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Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις, Θεσμοί & Συμπεριφορές 

	Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την προσαρμογή και τη βελτίωση της 
θέσης των οικονομιών στην ευρύτερη οικονομική σκηνή συνήθως απαιτούν:

	 •	 θεσμικό	εκμοντερνισμό	των	οικονομικών	φορέων,	καθώς	και	

	 •	 μεταβολή	των	συμπεριφορών	(πολιτισμικό	υπόβαθρο)	προς	την	κατεύθυνση			
	 	 της	προώθησης	της	ανάπτυξης,	υπό	τους	περιορισμούς	των	αναπτυξιακών		 	
	 	 	δυνατοτήτων.	

	Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά κενά γνώσης σε σχέση με τις απαιτήσεις των  
αλλαγών του πολιτισμικού υποβάθρου όταν οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με 
τις αλλαγές στους θεσμούς. 

	Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αντιλαμβάνονται ποια είναι η απαιτούμενη αναπτυξιακή αλλαγή των 
θεσμών και του πολιτισμικού υποβάθρου, προκειμένου να κατανοήσουν τις 
απαιτήσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η παρέμβασή μου αφορά αυτό 
το σημείο.



Θεσμικό & Πολιτισμικό Υπόβαθρο

	Το ανθρώπινο γένος από τα πρώτα χρόνια εμφάνισής του κατέδειξε σημάδια 
κοινωνικής οργάνωσης, συνεργασίας και γενικότερα κοινωνικής συμπεριφοράς. 

	Η προσπάθεια τους να καλύψουν βασικές ανάγκες θεωρείται ότι επιτάχυνε 
τη συνεργασία μεταξύ τους και συνέτεινε στην κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. 
Αυτή η μεταβολή οφείλεται στο πολιτισμικό υπόβαθρο και στην πολιτισμική 
προσαρμογή (cultural adaptation). 

	Οι ανθρώπινες ανάγκες παράγουν επιθυμίες, οι οποίες με τη σειρά τους 
παράγουν κίνητρα που επηρεάζουν την πρωτογενή εκκίνηση της ανθρώπινης 
δράσης και έχουν ως προϊόν σκοπούς.

	Το άτομο διαμορφώνει τη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία επηρεαζόμενο 
από τη διαδικασία της πολιτισμικής μεταβίβασης, η οποία συμβαίνει μέσω: 

	 •	 του	social	learning,	και	

	 •	 των	γονιδίων	που	μεταδίδονται	από	γενιά	σε	γενιά	(θεωρία	του	Δαρβίνου)



Θεσμικό & Πολιτισμικό Υπόβαθρο

	Η συσπείρωση των ατόμων σε ομάδες καθώς και η ομαλή συνύπαρξή τους 
δημιούργησαν τους θεσμούς (Bowles 2004, Boyd & Richerson 2005). Ένας άλλος 
λόγος δημιουργίας των θεσμών θεωρείται η αβεβαιότητα λόγω ελλιπούς 
πληροφόρησης, την οποία συναντούν τα άτομα σε όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινότητάς τους κατά τη λήψη αποφάσεων.

	Σε αντίθεση με τους θεσμούς οι οποίοι μεταβάλλονται είτε γρήγορα είτε 
αργά (Roland 2004), οι αλλαγές του πολιτισμικού υποβάθρου δεν μπορεί 
παρά να είναι με αργό ρυθμό (De Jong 2009, Schwartz 2009) παρότι υπάρχουν 
συμπεριφορές οι οποίες αλλάζουν ακόμα και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

	Όταν παρατηρούνται εξωγενή σοκ ή πολιτισμικά σοκ η αλλαγή σε κάποιες 
αξίες του πολιτισμικού υποβάθρου μπορεί να είναι σχετικά πιο γρήγορη.
	 •	 Ωστόσο,	μετά	από	ένα	ισχυρό	σοκ	(μια	μεγάλη	ύφεση,	κ.λπ.)	το	πολιτιστικό		 	
	 	 υπόβαθρο	μπορεί	να	αλλάξει,	αλλά	οι	θεσμοί	να	παραμείνουν	αμετάβλητοι.		 

	Οι θεσμοί πάντα επηρεάζουν τις συμπεριφορές και το αντίθετο (coevolution) 

	Οι συμπεριφορές αποτυπώνονται στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
και το αντίθετο. 

	Συμπερασματικά, το πολιτισμικό υπόβαθρο & οι θεσμοί αλληλεπιδρούν και εξε-
λίσσονται (Petrakis et al. 2016) με συμπληρωματικό τρόπο (Alesina & Giuliano 2015).
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Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις που Προωθούν την Ανάπτυξη 
και οι Απαιτούμενες Θεσμικές & ΠολιτισμικέςΑλλαγές

Οι Περιορισμοί των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
που Προωθούν την Ανάπτυξη

	Η ποιότητα των θεσμών φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τις οικονομικές 
επιδόσεις και κατά συνέπεια και για την επιτυχία των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. 
	 •	 Χώρες	με	ισχυρότερους	θεσμούς	εφαρμόζουν	σημαντικές	μεταρρυθμίσεις		 	
	 	 νωρίτερα

	Δεν είναι όλες οι κοινωνίες έτοιμες να δεχτούν όλες τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται από τους πολιτικά δρώντες.
	 •	 Σημειωτέον	οι	περισσότερο	νεανικές	χώρες	τείνουν	προς	τη	διαρθρωτική		 	
	 	 μεταβολή	ενώ	η	γηράσκουσες	προς	τη	δημοσιονομική	προσαρμογή

	Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή 
συνθήκη για την ανάπτυξη.

	Ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις.

	Σύνθεση των μεταρρυθμίσεων.



Αναπτυξιακό Πρότυπο, Θεσμικό & Πολιτισμικό Υπόβαθρο

Το Στάσιμο Αναπτυξιακό Πρότυπο

Κατά τη διαδικασία της άριστης ταυτόχρονης εξέλιξης των θεσμών και του 
πολιτισμικού υποβάθρου, αναπτύσσεται το «Κανονικό Πρότυπο» το οποίο 
προϋποθέτει: α) τέλειο ανταγωνισμό, β) άριστη κατά Pareto κατανομή των 
πόρων, γ) θεσμούς που προωθούν την ανάπτυξη (inclusive institutions), δ) μη 
ύπαρξη συστηματικού κινδύνου, και ε) μη ιδιόμορφες συμπεριφορές των ατόμων 
και των επιχειρήσεων. 

Εμφανίζεται όταν παρατηρούνται αποκλίσεις από άριστο αναπτυξιακό πρότυπο.

Γιατί οι Θεσμοί Αποκλίνουν από το Άριστο Πρότυπο Ανάπτυξης
	 • Coordination Failures  •   Ασυμμετρία Πληροφόρησης   •   Path Dependence Evolution

Γιατί το Πολιτισμικό Υπόβαθρο Αποκλίνει από το Άριστο Πρότυπο Ανάπτυξης
	 • Ιδιόμορφο Πολιτισμικό Υπόβαθρο • Μη διαφοροποίηση κινδύνου κατά τις    
  Επενδύσεις και την Παραγωγή   • Συμπεριφορές Loss Aversion

Οι αποκλίσεις της μεγέθυνσης από το άριστο (Walrasian) μπορεί να οδηγήσουν 
είτε σε ένα μοντέλο που μπορεί να χαρακτηρισθεί με την επικράτηση συνθηκών 
αναπτυξιακών επεισοδίων ή την επικράτηση ενός ελάσσονος προτύπου μεγέθυνσης 
(η πιο συνηθισμένη περίπτωση). Ένα τέτοιο στάσιμο πρότυπο μεγέθυνσης κυριαρχείται 
από ιδιόμορφους θεσμούς και ιδιόμορφες προτιμήσεις.



Ένα Στάσιμο Αναπτυξιακό Πρότυπο

	Ως εκ τούτου, ένα στάσιμο αναπτυξιακό πρότυπο δημιουργείται και κυριαρχείται 
από χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

	Καθώς όμως οι ενδογενείς δυνάμεις του συστήματος απουσιάζουν, μόνο η εισροή 
ξένων κεφαλαίων και καινοτομίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αναπτυξιακά 
σοκ στην ελληνική οικονομία.

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

Εξαρτημένη Οικονομία

Θεσμοί που εμποδίζουν την 
Ανάπτυξη

α) Κατανομή των πόρων εκτός 
μηχανισμού αγοράς

β) Ιεραρχικές δομές

γ) Υψηλά κόστη συναλλαγών

Υψηλός συστηματικός κίνδυνος

Δραστηριότητες rent seeking

Επιδείνωση των σχετικών τιμών 
(του λόγου κεφάλαιο/ εργασία) 
ο οποίος όταν είναι υπέρ του 
κεφαλαίου οδηγεί σε χαμηλή 
προσφορά εργασίας

Διαιώνιση του Στάσιμου Αναπτυξιακού Προτύπου

Χαμηλή ταχύτητα δημιουργικής καταστροφής

Χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικότητας
και “γέννησης” νέας καινοτομίας

Μη διαφοροποίηση κινδύνου
στις επενδυτικές συμπεριφορές

Ιδιόμορφο πολιτισμικό υπόβαθρο
•	 Αποφυγή	αβεβαιότητας
•	 Συλλογικότητα	σε	ομάδες	
	 (δεσμοί	οικογένειας)
•	 Χρονικός	προσανατολισμός

Συμπεριφορές Loss Aversion

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΙΔΙΟΜΟΡΦΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ



Ο Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος
ως μια Επιτυχημένη Διαρθρωτική Μεταρρύθμιση

	Η μεταπολεμική εικόνα στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1946-
1982, είχε επηρεαστεί από τη μεταπολεμική και μετεμφυλιακή περίοδο. 

	Μετά το 1944 άρχισαν να παρατηρούνται σημαντικές προσπάθειες (ίδρυση 
της Επιτροπής Νομισματικού το 1946) που οδήγησαν στην απαρχή μιας περιόδου 
σφιχτής δημοσιονομικής ρύθμισης για την ελληνική οικονομία.

	Έντονη ήταν και η παρουσία ενός ολιγοπωλιακού τραπεζικού συστήματος 
(Κυρίαρχοι: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος).

	Το τραπεζικό σύστημα βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, ενώ η 
κεφαλαιαγορά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. 

	Κατάργηση Νομισματικής Επιτροπής (1982) λόγω χρηματοπιστωτικής 
μεταρύθμισης από το 1970 και έπειτα.  

	Ωστόσο, η κύρια δύναμη που οδήγησε την αλλαγή του χρηματοπιστωτικού 
τομέα ήταν η ένταξη της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 και οι 
απαιτούμενες προσαρμογές.



Ο Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος
ως μια Επιτυχημένη Διαρθρωτική Μεταρρύθμιση

	Η διαδικασία της χρηματοπιστωτικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα προετοιμάστηκε 

μέσω δύο εκθέσεων οι οποίες εφαρμόστηκαν σταδιακά κατά την περίοδο από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1990: 

	 •	 Η	πρώτη,	τον	Οκτώβριο	του	1979,	ήταν	η	έκθεση	υπό	την	επίβλεψη	του		 	
	 	 Υποδιοικητή		της	Τράπεζας	της	Ελλάδος	Ν.	Χαρισσόπουλου

    κινήσεις για την ανάπτυξη αγορών χρήματος, συναλλάγματος και    
    κεφαλαίου, καθώς και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για   
    περιορισμό των ολιγοπωλιακών συνθηκών στον τραπεζικό τομέα. 
    Επίσης, οι αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής ανατέθηκαν στην   
    Τράπεζα της Ελλάδος.

	 •	 Η	δεύτερη,	το	Φεβρουάριο	του	1987,	υπό	την	επίβλεψη	του	Θ.	Καρατζά

    απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
    απελευθεροποίηση των επιτοκίων και των ροών κεφαλαίου, επέκταση της 
    ποικιλομορφίας των τραπεζικών δραστηριοτήτων, κατάργηση περιορισμών 
    σχετικά με την τοποθέτηση κεφαλαίων, υιοθέτηση του συντελεστή 
    φερεγγυότητας των τραπεζών, ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος το 
    Δεκέμβριο του 1997 και η υποχρέωσή της για δημοκρατική λογοδοσία.



Ο Εκσυγχρονισμός του Τραπεζικού Συστήματος
ως μια Επιτυχημένη Διαρθρωτική Μεταρρύθμιση

	Η μεταρρύθμιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η οποία έλαβε 
χώρα κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο 
παράδειγμα διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. 

	Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η επιτυχία της οποίας βασίστηκε σε 
σημαντικές θεσμικές μεταβολές και σε αλλαγές στις συμπεριφορές των 
συνδικάτων, των στελεχών και των συναλλασσομένων.

	Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα διαρθρωτικής μεταβολής 
το οποίο αναδεικνύει το ρόλο της σχέσης μεταξύ θεσμών και πολιτισμικού 
υποβάθρου στην επιτυχή εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

	Οι λόγοι της επιτυχίας θα πρέπει να αναζητηθούν:

 α) Στον προσεκτικό σχεδιασμό της μεταρρύθμισης,

 β) Στο ευνοϊκό micro και macro κλίμα που επικρατούσε την περίοδο αυτή,

 γ) Στο γεγονός ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές θεώρησαν ιδιοκτησία τους τις  
  μεταρρυθμίσεις,

 δ) Ότι δεν έγινε απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης και τα δύο κόμματα   
  συμφώνησαν επί της ουσίας.
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