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Ισοζύγιο Κεφαλαίων, Ξένες Επενδύσεις, Δανεισμός από το Εξωτερικό  

Υπάρχουν δύο τρόποι για να κατακτήσεις ένα έθνος 

ο  ένας είναι με το ξίφος ο άλλος με το χρέος 

  Κυρίες και Κύριοι Καλησπέρα σας, 

 Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντονιστική επιτροπή του ΜΑΧΩΜΕ που 

διοργάνωσε το τριήμερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα « Ευρωζώνη, Λαϊκή Κυριαρχία 

και Εθνικό Νόμισμα» και ιδιαίτερα τον φίλο Γιάννη Τόλιο για την τιμή να πω δύο λόγια ενώπιον 

σας για το ζωτικό θέμα του διεθνούς ισοζυγίου πληρωμών της χώρας μας και τη συνδρομή του  

ισοζυγίου κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων στη διαμόρφωσή του.   

Έχω στη διάθεσή μου 20 λεπτά να αναπτύξω ένα θέμα σημαντικό που αφορά στην  

ουσία τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας ο οποίος συνιστά την Αχίλλειο Πτέρνα της ελληνικής 

οικονομίας. Αυτός ο υπέρμετρος δανεισμός  διαχρονικά μετέτρεψε την Ελλάδα σε κλοτσοσκούφι  

των διεθνών δανειστών, όπως και σήμερα στην εποχή των Μνημονίων της εθνικής υποτέλειας 

και της προσέδωσε την ταπεινωτική επωνυμία: η χώρα των δανείων και των χρεοκοπιών.    

Πίσω από το δράμα των μεγάλων χρηματοοικονομικών θεμάτων του διεθνούς ισοζυγίου 

πληρωμών - όπως αυτό που βιώνει η χώρας μας- βρίσκονται πολύπλοκα οικονομικά θέματα τα 

οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση και την κατανόηση τους. Κι αυτό, διότι είναι 

το  επίκεντρο μιας συνεχούς ιδεολογικής διαμάχης και συμφερόντων και ως εκ τούτου, η αρένα   

πολιτικής πίεσης στις κυβερνήσεις από οικονομικούς ομίλους, πολυεθνικές επιχειρήσεις,  και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία συνιστούν το conduit της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.  

Επειδή ο εξωτερικός δανεισμός ο οποίος καταγράφεται στο ισοζύγιο των κεφαλαιακών 

μεταβιβάσεων και  διεθνών χρηματοοικονομικών επενδύσεων σε ένα μεγάλο βαθμό προέρχεται 

από το χρόνιο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ),σας παραδίδω έναν πίνακα 

που επιμελήθηκα που περιλαμβάνει την περίοδο 2000 – 2014 για να δείτε με τα ίδια σας τα 

μάτια την φοβερή υπέρβαση των πληρωμών στο εξωτερικό έναντι των εισπράξεων της χώρας.  

 Γίνεται αμέσως εμφανές από τον πίνακα του ΙΤΣ  ότι  το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο 

μετονομάσθηκε πρόσφατα  σε ισοζύγιο αγαθών,  αποτελεί τον σημαντικότερο λογαριασμό του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κι αποτελεί συντελεστή, μαζί με το ισοζύγιο υπηρεσιών, της 

μαθηματικής εξίσωσης που απαρτίζει τον διεθνώς αποδεκτό ορισμό του ΑΕΠ 1 ενός κράτους.   

Για την ανοικτή κι ‘ατίθαση’ οικονομία της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι ως 
αναλογία του ΑΕΠ η χώρα μας έχει ένα από τα υψηλοτέρα ποσοστά εξάρτησης της οικονομικής 
της ανάπτυξης από το εξωτερικό, είτε υπό μορφή επενδύσεων μέσω κεφαλαιακών αγαθών, ή 
των αναγκαίων καταναλωτικών αγαθών, πράγμα που σημαίνει ότι η σύγχρονη Ελλάδα με τους 
ανεκδιήγητους πολιτικούς της απέτυχε  οικτρά να γίνει οικονομικώς αυτάρκης. Ήτοι, ενέργησε 
διαμετρικώς αντίθετα με τις αρχές του φιλόσοφου της καθολικής γνώσης, του Αριστοτέλη.  

Όπως απεικονίζεται στον πίνακα και το γράφημα των ετήσιων εξαγωγών και εισαγωγών  
αγαθών, το ισοζύγιο υπήρξε χρονίως ελλειμματικό με συνέπεια το συνολικό έλλειμμα να ανέλθει 
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 Υπό την μορφή μαθηματικής εξίσωσης,  ΑΕΠ= C+Ip+G+(X-E)  όπου  C=κατανάλωση, Ip=ιδιωτική 

επένδυση, G=κυβερνητικές δαπάνες, Χ = εξαγωγές, και  Ε = εισαγωγές. 
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κατά την περίοδο 2000-2014 άνω των 400 δις ευρώ, εκ των οποίων το 25% περίπου αφορούσε 
κρατικές δαπάνες, ιδίως εξοπλιστικές, διότι τα υποβρύχια που γέρνουν και τα ελικόπτερα που 
δεν πετούν δεν παράγονται στο εσωτερικό, αλλά στο εξωτερικό και απαιτούν συνάλλαγμα.    

   Έτσι η χώρας μας, με τη μεγαλομανία και την εμφανή επιπολαιότητα των πολιτικών  
ηγετών της, εάν δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, ενήργησαν σύννομα με τη δημοφιλή ρήση  
«του ξυπόλυτου στα αγκάθια». Οι εκσυγχρονιστές,  με την ολέθρια ένταξη της χώρας στη ζώνη 
του ευρώ, όντως τα είχαν μπερδέψει για τα καλά και «βάλανε την άμαξα μπροστά και πίσω το 
άλογο» και εν συνεχεία διαπίστωσαν ότι το άλογο δεν προχωρούσε. Και όχι μόνο το άλογο δεν 
προχωρούσε αλλά είχε γονατίσει από το διπλό φορτίο χρέους, του δημοσίου και του διεθνούς.  

 Για μια  αδύναμη οικονομία, όπως της Ελλάδος, με τόσες πολλές δομικές ανισορροπίες, 
υπό το βάρος των «χρόνιων» διδύμων ελλειμμάτων, του δημοσιονομικού και του ισοζυγίου των 
διεθνών πληρωμών  ήταν αναμενόμενο ότι με την ένταξη σε μία νομισματική ζώνη με αμετάκλητη 
ισοτιμία η οικονομία της να μεταβληθεί σε παρασιτική. Ήταν πασιφανές ότι η χώρα για την  
αντιμετώπισή τους θα οδηγείτο σε συνεχή ξένο τοκοφόρο δανεισμό και επιδείνωση της διεθνούς 
επενδυτικής θέσης λόγω έλλειψης εθνικού νομίσματος και δικής της νομισματικής πολιτικής.  

Οι έλληνες ατυχώς σαγηνεύτηκαν από την όψη του ευρώ κι από τα φαινομενικά οφέλη 
ενός ισχυρού νομίσματος που με την πάροδο του χρόνου μετατρέπονται σε μια φαντασιοπληξία.  
Η πολιτική ηγεσία είχε υπνωτισθεί και δεν άνοιξε ορθάνοικτα τα μάτια της να δει την συνεχή 
επιδείνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου καθώς διπλασιάστηκε μέσα σε μόνο έξη 
χρόνια από την ένταξη στην Ευρωζώνη (από 22 δις € το 2002  σε 44 δις € το 2008).2 Εν 
συνεχεία το αιφνίδιο σοκ της χρηματοπιστωτικής κρίσης έκανε εμφανή ‘τα γυάλινα πόδια’ της 
ελληνικής οικονομίας, που θρυμματίστηκαν μέσα στη καταιγίδα της ύφεσης και του χρέους. 

 Αποκρύπτοντας επιμελώς οι θιασώτες του ευρώ τα σοβαρά οικονομικά μειονεκτήματα 
της ένταξης της  Ελλάδος στη ζώνη ενός ενιαίου νομίσματος, εκθείασαν μόνο το σύνδρομο της 
ανωτερότητας του ‘ευρωπαίου’ και τα πιθανά ψυχολογικά οφέλη της ενίσχυσης του αισθήματος 
της αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής προοπτικής! Αγνόησαν όχι μόνο ότι επρόκειτο για μια 
ιστορική απόφαση, η οποία θα άλλαζε άρδην τη φυσιογνωμία και την οικονομική διαδικασία 
της Ελλάδος, αλλά και τις δυσάρεστες επιπτώσεις της «άωρου» ένταξης στη ζωή του λαού μας. 

Η πολιτική ηγεσία και οι οικονομικοί επιτελείς της θα έπρεπε να γνώριζαν ότι από την 
εποχή της  Συμφωνίας της Bretton Woods το 1944, η οικονομική θεωρία ισχυρίζεται ότι μία 
χώρα χωρίς συναλλαγματική ευελιξία, χωρίς μια ανεξάρτητη νομισματική αρχή που εκδίδει το 
δικό της εθνικό νόμισμα, και χωρίς μεγάλης κλίμακας δημοσιονομικές μεταβιβάσεις κεφαλαίων 
από τα πλεονασματικά κράτη στα ελλειμματικά, αιφνίδια και ασυμμετρικά πλήγματα στην 
οικονομία της, όπως αυτά τις κρίσης του 2008, ενδέχεται να την οδηγήσουν σε χρεοκοπία. 

Η πολιτική ηγεσία της χώρας προ πολλού θα έπρεπε να είχε κατανοήσει ότι η ευμάρεια 
του έθνους επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του θεμελιώδους αξιώματος του μερκαντιλισμού 
που έχει πρακτικώς διαχρονικά επιβεβαιωθεί και επιμελώς εφαρμόζει με αδιάρρηκτη συνέπεια 
σήμερα η ισχυρή Γερμανία. Η μακροχρόνια ισχύς του αξιώματος που «σκότωνε με ένα σμπάρο 
δύο τρυγόνια» είναι  ότι « το κράτος το οποίο έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο έχει ένα ιδιόμορφο  
οικονομικό πλεονέκτημα και, αντιθέτως, διατρέχει έναν σοβαρό οικονομικό κίνδυνο όταν το  
εμπορικό του ισοζύγιο είναι αρνητικό.» Το πλεονέκτημα του θετικού εμπορικού ισοζυγίου η 
Ελλάδα ουδέποτε το είχε, ζούσε με δανεικά, γι αυτό υπέστη αλλεπάλληλες χρεοκοπίες από τη 
σύσταση ως κράτος και οι κάτοικοί της ξενιτεύτηκαν κι έχουν δύο πατρίδες.  
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 Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου από τα 44 δις € το 2008 μειώθηκε δραματικά στα 19.6 δις € το 2014, λόγω 

της εσωτερικής υποτίμησης των εισοδημάτων που επέφεραν τα άκριτα μέτρα λιτότητας της τρόικα. Ως συνέπεια, 
οι εισαγωγές από 64δις € το 2008 κατέρρευσαν στα 41.6 δις το 2014, ενώ οι εξαγωγές ελάχιστα βελτιώθηκαν.  
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Ήταν λοιπόν φυσικό, συν τω χρόνω, να καταλήξουμε να κολυμπούμε σε μια απέραντη 
θάλασσα εξωτερικού χρέους που η αρνητική Διεθνής Επενδυτική Θέση της Ελλάδος υπερβαίνει 
τα 2ι6 δις € ευρώ στα τέλη του 20143, μέγεθος που ανέρχεται το 120% του ΑΕΠ! Πλην όμως, ένα 
κράτος δεν μπορεί «χρονίως» να εξαρτάτε από διεθνή δανεισμό. Σε τελική ανάλυση, θα ήταν 
ευχής έργο, έστω και καθυστερημένα, με τόνους μετανοίας η πολιτική ηγεσία να ανακάλυπτε την 
αλήθεια και να διαπραγματεύονταν την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη και την επιστροφή 
στην έκδοση εθνικού νομίσματος και ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής, διότι η ένταξη μας 
οδήγησε στον οικονομικό όλεθρο και σε δανειακές συμβάσεις κοινωνικής εξαθλίωσης.  

Αυτή υπήρξε η κατάληξη της σύγχρονης Ελλάδος να ζει διαρκώς με εξωτερικό δανεισμό, 
υπό την κηδεμονία των πιστωτών, που είναι θλιβερή και τραγική για έναν λαό να βρίσκεται υπό 
ομηρία της τυραννίας της αποπληρωμής του χρέους και των τόκων. Αυτή η ζοφερή κατάσταση 
έφτασε στο απόγειό της  με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης του Α’ Μνημονίου των 110 
δις ευρώ τον Μάιο του 2010 και συνοδεύτηκε από την Β’ δανειακή σύμβαση των 130 δις ευρώ το 
2012, του περιβόητου PSI που απετέλεσε τη μεγαλύτερη φάρσα σωτηρίας της χώρας από την 
χρεοκοπία. Ακολούθως, το συνολικό ποσό των 240 ευρώ, που το μεγαλύτερο μέρος του συνιστά 
ζημιές του τραπεζικού συστήματος, μεταβιβάστηκε στον προϋπολογισμό του κράτους για να το 
πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι απόγονοι του με φόρους και περικοπές αμοιβών μέχρι το 2059. 

Όμως, η χώρα αντί να σωθεί από τη χρεοκοπία οδηγήθηκε σε βαθιά ύφεση, με το ΑΕΠ 
να συρρικνώνεται κατά 27%, η ακούσια ανεργία να εκτοξεύεται στο 25%, το εθνικό εισόδημα να 
καταρρέει και η μετανάστευση να  γιγαντώνεται. Διότι η λιτότητα είναι μια επικίνδυνη πολιτική,   
-καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό και προκαλεί φτώχια- με αποτέλεσμα εν έτι 2016 η Ελλάδα να 
βρίσκεται πάλι προ των θυρών τις de jure χρεοκοπίας. Και ο λαός βρισκόμενος σε απόγνωση,  
εθισμένος στα δάνεια και τις δόσεις να επιζητά πάλι τη δόση των δανείων με τη φράση «να 
πάρουμε τη δόση» στα χείλη του καθενός και μετά «έχει ο Θεός κάπως θα τα βολέψουμε.» Το 
βόλεμα ιστορικώς σήμαινε νέα δάνεια και μ’ αυτόν τον τρόπο σκέψης η Ελλάδα βάδιζε από 
χρεοκοπία σε χρεοκοπία με το αλησμόνητο του Τρικούπη «Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν.»  

Η πρωτοφανής πανωλεθρία που υπέστη η σύγχρονη Ελλάδα από το μεγαλόπνοο όραμα 
της ένταξης στη ζώνη του ευρώ στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας, απεικονίζεται κατεξοχήν στον 
πίνακα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών της τελευταίας δεκαπενταετίας. Το έλλειμμα 
συσσωρεύτηκε στο υπέρογκο ποσό των 238 δις ευρώ, που πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτείται 
από ισόποση καθαρή εισροή ξένων κεφαλαίων. Στην περίπτωση της Ελλάδος, ένα μικρό μέρος 
χρηματοδότησης (+/- 3 δις ευρώ ετησίως) χρηματοδοτείται από μονομερείς μεταβιβάσεις ξένων 
κεφαλαίων(ΕΣΠΑ) κυρίως από την ΕΕ. Ο κύριος όγκος του ελλείμματος χρηματοδοτείται μέσω 
δανείων από το εξωτερικό (αύξηση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι μη κατοίκων είτε μείωση 
των απαιτήσεων της χώρας έναντι μη κατοίκων). Αυτές οι χρηματικές ροές διαμορφώνουν την 
αύξηση ή τη μείωση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι του εξωτερικού. Καταγράφονται στο 
ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων(ΙΚΜ) και στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
(ΙΧΣ) που και τα δύο μαζί πρέπει πάντοτε να ισούνται με το έλλειμμα στο ΙΤΣ. Κι εάν δεν ισούνται, 
υπάρχει ο λογαριασμός, λάθη και παραλείψεις ή πιο ευμενώς, τακτοποιητέα στοιχεία.        

       Σπύρος Λαβδιώτης,   Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2016 
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 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2014, Διεθνής Επενδυτική Θέση, Πίνακας V.14, σελ.120.  


