγηλε γλσζηφ ζαλ «Νεψξηνλ θαη Μεραλνπξγία χξνπ»,
ζην νπνίν γίλνληαη αθφκε εξγαζίεο επηζθεπήο θαη θαηαζθεπήο πινίσλ. Σν 1870
ζπκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ηεο «Ναπηηθήο Σξάπεδαο „Ο Αξράγγεινο‟», θαη ηνλ επφκελν
ρξφλν ζπκκεηέρεη ζηα θεθάιαηα δηαθφξσλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε
ηεο λαπηηιίαο.
Σν 1960 ηδξχεη ζηνλ Πεηξαηά ην εμεηδηθεπκέλν Ναπηηιηαθφ Καηάζηεκα γηα ηελ
ζηήξημε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο.

3. Βηνκεραλία

Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα κέρξη θαη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ «ειαθξηά»
βηνκεραλία, παξήγαγε δειαδή ηξφθηκα, ρεκηθά πξντφληα, πξψηεο χιεο, πθάζκαηα
θιπ. Ζ απνπζία βαξηάο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα πεξηφξηδε ην ελδηαθέξνλ γηα
εθκεηάιιεπζε ηνπ ππεδάθνπο. Ζ ελζάξξπλζε ηεο κεζνδηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 κε λνκνζεζία πνπ επέηξεπε ηελ «εθρψξεζε»
κεηαιιεπηηθψλ δηθαησκάησλ κε επλντθνχο φξνπο, πξνθάιεζε ηε ξαγδαία εμέιημε ηνπ
θιάδνπ. Σν 1873, ε Δζληθή ζπκκεηέρεη ζηε «Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Πίζηεσο» θαη
ελίζρπζε ηελ «Δηαηξεία Μεηαιινπξγείσλ Λαπξίνπ» κε πηζηψζεηο. Σν 1899 ζπκβάιιεη
ζηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο ρψξαο ζπκκεηέρνληαο κε θεθάιαηα ζηελ ίδξπζε ηεο
«Διιεληθήο Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο».
Σν 1900 ζπκκεηέρεη ζηε ίδξπζε ηεο «Δηαηξείαο Οηλνπνηίαο θαη Γεσξγηθήο
Βηνκεραλίαο» θαη ζηελ ζπλέρεηα ην 1906 ζηελ «Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ θαη
Οηλνπλεπκάησλ», ε νπνία επσθειήζεθε απφ ην λέν ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ
παξαθξαηήκαηνο ηεο ζηαθίδαο, θαη κε ηελ απφθηεζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ δηθαηψκαηνο
επεμεξγαζίαο ηεο ζηαθίδαο ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα θηηάμεη ηα πξψηα ειιεληθά
θξαζηά.
Ζ αλαδσνγφλεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα βνήζεζε
ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Ζ Δζληθή ην 1910 ζπκκεηέρεη ζηελ
ίδξπζε ηεο «Δηαηξείαο Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ». Σν 1919 ζπκκεηέρεη
ζηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο Διιεληθψλ Ξελνδνρείσλ (αξγφηεξα Α.Δ. Διιεληθψλ
Ξελνδνρείσλ Λάκςε).
Δηδηθά ηελ δεθαεηία 1920-1939 ε Δζληθή ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε πνιιψλ κεγάισλ
εηαηξηψλ ζε βαζηθνχο παξαγσγηθνχο θιάδνπο, φπσο ζπγθνηλσλίεο-κεηαθνξέο, ρεκηθέο
βηνκεραλίεο, εμνξχμεηο, θαηαζθεπή-νηθνδνκέο, ηζηκέληα, εξηνπξγία, ηαπεηνπξγία,
εμειεθηξηζκφο, επεμεξγαζία γεσξγηθψλ πξντφλησλ θ.α. δηακνξθψλνληαο έλα
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εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ραξηνθπιάθην ζπκκεηνρψλ ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο
ρψξαο.
Σν 1925 ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε εηαηξηψλ εξηνπξγίαο θαη ηαπεηνπξγίαο, ζηελ ίδξπζε
ηνπ «Διιεληθνχ Ππξηηηδνπνηείνπ & Καιπθνπνηείνπ» θαη ηεο «Δηαηξείαο Οπινπξγείσλ
& Οβηδνπξγείσλ» θαη κε ηελ Power & Traction Financing Co, ηδξχεη ηελ «Γεληθή
Διιεληθή Δηαηξεία» πνπ είρε ζθνπφ ηελ ίδξπζε εηαηξηψλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηηο αλάγθεο θσηηζκνχ θαη θίλεζεο. Σν 1930 ζπκκεηέρεη ζην
θεθάιαην ηεο ειεθηξηθήο εηαηξίαο «Γαιηιαίνο»
Σν 1954 ζπκπξάηηεη κε ην ειιεληθφ δεκφζην θαη ηελ ηνπξηζηηθή εηαηξία «Αζηήξ» γηα
ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηεο παξαιίαο ηεο Γιπθάδαο.
Σν 1960 Μαδί κε ηελ αγγιηθή ΒΡ, ηδξχεη ηελ «Αηησιηθή Δηαηξεία Πεηξειαίσλ» γηα ηε
δηεμαγσγή εξεπλψλ ζην ππέδαθνο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο. Σν 1961 ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Pechiney-Saint Gobain θαη ηελ «ΑΔ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ», ε
Σξάπεδα ηδξχεη ηελ εηαηξία «Υεκηθαί Βηνκεραλίαη Βνξείνπ Διιάδνο» γηα ηελ
παξαγσγή αδσηνθσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ.

4. Δκπόξην

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο, ν κηθξφο πιεζπζκφο, ε πεξηνξηζκέλε αγνξαζηηθή
δπλαηφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, ε απνπζία παξαγσγηθψλ κνλάδσλ κεγάινπ κεγέζνπο
θαζήισλαλ, ζε νιφθιεξν ην 19ν αηψλα, ηελ εζσηεξηθή εκπνξηθή θίλεζε ζε πνιχ
ρακειά επίπεδα.
Σν 1904 ίδξπζε κε ηελ National Bank fur Deutschland, ηεο Σξάπεδαο ηεο Αλαηνιήο
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, πνπ γίλνληαλ απφ ην
ειιεληθφ ζηνηρείν ζηελ Δγγχο Αλαηνιή. Σν 1905 ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο Λατθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
επαγγεικαηηψλ. Σν 1907 ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαη ηδξχεη ηελ Πξνλνκηνχρν Αλψλπκε Δηαηξεία Γεληθψλ Απνζεθψλ ηεο
Διιάδνο, (Π.Α.Δ.Γ.Α.Δ.), ζήκεξα γλσζηή σο «Δζληθή Αμηνπνηήζεσο Αθηλήησλ θαη
Δθκεηαιιεχζεσο Γεληθψλ Απνζεθψλ». Σν 1912 γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ
εκπνξίνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο Δηαηξείαο Δηζαγσγήο θαη
Δμαγσγήο.
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5. Γεωξγία

Σν 1861 δίλεηαη ε άδεηα λα ρνξεγεί γεσξγηθά δάλεηα κε πξνζσπηθή εγγχεζε. Ζ
ιεηηνπξγία ηεο αγξνηηθήο πίζηεο μεθηλά. Σν 1876 ε Δζληθή ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε
ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ απνμήξαλζε ηεο Κσπαΐδαο. Σν 1892 ζηε κεγάιε ζηαθηδηθή
θξίζε, ε εζληθή εληζρχεη γελλαία ηνπο ζηαθηδνπαξαγσγνχο, ελψ νη ππεξεζίεο ηεο
πξνβαίλνπλ ζε εηδηθή έξεπλα θαη κειέηε ηεο ζηαθηδνθαιιηέξγεηαο θαη θαηαβάιινπλ
πξνζπάζεηεο εμαγσγήο ηνπ πιενλάζκαηνο ζηε ξψζηθε αγνξά. Σν 1905 ηδξχεηαη κε
πξσηνβνπιία ηεο Δζληθήο ε «Πξνλνκηνχρνο Δηαηξεία πξνο Πξνζηαζίαλ ηεο
Παξαγσγήο θαη ηεο Δκπνξίαο ηεο ζηαθίδνο». Μέζσ ηεο «Δληαίαο» φπσο
νλνκάδνληαλ, επεηεχρζε ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο ηεο ζηαθίδαο, πνπ είρε βπζηζηεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο θξίζεο θαη έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαιιηεξγεηέο
λα απνιακβάλνπλ ζηαζεξέο ηηκέο.
Σν 1917 ηδξχεη ηελ «Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Δγρσξίσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο, θαη ην 1925 ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηνπ «Απηφλνκνπ
ηαθηδηθνχ Οξγαληζκνχ» κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ
ηνπ.

6. Αζθάιεηεο

Σν 1891 ηδξχεηαη ε «Αλψλπκνο Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ „Ζ Δζληθή‟»,
θαη ην 1908 ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε εο Αζθαιηζηηθή Δηαηξίαο «Ζ Αλαηνιή». Σν 1917
αλέιαβε ηελ αζθάιηζε ησλ ειιεληθψλ αηκφπινησλ θαζψο θαη ησλ λαχισλ θαη ησλ
θνξηίσλ ηνπο. Ο ππνβξπρηαθφο πφιεκνο είρε πιήμεη ηδηαίηεξα ηελ ειιεληθή λαπηηιία
θαη απηφ απνηέιεζε ην θχξην έλαπζκα γηα ηελ αλάιεςε απηψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
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Γ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

Θέινληαο λα ζπκβάιιεη ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ην 1860 ζπκκεηέρεη
ζηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ. Σν 1871
μαλαπξνζθέξεη θεθάιαηα ζηελ λέα πξνζπάζεηα ίδξπζεο ηνπ εζληθνχ Θεάηξνπ.
Δληζρχεη νηθνλνκηθά ηελ νξγάλσζε ησλ πξψησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, πνπ
δηνξγαλψζεθαλ κε ηδησηηθά θνλδχιηα γηαηί ε ρψξα ήηαλ ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο.
Μεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1897, παξέρεη ζηέγαζε θαη δηαηξνθή ζηνπο πξφζθπγεο απφ
Θεζζαιία θαη Ήπεηξν.
Σν 1902 κέρξη θαη ην 1904 εληζρχεη νηθνλνκηθά ηνλ Μαθεδνληθφ αγψλα. Σν 1907
δσξίδεη ζηνλ Γήκν Αζελαίσλ ηνλ Ναφ ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα θαη ηε γχξσ ηνπ
πεξηνρή. Σν 1908 εληζρχεη ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο ηεο Ζιείαο θαη ηεο Ηηαιίαο.
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ ηξνθνδνηεί ην θξάηνο κε ηα
απαξαίηεηα πνζά γηα ηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα. Σν 1914 ηεο αλαηέζεθε ε θάιπςε
«θηλδχλσλ πνιέκνπ επί θνξηίσλ» ειιεληθψλ βηνκεραληθψλ, γεσξγηθψλ ή
κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαλ. Σν 1916 ε Δζληθή έρεη ηελ επζχλε ηνπ
ζεκαληηθνχ έξγνπ ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ επηζηηηζκνχ
φιεο ηεο ρψξαο. Σν 1917 ρξεκαηνδνηεί ηα ζπκκαρηθά ζηξαηεχκαηα ζηελ Μαθεδνλία
θαη κεηά ηελ νιέζξηα ππξθαγηά ηεο Θεζζαινλίθεο, ε Δζληθή πξσηνζηαηεί ζηελ
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο.
Σν 1922 κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ε Δζληθή ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ θαη θαηνξζψλεη λα ζπγθεληξψζεη ηα ζηηεξά ηεο
Αλαηνιηθήο Θξάθεο πξηλ ηελ εθθέλσζε ηεο εμαζθαιίδνληαο ηε δηαηξνθή ηνπ
πιεζπζκνχ.
Καηά ηελ δεθαεηία 1930 -39, ε Σξάπεδα δσξίδεη πάλσ απφ 50.000.000 δξαρκέο ζε
ηδξχκαηα, ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Διιελνηηαιηθνχ πνιέκνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Έξαλν Κνηλσληθήο
Πξφλνηαο, ζηε Φαλέια ηνπ ηξαηηψηε, ζηελ ππεξεζία αιιειεγγχεο ηνπ κεηψπνπ,
εληζρχεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζηξαηεπκέλσλ θαη δσξίδεη πιήξεο θηλεηφ ρεηξνπξγείν
ζηνλ Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ θαη αλαξξσηήξηα γηα ηνπο ηξαπκαηίεο. ηελ ζπλέρεηα,
ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη ηεο πείλαο, ε Σξάπεδα δηνξγαλψλεη δηαλνκή
βνεζεκάησλ, ηξνθίκσλ θαη ζπζζηηίνπ γηα ηηο 4.000 νηθνγέλεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
Οη δαπάλεο γίλνληαλ είηε απφ ηα δηαζέζηκα ηεο ηξάπεδαο είηε απφ ηελ πψιεζε
ρξενγξάθσλ ηεο.
Με ηε θαηνρή ηεο ρψξαο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ε εθιεγκέλε
Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο απνθεχγεη θάζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γπλάκεηο Καηνρήο,
αληηζηέθεηαη θαη αξλείηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη πνιεκηθέο βηνκεραλίεο θαη ζηξαηησηηθά
έξγα ηνπ ερζξνχ, ππεξαζπηδφκελε, θαηά ην δπλαηφ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
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ηξάπεδαο απφ ηελ απεηινχκελε αξπαγή ηνπο. Σν 1943, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο
θαηνρηθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, λα ηδηνπνηεζνχλ κε πιεζσξηζηηθφ
ρξήκα ηηο κεηνρέο ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ πνπ είρε ζην ραξηνθπιάθην ηεο ε Δζληθή,
ζπλάληεζαλ ηελ αληίζηαζε ησλ ζηειερψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Σξάπεδαο, πνπ
θαηάθεξαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο.
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Γ. ΚΡΑΣΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ

Σν 1880 ε Δζληθή απέθηεζε ην δηθαίσκα λα δαλείδεη ηνπο δήκνπο, ηα Ληκεληθά
Σακεία θαη γεληθφηεξα, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Πνιινί δήκνη ηεο
ρψξαο, ιηκεληθέο επηηξνπέο θαη ηακεία εληζρχνληαη. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
έγηλαλ πνιιά απφ ηα εζληθά δεκφζηα έξγα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο λαπηηιηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Καηαζθεπάζηεθαλ ιηκάληα θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα θάξσλ,
πνπ έθαλε πνιχ αζθαιέζηεξε ηε λαπζηπινΐα ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο.
Ο Γήκνο Αζελαίσλ κέρξη ην 1900 είρε απνξξνθήζεη θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ
5.000.000δξρ.
Σν 1907 ε Σξάπεδα μεθίλεζε πξσηνβνπιίεο θαη κειέηεο γηα ηελ πδξνδφηεζε θαη ηελ
εγθαηάζηαζε απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά.
Σν 1930 πξσηνζηάηεζε ζηελ εγθαηάζηαζε εθζπγρξνληζκέλεο ηειεθσληθήο
επηθνηλσλίαο ζηελ ρψξα, θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζπκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ηεο
«Διιεληθήο Σειεθσληθήο Δηαηξείαο». Μέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 1930 ε Δζληθή ήηαλ ε
ρξεκαηνδφηξηα ησλ κεγαιχηεξσλ παξαγσγηθψλ έξγσλ ηεο ρψξαο, πδξαπιηθψλ,
απνμεξαληηθψλ, αληηπιεκκπξηθψλ, θαη ζπγθνηλσληαθψλ ζε Θεζζαιία, Ήπεηξν,
Μαθεδνλία θαη ηελ Κξήηε.
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Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Σελ δεθαεηία ηνπ 1920 πνιιέο πξννπηηθέο αλνίγνληαη ζηελ Διιάδα. Ο πφιεκνο έδεημε
ηηο πάξα πνιιέο αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ άπνςε ππνδνκψλ. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ε ρψξα έκπαηλε ζε κηα ηξνρηά εθβηνκεράληζεο, ηδηαίηεξα ην ελεξγεηαθφ
πεδίν απνθηνχζε θξίζηκε ζεκαζία. Ζ Δζληθή Σξάπεδα, γηα ηνλ ζθνπφ, ίδξπζε ην
«πλδηθάην Τδξνειεθηξηθψλ Μειεηψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη
ηεξεάο Διιάδαο» κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ησλ
πδαηνπηψζεσλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σν 1936 ρξεκαηνδφηεζε έξεπλεο γηα πεηξέιαην ζηελ Θξάθε θαη ζηελ Ήπεηξν.
Σν 1957 ζπλεξγάζηεθε κε ην Ηλζηηηνχην Βηνκεραλίαο νξζνινγηζκνχ ηνπ
Πνιπηερλείνπ ηεο Επξίρεο γηα ηελ έξεπλα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο. Σν 1959 ζπκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Βηνκεραληθήο
Αλαπηχμεσο, θαη ην 1960 ίδξπζε ζε ζπλεξγαζία κε γαιιηθή εηαηξία ηελ «Δηαηξεία
Αλαπηχμεσο Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ» γηα ηελ κειέηε ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ
Διιάδα.

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο ηδξχζεθε κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Πέξα φκσο απφ απηέο ε Σξάπεδα επηδίσμε θαη
θαηάθεξε λα παίμεη έλα ξφιν εθζπγρξνληζηηθφ ζηελ θνηλσλία θαη λα εηζάγεη
θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο ζηελ νηθνλνκία. Γηαρξνληθά ε κέξηκλα ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ε
ελίζρπζε θάζε θιάδνπ ηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Μία ζεκαληηθφηαηε πξνζθνξά ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο είλαη ή ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζέθεξε ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ
ρψξν. Σν φηη ε αγνξά ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ κνλνπσιηαθή δελ αξθνχζε γηα εγγπεζεί
ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζηαζεξφηεηα επηηεχρζεθε κέζσ ησλ
πνιηηηθψλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο Δζληθήο. Δηδηθά ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ ην
παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δνθηκάζηεθε, ε ηξάπεδα αλέιαβε θαη εθπιήξσζε κε
ζπλέπεηα ηνλ ξφιν ηνπ «δαλεηζηή ηειεπηαίαο πξνζθπγήο» αθφκα θαη κεηά ηελ ίδξπζε
ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο, νη δηνηθήζεηο ηεο
αθνινπζνχζαλ κηα πξνζεθηηθή πνιηηηθή θαη θαηάθεξλαλ λα δηαηεξνχλ ηελ
εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο, αθφκα θαη φηαλ ε θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα δελ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή. Γλψξηδαλ πνιχ θαιά φηη ε Δζληθή Σξάπεδα ήηαλ ε θνιψλα ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο, θαη θξφληηδαλ κε θάζε ηξφπν λα πεξηνξίδνπλ
ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεηψπηδε.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Ζ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο δελ αθνξά κφλν ηελ εζσηεξηθή ηζηνξία ηεο ηξάπεδαο
αιιά νπζηαζηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο λεφηεξεο Διιάδαο, ε νπνία είλαη δεκέλε κε ηηο
επηινγέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδξχκαηνο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Διιεληθνχ
θξάηνπο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζηαζκίζεη θαλείο ην ξφιν πνπ έπαημε ε Δζληθή
Σξάπεδα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ζήκεξα. Αλ
ηελ ζπγθξίλνπκε κε ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη κε
άιια βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο είλαη ηέηνην,
πνπ είλαη αδχλαην λα κελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, φπσο π.ρ. ζηηο αξρέο
ηνπ 20νπ αηψλα, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηελ Δζληθή
Σξάπεδα, κηα θαη απηή αληηπξνζσπεχεη ην 70% ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ηνπ παζεηηθνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.
Αθφκα θαη κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη εηδηθά κεηά ηνλ δεχηεξν
παγθφζκην πφιεκν πνπ πιένλ ε Σ.η.Δ. είρε θαηαθέξεη λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο θαη είρε
αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηεο ζαλ θεληξηθή ηξάπεδα, ε ΔΣΔ εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη θνληά
ζην θέληξν ησλ απνθάζεσλ. Παξά ηελ εμαηξεηηθά άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο,
ε ηξάπεδα μεθηλά μαλά θαη θαηαθέξλεη λα δηεθδηθήζεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ
κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε θαη εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο ζπκκεηέρνληαο ζε φια ηα
κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα. Καηάθεξε λα αθήζεη πίζσ ηεο ηηο απψιεηεο ηνπ
παξειζφληνο θαη λα εδξαησζεί μαλά ζαλ ε ζεκαληηθφηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα ηεο
ρψξαο.
Δμεηάδνληαο ηελ πξφνδν ηεο Σξάπεδαο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηηο κεγάιεο θαη
πνιιαπιέο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζηελ ρψξα. Ζ παξνπζία ηεο ππήξμε ζεκαληηθή
ζηηο θξίζηκεο επνρέο κέζσ ηεο πξνζθνξάο εζληθψλ ππεξεζηψλ. πλέβαιε ζηηο
πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ πνπ γλψξηζε ε ρψξα θαη ζηνπο εζληθνχο αγψλεο πνπ
έδσζε. Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζπλέρεηα κέρξη ηελ ζεκεξηλή επνρή
δηαζέηεη ηα θεθάιαηα ηεο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε ειιεληθήο
θπβέξλεζεο,
Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ βιέπεη θαλείο ηελ Δζληθή λα εμειίζζεηαη παξάιιεια κε
ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Γελ ππάξρεη εξγαζία, παξαγσγή, νηθνλνκηθή δεκηνπξγία
γεληθφηεξα, ζηηο νπνίαο ην μεθίλεκα λα κελ ζπλαληάο ηελ ΔΣΔ. Ζ Σξάπεδα έπαημε
ζεκειηψδε ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, ησλ ζπγθνηλσληψλ, ηεο
λαπηηιίαο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Γηαρξνληθά ππνζηήξημε ηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ ηεο ρψξαο, εηζάγνληαο θαη εθαξκφδνληαο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθά
κέζα.
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Δίλαη μεθάζαξφ φηη ην ειιεληθφ θξάηνο βαζίζηεθε ζηελ Δζληθή ηξάπεδα ζε φιεο ηηο
θακπέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Πξνθαλψο ε Δζληθή ήηαλ ν κνλαδηθφο θνξέαο ζηελ Διιάδα
επαξθψο εμνπιηζκέλνο θαη νξγαλσκέλνο ψζηε λα ζπλνκηιεί θαη λα δηαπξαγκαηεχεηαη
επί νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ κε μέλεο αξρέο θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο γηα ηελ
επίιπζε ησλ θξίζεσλ. Έηζη ε Δζληθή δηαπξαγκαηεχηεθε, κεζνιάβεζε, εγγπήζεθε,
νξγάλσζε, πξνζέθεξε πφξνπο, θιπ. αληί ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη πξνο φθεινο
απηνχ. Γεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ε Σξάπεδα ήηαλ έλαο νξγαληζκφο πνπ νη
ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ήμεξαλ φηη βξίζθνληαλ ζηε δηάζεζε ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο. Έλα εξγαιείν ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα
έρνπλ εκπηζηνζχλε φηη ζα δνπιέςεη άςνγα θαη πάληα ζα απνδίδεη «ηα κέγηζηα» πξνο
φθεινο ηεο ρψξαο.
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ΔΠΗΛΟΓΟ

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ε ρψξα καο θαη ην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα έρνπλ
ζεκειηαθά αιιάμεη. Ζ Διιάδα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε έλα κε πξνζηαηεπηηθφ, ειεχζεξν, αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο θαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
Ζ Δζληθή ηξάπεδα κπνξεί λα είλαη αθφκε ε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο ρψξαο, θαη λα
έρεη εμαπισζεί κέζσ παξαξηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ ζε 10 ρψξεο, αιιά ζην
επξσπατθφ πιαίζην ζεσξείηαη κία κεζαίνπ κεγέζνπο ηξάπεδα, πνπ δελ έρεη πιένλ
αξθεηή δχλακε ψζηε λα επεξεάδεη. Δίλαη μεθάζαξν φκσο, φηη φπσο κηα ρψξα έρεη
αλάγθε απφ έλα ζσζηά αλεπηπγκέλν, πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έηζη θαη ηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα κηαο ρψξαο ρξεηάδνληαη κηα ζηαζεξή νηθνλνκία γηα λα ζηεξίμνπλ ηα ζεκέιηα
ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. Μέζα απφ ην θείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ηελ
αλαδξνκή ησλ γεγνλφησλ θαίλεηαη μεθάζαξα πψο ε Σξάπεδα βξέζεθε πνιιέο θνξέο
πνιχ θνληά ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ ιφγσ ησλ ζπρλψλ αγψλσλ θαη θξίζεσλ ρξένπο,
πνπ αληηκεηψπηζε θαη ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη ην Διιεληθφ θξάηνο.
Ζ Διιάδα έρεη θάπνηα ρξφληα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φπσο ην πςειφ δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα, ην πςειφ δεκφζην ρξένο, ηελ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο, ην πνιηηηθφ
ζχζηεκα πνπ δελ ιέεη λα εθζπγρξνληζηεί, θαη ηελ αδπλακία λα επηβάιιεη έλα πιαίζην
θαλφλσλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ην θξάηνο, πνπ ζα δηαζθαιίζεη, ζα εμππεξεηήζεη θαη ζα
γίλεη ζεβαζηφ απφ φινπο, ψζηε λα πνιεκήζεη ηελ θνξνδηαθπγή. Απηά ηα πξνβιήκαηα
έθεξαλ θαη πάιη κηα λέα θξίζε ρξένπο, πνπ απηή ηελ θνξά παξά ην κηθξφ κέγεζνο ηεο
ρψξαο, δελ επεξέαζαλ κφλν εκάο αιιά επέθεξαλ θαη έλα κεγάιν θηχπεκα ζην
Δπξσπατθφ πνιηηηθφ νηθνδφκεκα.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αηθληδηάζηεθε θαη εκθαλίζηεθε αλίθαλε λα αληηκεησπίζεη ηελ
Διιεληθή θξίζε. Έηζη ε θξίζε γεληθεχηεθε, απιψζεθε θαη ζε άιια θξάηε, θαη
νδήγεζε ηελ Δπξψπε ζε κηα επίκνλε πεξίνδν χθεζεο. αλ απνηέιεζκα, είλαη βέβαην
φηη νη θαλφλεο πνπ γλσξίδακε κέρξη ηψξα ζα αιιάμνπλ. Ζ Δπξψπε πξέπεη λα αιιάμεη.
Ζ Διιάδα θαη ε Δζληθή Σξάπεδα έρνπλ κπξνζηά ηνπο αθφκα κεγάιε πνξεία, ζε
αραξηνγξάθεηα κέξε, θαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζπλερίζνπλ λα πξνρσξάλε καδί.
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