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ΠΡΟΛΟΓΟ

ηηο κέξεο καο θαη φρη κφλν, νη θίλδπλνη νη νπνίνη απεηινχλ ηελ εχξπζκε νηθνλνκηθή
ιεηηνπξγία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ρσξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν είλαη γεγνλφο. Οη θίλδπλνη
ελδέρεηαη λα είλαη εμσγελείο θαη λα αλήθνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο
εθάζηνηε ρψξαο. Απφ ηελ άιιε φκσο, ν θίλδπλνο ελδέρεηαη λα πεγάδεη απφ ην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη λα δηνγθψλεηαη ιφγσ ησλ ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ πνπ
εθαξκφδνληαη. ηα επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα
πεηχρνπκε ην παξάιιειν πάληξεκα ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ θηλδχλσλ πνπ
αληηκεηψπηδε θαη αληηκεησπίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ιαηηληθψλ ρσξψλ, θαη φρη
κφλν. Σν φρη κφλν ζεκαίλεη πσο ζα δψζνπκε θαη επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ
αθφινπζε κειέηε, κηαο θαη ζα αζρνιεζνχκε εθηελψο θαη κε ηελ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο.
Αληηιακβαλφκελνη ηεο δπζθνιία ζπγθεξαζκνχ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ πνπ
πεξηιακβάλεη ε νηθνλνκία θάζε ρψξαο, δεκνζηνλνκηθφο, καθξννηθνλνκηθφο,
εμσηεξηθφο θ.ν.θ, κπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε θάζε ρψξα κε έλαλ παίθηε ν νπνίνο
παίδεη έλα παίγλην. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ παηγλίνπ, αληίπαινη ηεο ρψξαο Υ είλαη
φιεο νη άιιεο ρψξεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηεο. Έηζη, ε ρψξα Υ, ε νπνία κπνξεί
λα είλαη θάπνηα απφ ηηο ιαηηληθέο ρψξεο πνπ ζα κειεηήζνπκε έρεη ην δηθαίσκα λα
επηιέμεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο, επηιέγνληαο ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκφζεη πάληα φκσο
δεδνκέλσλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα επηιέμνπλ θαη νη άκεζνη αληίπαινη ηεο. Γεδνκέλσλ
ησλ αλσηέξσ, ζηνλ παγθφζκην νηθνλνκηθφ ράξηε είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ ζπρλά
λα παξνπζηάδνληαη αληζνξξνπίεο ζηα παίγληα ηα νπνία παίδνληαη ζε θαζεκεξηλή
βάζε. Απηέο νη αληζνξξνπίεο ζα γίλνπλ ην αληηθείκελν ηα νπνίν ζα εμεηάζνπκε ζηα
θεθάιαηα απηήο ηεο εξγαζίαο.
Ζ δε αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ νη ρψξεο
ρξεζηκνπνηνχλ νχησο ψζηε λα εμαιείθνπλ ηηο θαηαζηάζεηο αληζνξξνπηψλ πνπ
πθίζηαληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οπσζδήπνηε, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην
νπνίν μερσξίδεη ηνπο πεηπρεκέλνπο απφ ηνπο απνηπρεκέλνπο παίθηεο, θαη άξα θαη ηηο
πγηείο θαη δπλαηέο νηθνλνκίεο απφ ηηο αδχλαηεο, είλαη ην πξνηέξεκα ηνπ λα κελ
επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα ιάζε ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη. Γηα παξάδεηγκα,
ε ρψξα καο είλαη ρξήζηκν λα δηδαρζεί απφ ηα ιάζε πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηηο
δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ.
Σαπηφρξνλα, ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αλ ε ρψξα καο ζηελ πξάμε απνδεηρζεί έλαο
παίθηεο πνπ φρη κφλν έρεη θαιή κλήκε γηα λα απνθχγεη ηα ιάζε, αιιά θαη γηα λα
κηκεζεί θαη ηηο απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζε παιαηφηεξεο
πεξηπηψζεηο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο ζα επηηεπρζεί θαη έηζη θαη ε πνξεία ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην κέιινλ ζα θαληάδεη πην αηζηφδνμε απφ φηη δηαθαίλεηαη ζηηο
κέξεο καο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1. Πεξίιεςε

ην αθφινπζν ηκήκα ηεο εηζαγσγήο ζα ζέιακε λα δψζνπκε κία πξψηε γεχζε γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Καηαξράο, απφ κφλε ηεο ε αλαδηάξζξσζε ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο απφ κφλν ηνπ είλαη έλα πάξα πνιχ ζνβαξφ γεγνλφο. ε φιεο ηηο
ρψξεο ζηηο νπνίεο παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν απηφ αθνινχζεζαλ αξθεηνί κήλεο
κεγάιεο αλαηαξαρήο ηφζν απφ ηηο θπβεξλήζεηο φζν θαη γηα ηνπο θαηαζέηεο ζρεηηθά
κε ην πφηε θαη ζε ηη βαζκφ ζα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ ηηο θαηαζέζεηο θαη γεληθά ηα
θεθάιαηα πνπ έρνπλ δεζκεχζεη.
Καηαιαβαίλνληαο ινηπφλ ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο, ε φιε αλάιπζε πνπ ζα
αθνινπζήζεη ζα ζηεξηρζεί ζε ζπλερείο ζπγθξίζεηο. Απηέο, πηζηεχνπκε φηη ηα
πξνζδψζνπλ θαη ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα- ζπκπεξάζκαηα. Ξεθηλψληαο κε ην 2ν
θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ Αξγεληηλή, ζηελ αξρή ζα παξαζέζνπκε θάπνηα γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο. Απηά ζα βνεζήζνπλ ψζηε ζηελ ζπλέρεηα λα
θαηαλνήζνπκε ηα αίηηα αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ
2002. Ακέζσο κεηά ζα αθνινπζήζνπλ ηα
αηζηφδνμα απνηειέζκαηα πνπ
εκθαλίζηεθαλ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Αξγεληηλήο θαη
ηειηθά γηα λα νδεγεζνχκε ζε έλα ζπκπέξαζκα ζα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ γηα ηελ Αξγεληηλή πξηλ θαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε.
Αληηζηνίρσο, θάηη αλάινγν ζα αλαιχζνπκε θαη γηα δχν αθφκε ιαηηληθέο ρψξεο ην
Δθνπαδφξ θαη ην Μεμηθφ. Οη δχν απηέο ρψξεο απνηεινχλ «κάξηπξεο» ηεο
αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπο. Ωζηφζν, επεηδή νη ζπλζήθεο αιιά θαη νη
ιφγνη πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο απηψλ ησλ ρσξψλ δηαθέξεη
ζε κεγάιν βαζκφ, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο –
πεξίπησζεο.
Έηζη, γηα ην Δθνπαδφξ ε αλαδηάξζξσζε ζπλδπάζηεθε κε ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο. ρεηηθά ζέκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ζα αλαιπζεί θαη ε θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΝΣ αιιά θαη εληέιεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο
δνιαξηνπνίεζεο.
Όκνηα θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Μεμηθφ, ζα εμεηαζηνχλ ηφζν ην αίηηα φζν θαη ηα
απνηειέζκαηα, εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, ηεο κεγάιεο ππνηίκεζεο ηνπ
πέζν θαηά ηελ «tequila – crisis». Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί θαη ζηελ κεγάιε
εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ απφ ην FED θαη ζπγθεθξηκέλα πσο κία
αλαθνίλσζε ηνπ FED επεξεάδεη ηειηθά ηελ ηζνηηκία ηνπ πέζν- δνιαξίνπ θα ηελ ηηκή
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ησλ Mexican futures. ε ηειηθφ επίπεδν γηα κία αθφκε θνξά, ζα γίλεη ζχγθξηζε
κεηαμχ ηνπ Μεμηθνχ πξηλ θαη κεηά ηελ «tequila – crisis».
ηελ ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο. πγθεθξηκέλα ιφγσ ηνπ
θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ πνπ έπιεμε ηελ ρψξα, ππήξμαλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην
εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο αιιά θαη γεληθά ζηηο ηζνηηκίεο επξψ – γελ, επξψ –
δνιαξίνπ, δνιαξίνπ – επξψ. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ αιιά θαη ηνπ κεγάινπ
αληίθηππνπ ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ηεο Ηαπσλίαο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία,
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί θαη ζε θφβνπο θαη πξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο ζπλέπεηεο
ηνπ ζεηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Έρνληαο αζρνιεζεί ηφζν κε ηηο ιαηηληθέο ρψξεο φζν θαη κε ην case study ηεο
Ηαπσλίαο, ζην ηέινο ηεο κειέηεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ηα ήδε
ζπκπεξάζκαηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο. πγθεθξηκέλα, βάζε ζπγθξηηηθήο
κειέηεο ζα παξαζέζνπκε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ εμεηαδφκελσλ
ιαηηληθψλ ρσξψλ κε ηελ Διιάδα αιιά θαη ηα ιάζε ηα νπνία παξαηεξήζεθαλ θαη δελ
πξέπεη λα επαλαιάβνπκε σο ρψξα ζε πεξίπησζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθνχ καο
Γεκνζίνπ Υξένπο. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κίαο
επηηπρεκέλεο αλαδηάξζξσζεο ζηελ ρψξα καο. Δπηπξφζζεηα, δίλνληαο έκθαζε θαη ζηε
δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ έρεη επέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, ζα δνζεί πξνζνρή ηφζν
ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ECB θαη ηεο επξσπατθήο έλσζεο αιιά θαη ηνπ EFSF γηα
ηελ ζηήξημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σέινο παξαζέηνληαο έλα moral hazard model
φπνπ ν δαλεηδφκελνο ζα είλαη ην ειιεληθφ θξάηνο θα ν δαλεηζηήο ην IMF, ζα
αλαδεηήζνπκε απάληεζε ζην εάλ ε Διιάδα έρεη θίλεηξν λα αζθήζεη πςειή
πξνζπάζεηα ψζηε λα πεηχρεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην ΗMF
ψζηε λα ζπλερηζηεί θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν ην θχξην δεηνχκελν είλαη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ην
ειιεληθφ Γεκφζην Υξένο είλαη εμππεξεηνχκελν.

1.2. Σν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ Γεκνζίνπ Διιείκκαηνο θαη ην Γεκνζίνπ
Υξένπο
ε απηφ ην αξρηθφ ηκήκα ηεο κειέηεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξαζέζνπκε θάπνηνπο
βαζηθνχο νξηζκνχο γηα ην δεκφζην έιιεηκκα θαη ρξένο, κε ζθνπφ ηελ βαζχηεξε
θαηαλφεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.
Ξεθηλψληαο ινηπφλ, κε ηνλ νξηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο, κπνξνχκε λα πνχκε
φηη έρνπλ ππάξμεη θαηά θαηξνχο δηαθφξσλ εηδψλ ζεσξεηηθνί νξηζκνί. Απηφ πνπ θάλεη
ηνλ θάζε έλαλ λα δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο είλαη ε ζχζηαζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.
Γεληθά ην δεκφζην απνηέιεζκα νξίδεηαη σο ηελ δηαθνξά ζπλφινπ εζφδσλ κείνλ
ζπλφινπ δαπαλψλ. Όηαλ ηα ζπλνιηθά έζνδα ππνιείπνληαη ησλ δαπαλψλ κηιάκε πιένλ
γηα δεκφζην έιιεηκκα. Απηφ, ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηνγελέο, φηαλ ζηηο δεκφζηεο
δαπάλεο δελ πεξηιακβάλνληαη νχηε νη πιεξσκέο γηα ηφθνπο αιιά νχηε θαη νη
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πιεξσκέο γηα ρξενιχζηα πνπ πξνθχπηνπλ σο επηβαξχλζεηο απφ δαλεηζκφ ηνπ θξάηνπο
ζε παξειζνληηθά έηε. ε απηέο ηηο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη κφλν δαπάλεο γηα
θαηαλάισζε, επελδχζεηο, θαη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο. Κάησ απφ απηφλ ηνλ
νξηζκφ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα εθθξάδεη ηελ απνξξφθεζε πξαγκαηηθψλ πφξσλ
ηεο νηθνλνκίαο απφ ην δεκφζην πνπ είηε δαπαλά άκεζα, είηε επηιέγεη λα ηνπο
αλαδηαλέκεη ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Με άιια ιφγηα, ην πξσηνγελέο
απνηέιεζκα εθθξάδεη ην λνηθνθχξεκα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ.
ε δεχηεξν επίπεδν, πξνθχπηεη ν νξηζκφο ηνπ αθαζάξηζηνπ απνηειέζκαηνο –
ειιείκκαηνο. χκθσλα κε απηφλ, ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη
δαπάλεο γηα ηφθνπο φζν θαη ρξενιχζηα. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ην αθαζάξηζην
απνηέιεζκα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο απνξξφθεζεο ρξεκαηηθψλ πφξσλ ηνπ
δεκνζίνπ, θαη πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθε γηα πιεξσκέο φισλ ησλ εηδψλ ησλ δαπαλψλ
πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ θνξνινγία αιιά απφ δαλεηζκφ. Απηφο άιισζηε είλαη θαη
ν ιφγνο πνπ ην αθαζάξηζην απνηέιεζκα ζπρλά θαιείηαη θαη σο θαζαξέο δαλεηαθέο
αλάγθεο.
ε ηξίην επίπεδν, αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο –
ειιείκκαηνο ή θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο. Απηφ πξνθχπηεη εάλ ζηηο δαπάλεο ηνπ
αθαζάξηζηνπ απνηειέζκαηνο δελ ζπκπεξηιεθζνχλ νη δαπάλεο ρξενιπζίσλ. Οη
ηειεπηαίεο εμνξηζκνχ απνηεινχλ έλαλ κεησηηθφ παξάγνληα γηα ην ρξένο θαη έηζη
γεληθά ην θαζαξφ απνηέιεζκα δείρλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ γηα λένπο
ρξεκαηηθνχο πφξνπο θαηά ην ηξέρνλ έηνο, πέξαλ ησλ πνζψλ πνπ ην θξάηνο
δαλείδεηαη γηα λα εμνθιήζεη παιαηφηεξα ρξέε, ρξενιχζηα ελ πξνθεηκέλσ. ηελ
εζληθνινγηζηηθή δηάιεθην ην θαζαξφ απνηέιεζκα δείρλεη ηελ θαζαξή ιήςε ή
ρνξήγεζε δαλείσλ.
ην παξαθάησ ηκήκα ζα παξαζέζνπκε κε ζπληνκία, ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο
νξηζκνχο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ, ηνπ ηακεηαθνχ θαη ηνπ εζληθνινγηζηηθνχ ειιείκκαηνο.
ε γεληθέο γξακκέο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ρσξίδεηαη ζηηο παξαπάλσ ηξείο
θαηεγνξίεο πνπ αλέιπζα, ζην πξσηνγελέο, ην θαζαξφ θαη ην αθαζάξηζην. Δθεί πνπ
πξέπεη λα δψζνπκε πξνζνρή θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο,
είλαη ζε πνην ηκήκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξεηαη ν νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
δειαδή ζε πνηα δεκνζηνλνκηθή βάζε. Απηή, είλαη απιά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ
ηεξνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα κέζα απφ έλα
ζχλνιν λφκσλ θαη θαλφλσλ φια απηά ηα έηε.
Σν δε ηακεηαθφ έιιεηκκα, νξίδεηαη θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο ηακεηαθήο βάζεο, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηελ δεκνζηνλνκηθή. Ζ ηακεηαθή δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε
παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ θαηέρεη
ην δεκφζην, θπξίσο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σφζν ην δεκνζηνλνκηθφ φζν θαη ην
ηακεηαθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξσηνγελή κε ηελ έλλνηα φηη
παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. Όκσο θαη ηα
δχν επηθεληξψλνληαη απιά ζηελ θαηαγξαθή δαπαλψλ θαη εζφδσλ πνιιέο θνξέο κε
αζαθείο θαη δπζλφεηεο απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο κεζνδνινγίεο, φζνλ αθνξά ηνλ
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επαθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εγγξαθψλ. Με άιια ιφγηα δελ θαηαγξάθνπλ ηφζν ην
έιιεηκκα φζν θαη ην ρξένο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα.
Λχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα έρεη πξνζδψζεη ην εζληθνινγηζηηθφ ζχζηεκα,
ΔΛ95, ην νπνίν έρεη αθξηβείο νξηζκνχο γηα φια ηα κεγέζε θαη είλαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζχκθσλν θαη κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. ην πιαίζην ηνπ ΔΛ95 ην
θνηλφ έιιεηκκα νξίδεηαη σο Καζαξφ Έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε
εζληθνινγηζηηθή βάζε. Αληίζηνηρα ππάξρεη θαη ν θνηλφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
νξηζκφο γηα ην ρξένο σο αθαζάξηζην νλνκαζηηθφ ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο.
Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε θαη ην πνηνχ είδνπο νξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ πξάμε. Καηά θχξην ιφγν νη έλλνηεο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη εζληθνινγηζηηθέο. Σν θαηά θχξην
ιφγν ζεκαίλεη φηη νη πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελνη ινγαξηαζκνί, πνπ έρνπλ θαη κεγάιε
πνιηηηθή βαξχηεηα, ζηεξίδνληαη θαη πξνθχπηνπλ θαηά βάζε απφ ηνλ ΔΛ95,
ζπγρξφλσο φκσο κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ ζηνλ βαζκφ πνπ επηηξέπεη ην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο, ΓΤΔ.
Δλ ζπληνκία αλαθέξνπκε φηη ε ΓΤΔ νξίδεηαη απφ ηελ ζπλζήθε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, γλσζηή θαη σο ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη. χκθσλα κε απηή, θαη εηδηθφηεξα
κε ην 104 άξζξν, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγθε θαη ηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά πεξηπηψζεηο
δεκνζηνλνκηθήο εθηξνπήο. ηελ ζπλζήθε ππνγξάθεη θαη ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν
ην νπνίν αλαθέξεη θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ηειείηαη ε παξαπάλσ παξαθνινχζεζε. Οη
θαλφλεο απηνί ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ ΔΛ95 φκσο ππάξρνπλ θαη
θάπνηεο απνθιίζεηο.
ην ηέινο ηεο ελφηεηαο είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε θαη ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο. Καηά γεληθή νκνινγία ε έλλνηα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο είλαη
αξθεηά απιή θαζψο εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απαηηήζεσλ ηξίησλ
έλαληη ηνπ δεκνζίνπ. ε δεχηεξν επίπεδν φκσο ν νξηζκφο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
αξρίδεη θαη πεξηπιέθεηαη αλάινγα κε ην αλ αλαθεξφκαζηε ζην αθαζάξηζην ρξένο,
δειαδή ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, ή γηα ην θαζαξφ, δειαδή ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ δεκνζίνπ κείνλ ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλαληη ηξίησλ.
Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά είλαη θαη αλάκεζα ζην εγρψξην ε
ρξένο ηεο αιινδαπήο. πγθεθξηκέλα, απηφο ν δηαρσξηζκφο ζηεξίδεηαη ζηνλ ηφπν
κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ πηζησηή.
Παξφκνηα ην ρξένο κπνξεί λα κεηξεζεί ζε εζληθφ λφκηζκα ε ζε ζπλάιιαγκα αλάινγα
κε ην λφκηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο.
Ζ θάζε έλλνηα έρεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα
πξνεμνθιήζνπκε απφ ηελ αξρή πνηνο νξηζκφο είλαη θαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα φιεο
ηηο πεξηπηψζεηο. Ωζηφζν νη αδπλακίεο δελ ιείπνπλ θαη νξηζκέλεο θνξέο είλαη θαη
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ζεκαληηθέο αλ ζθεθηνχκε φηη κεηά ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ κεηά ΟΝΔ επνρή,
πνιιά κεγέζε δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ επαθξηβψο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα
θαλείο λα κελ γλσξίδεη ην αθξηβέο πνζνζηφ ηνπ ρξένπο ζηελ θαηνρή αιινδαπψλ,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ
ζπλαιιαγψλ.

1.3. Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάιπζε ησλ 3 gaps.

ηελ ελφηεηα 1.2 ζθνπφο είλαη λα δψζνπκε ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ
γλσζηή ζεσξία ησλ 3 gaps. ε γεληθέο γξακκέο ε ζεσξία απηή βαζίδεηαη ζε
εμηζψζεηο- ηαπηφηεηεο Μαθξννηθνλνκηθήο Ηζνξξνπίαο. πλδέεη θαη θέξλεη ζε άκεζε
επαθή ηνπο ηξείο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο, ηνλ ηδησηηθφ, ηνλ δεκφζην θαη
ηνλ εμσηεξηθφ. Βάζεη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζε απηνχο
ηνκείο ε εμέηαζε ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα ζεσξήζνπκε κία αλνηρηή
νηθνλνκία πνπ θαηέρεη θαη εμαγσγηθφ ηνκέα. ε δεχηεξν επίπεδν πξνθχπηεη ε
παξαθάησ εμίζσζε πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ :

Y=Cp + Ip + G + (Exp- Imp)
Y=Cp + Sp + T

ή

φπνπ Cp είλαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, Sp θαη Ip ε ηδησηηθή απνηακίεπζε θαη
επέλδπζε αληίζηνηρα, θαη G νη δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο κε ηελ θνξνινγία λα
ζπκβνιίδεηαη κε T θαη ηηο εηζαγσγέο- εμαγσγέο κε Exp θαη Imp.
Απφ ηηο δχν απηέο εμηζψζεηο πξνθχπηεη ε ζρέζε Sp + Df = Ip + Dg (1)
Όπνπ ζαλ Dg ζπκβνιίδεηαη ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ δειαδή ηεο δαπάλεο κείνλ
ηνπο θφξνπο θαη ζαλ Df ζεσξνχκε ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα δειαδή
Imp- Exp > 0 .
Αλ αλαδηαηάμνπκε ηνπο φξνπο ηεο (1) εμίζσζεο ιακβάλνπκε ηελ εμήο :
Sp – Ip + Df = Dg (2)

ή Df = Dg + Dp (3)

Απφ ηελ εμίζσζε (3) πξνθχπηεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 3 gaps. Ζ δηαθνξά IpSp = Dp ππνδειψλεη ην έιιεηκκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δειαδή ηελ δηαθνξά κεηαμχ
επελδχζεσλ θαη απνηακηεχζεσλ. Όπσο παξαηεξνχκε, ην ηδησηηθφ πξνζηηζέκελν κε ην
δεκφζην θελφ ηζνχηαη κε ην εμσηεξηθφ θελφ.
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Όζνλ αθνξά ηα πξφζεκα ησλ ηξηψλ θελψλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζθεθηνχκε φηη αξρηθά
ην ηδησηηθφ θελφ είλαη θαηά θαλφλα αξλεηηθφ θαζψο νη απνηακηεχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα ππεξβαίλνπλ ησλ επελδχζεσλ.
ε δεχηεξν επίπεδν, ην δεκφζην θελφ είλαη ζεηηθφ αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ
πεξηπηψζεσλ νη δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ είλαη πςειφηεξνπ κεγέζνπο απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. Αθφκε, ην
εμσηεξηθφ θελφ ελδέρεηαη λα έρεη πξφζεκν αιιά ππάξρεη πεξίπησζε λα είλαη θαη
κεδεληθφ. Θα δηαθξίλνπκε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο.
1ε πεξίπησζε:
Αξρηθά αο ππνζέζνπκε φηη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη απφιπηα
εμηζνξξνπεκέλν κε απνηέιεζκα ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα λα είλαη κεδεληθφ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, εθφζνλ Df = 0 ηφηε πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εμίζσζε (3) φηη:
Dg + Dp = 0 ή
κε άιια ιφγηα πσο Dg =- Dp (4)
Απφ ηελ εμίζσζε (4) θαίλεηαη μεθάζαξα ν πεξίθεκνο λφκνο ηνπ Walras ζχκθσλα κε
ηνλ νπνίν ην πιεφλαζκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,- Dp, ρξεκαηνδνηεί απνθιεηζηηθά ην
δεκφζην έιιεηκκα.
Αλ αλαιχζνπκε ηελ (4) πεξαηηέξσ, ιακβάλνπκε ηελ εμήο ζρέζε :
Sp = Dg + Ip (5)
Απφ ηελ (5) κπνξνχκε λα δψζνπκε κία δεχηεξε εξκελεία ηνπ λφκνπ ηνπ Walras,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία φηαλ ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ βξίζθεηαη ζε
απφιπηε αξκνλία θαη νπζηαζηηθά ε νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη σο θιεηζηή, ηφηε
νπζηαζηηθά ην κέγεζνο ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο ζα πξέπεη λα επαξθέζεη ψζηε λα
ρξεκαηνδνηήζεη ηφζν ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο φζν θαη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα.
Σα πξάγκαηα είλαη πην επλντθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην δελ
είλαη ειιεηκκαηηθφ αιιά πιενλαζκαηηθφ,-Dp. ε απηή ηελ πεξίπησζε
αλαδηαηάζζνληαο ηελ (5) ιακβάλνπκε ηελ εμίζσζε
(6) Sp- Dg = + Ip
Απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε θαίλεηαη θαζαξά φηη ηψξα γηα λα θαιπθζνχλ νη ηδησηηθέο
δαπάλεο ππάξρεη θαη κία πξφζζεηε ρξεκαηνδνηηθή δχλακε, πέξαλ ηεο ηδησηηθήο
απνηακίεπζεο, πνπ είλαη ην δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα.
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Απηή ε εθδνρή, αλ θαη γεληθά ηδεαηή αλ αλαινγηζηνχκε ηελ δεκνζηνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ αλά ηνλ θφζκν, δείρλεη ηνλ ηεξάζηην ξφιν θαη
ηελ ζεκαζία ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπκκαδέκαηνο ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία κηαο
ρψξαο.
2ε πεξίπησζε:
Τπνζέηνπκε, κε κία πην ξεαιηζηηθή δηάζεζε, φηη ε νηθνλνκία είλαη αλνηθηή θαη
ζπλεπψο φηη ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην δελ δηέπεηαη απφ απφιπηε ηζνξξνπία.
Με άιια ιφγηα ην Df είλαη δηάθνξν ηνπ 0.
Σφηε ιακβάλνπκε κηα παξαιιαγή ηνπ λφκνπ ηνπ Walras, πνπ είλαη ε εμίζσζε (3)
πνπ είρακε παξαζέζεη παξαπάλσ, Df = Dg + Dp. Απφ ηελ
(3) παξαηεξνχκε φηη ην άζξνηζκα ησλ δχν ππνβαιινπζψλ δεηήζεσλ δελ ηζνχηαη κε
ην 0 αιιά κε ην έιιεηκκα ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ. Όηαλ φκσο απηφ ην έιιεηκκα
πθίζηαηαη ζπλεπάγεηαη θαη έλαλ ηζφπνζν εμσηεξηθφ δαλεηζκφ πνπ είλαη απαξαίηεηνο
γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ. Καη απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη, εθφζνλ ε ρψξα
μνδεχεη πεξηζζφηεξα γηα εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ φζα εηζπξάηηεη απφ
ηηο εμαγσγέο ηεο, είλαη αλαγθαίν λα δαλεηζηεί απηφ ην πνζφ απφ ην εμσηεξηθφ ψζηε
λα ρξεκαηνδνηήζεη ην έιιεηκκα ηεο, Df.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη κηα εμέιημε ηεο (5) εμίζσζε πνπ πιένλ
πεξηιακβάλεη θαη ην Df. Απηή είλαη ε εμίζσζε (7) Sp +Df = Dg + Ip
Απφ ηελ ηειεπηαία εμίζσζε ιακβάλνπκε ππφςε φηη νη δχν εζσηεξηθέο ειιεηκκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο – πεγέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δχν αληίζηνηρεο πεγέο. Ζ 1ε είλαη
εζσηεξηθή θαη δελ είλαη θακηά άιιε παξά ε ηδησηηθή απνηακίεπζε. Ζ 2 ε είλαη
εμσηεξηθή θαη πξφθεηηαη γηα ην πφζν ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ζηνλ νπνίν
θαηαθεχγεη ε ρψξα κε απψηεξν ζθνπφ λα θαιχςεη ην εμσηεξηθφ ηεο έιιεηκκα.
πγθεθαιαηψλνληαο, εάλ ππνζέζνπκε φηη ε ηδησηηθή απνηακίεπζε ρξεκαηνδνηεί ηηο
επελδχζεηο θαη θπξίσο ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα
ζπκπεξαίλνπκε πφζν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πξνζερηηθή δηαρείξηζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ κίαο ρψξαο. Απηφ εμεγείηαη απιά, θαζψο εάλ ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα μεθχγεη ζε δπζζεψξεηα επίπεδα ηφηε ζαλ άκεζν επαθφινπζν θαη ν
εμσηεξηθφο δαλεηζκφο, πνπ είλαη θαη ε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Dg, ζα
μεθχγεη επίζεο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα νδεγήζεη ζε έλαλ θαχιν θχθιν
ππεξαχμεζεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κε
απνηέιεζκα ε ρψξα λα επέιζεη ζε παξαηεηακέλε πεξίνδν βαζεηάο χθεζεο. Όκνηαο
ζεκαζίαο είλαη θαη ε χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ λα εγγπάηαη
αλά πάζα ζηηγκή ηηο θαηαζέζεηο ησλ πιενλαζκαηηθψλ κνλάδσλ αθνχ απηέο
ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη.
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1.4. Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη Γεληθή Κπβέξλεζε (Central AdministrationGeneral government)

ην αθφινπζν ηκήκα ηεο εηζαγσγήο ζα παξαζέζνπκε ηνπο νξηζκνχο γηα ηελ
Κεληξηθή θαη Γεληθή θπβέξλεζε νη νπνίνη είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ κειέηε πνπ ζα
αθνινπζήζεη ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ
εζληθνινγηζηηθή δηάιεθην, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα αλαθεξφκαζηε
ζηελ Γεληθή θπβέξλεζε. Ζ Γεληθή θπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ππνηνκείο,
θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Κεληξηθή Γηνίθεζε – θπβέξλεζε. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη
ηνπο θεληξηθνχο θνξείο, εθηφο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ησλ νπνίσλ νη
αξκνδηφηεηεο εθηείλνληαη γεσγξαθηθά ζε επίπεδν ηνπ ηνπηθνχ. Αθφκε
πεξηιακβάλνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Υαξαθηεξηζηηθνί
θνξείο ηνπ ππνηνκέα απηνχ είλαη ε Βνπιή, ε θπβέξλεζε, ηα ππνπξγεία θαη νχησ
θαζεμήο.
Γηνίθεζε νκφζπνλδνπ θξαηηδίνπ. Έρεη χθνο θαη ραξαθηήξα παξφκνην κε απηφλ ηεο
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, κε ηελ δηαθνξά φηη αλαθέξεηαη ζε θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο
πνπ εθηεινχληαη ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν, θαηψηεξνπ ηεο θεληξηθήο δηνηθήζεσο θαη
αλσηέξνπ ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ. ε απηφλ ηνλ ππνηνκέα κε άιια ιφγηα αλήθνπλ νη
θνξείο ησλ λνζνθνκείσλ, θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ γηα παξάδεηγκα.
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Πεξηιακβάλεη ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο θαη ηα κε θεξδνζθνπηθά
ηδξχκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο, ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζε
κέξνο ηεο επηθξάηεηαο θαη δελ αζθνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν. Υαξαθηεξηζηηθνί θνξείο
ηνπ παξαπάλσ ππνηνκέα είλαη νη Ννκαξρίεο, νη Γήκνη θαζψο θαη νη Κνηλφηεηεο.
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο
αλεμαξηήηνπ πεξηνρήο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρή θνηλσληθψλ παξνρψλ. Ο
ππνηνκέαο απηφο έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Σα πην ζεκαληηθά είλαη ε
ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα αζθάιηζεο, θαη ν θαζνξηζκφο ησλ εηζθνξψλ
θαη ησλ παξνρψλ απφ ην δεκφζην, ην νπνίν είλαη θαη ν θχξηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ φινπ
ζπζηήκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εληαρζεί έλαο θνξέαο ζηνλ ππνηνκέα
απηφ, είλαη ε έιιεηςε ζαθνχο ζρέζεο κεηαμχ σθειεκάησλ πνπ δέρεηαη θαη ηνπ
θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη θαζψο ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο εμνξηζκνχ
δελ παξέρεη πξνδηαγεγξακκέλα νθέιε αιιά θαη δελ ζέηεη αλάινγεο ππνρξεψζεηο
ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ΟΚΑ αλήθνπλ ην ΗΚΑ, ην ΟΓΑ ην
ΝΑΣ θαη πνιιά άιια αζθαιηζηηθά ηακεία.
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1.5. Βαζηθέο θαηεγνξίεο αλαδηάξζξσζεο ρξένπο.
ηελ παξαθάησ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ζχληνκα ηνπο ηξφπνπο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο ησλ ρσξψλ. ε ζπλζήθεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο θαη φηαλ
νη αζθνχκελεο πνιηηηθέο κηαο ρψξαο βπζίδνπλ ηελ εγρψξηα νηθνλνκία απηήο ,ζε
θαηάζηαζε χθεζεο, είλαη πξνθαλέο φηη ην Γεκφζην Υξένο θαη έιιεηκκα θηάλνπλ ζε
κε εμππεξεηνχκελα επίπεδα. ε απηά ηα πιαίζηα ε ρψξα πνπ έρεη ην νηθνλνκηθφ
πξφβιεκα δελ δχλαηαη πηα λα πιεξψλεη ηνπο ηφθνπο ηνπ Υξένπο ηεο. Σαπηφρξνλα,
νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο είλαη θπζηθά αξλεηηθνί, θαη ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα πνπ
ζα βνεζνχζαλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ απνπζηάδνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε
ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε είλαη αδχλαηνλ θαη λα πιεξψλεη ηνπο
ηφθνπο ηνπ Υξένπο ηεο αιιά θαη λα κεηψλεη ην Υξένο ηεο. Απφ ηελ άιιε βέβαηα δελ
είλαη δπλαηφλ λα πιεξψλεη ηνπο ηφθνπο κε έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα δεκφζηα έζνδα
ηεο, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ρξεκαηνδνηνχληαη επαξθψο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο ρψξαο.
Λφγσ ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε
κφλε ιχζε ε νπνία έρεη ηελ δπλακηθή γηα λα βγάιεη ηηο ρψξεο απφ ην νηθνλνκηθφ ηνπο
αδηέμνδν, είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπο. Έλαο ζπλεζηζκέλνο
νξηζκφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, είλαη
φηη αλαδηάξζξσζε είλαη ην ζπκβαηηθφ δηαξζξσηηθφ κέηξν ηεο παξνρήο βνήζεηαο
κέζσ ηεο εηζξνήο λένπ ρξήκαηνο. Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο είλαη ινηπφλ ν κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν έλα θξάηνο απνηξέπεη
δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηα επίπεδα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο
γεληθφηεξα. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο έρεη νπζηαζηηθά δχν πηπρέο.. Ζ
πξψηε είλαη ε δηαδηθαζηηθή. Απηή, επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο
αλαδηάξζξσζεο. Ζ δεχηεξε πηπρή είλαη ε νπζηαζηηθή θαη αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο
αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. Απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εκεξνκελίαο εμφθιεζεο ηνπ νκνιφγνπ θαη κείσζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο απηνχ.
Καηά ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, ηα παιαηά νκφινγα
θάζε ρψξαο αληηθαζίζηαληαη κε λέα νκφινγα. Καηά ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο νη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη αξθεηέο. Καηαξράο, ελδέρεηαη
απιά έλαο αξλεηηθφο παξάγνληαο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο λα αληηθαηαζηαζεί απφ
έλαλ ζεηηθφ παξάγνληα, κε ηελ ρξήζε θάπνηαο ηζρπξήο εμαζθάιηζεο, γηα παξάδεηγκα.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ αιιάδεη ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο δαλεηαθήο
ζχκβαζεο ,θαη άξα θαη ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ζπλνιηθά. Σν κφλν πνπ αιιάδεη είλαη
θαη ε «κάζθα» ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. πρλά ε κέζνδνο απηή αλαθέξεηαη σο
reprofiling. Δθηφο ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ, κηα άιιε ζπρλή κέζνδνο αλαδηάξζξσζεο
Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη ε επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο
ησλ νκνιφγσλ ησλ ρσξψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θεξδίδεηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο γηα ηηο
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θπβεξλήζεηο ησ ρσξψλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Μάιηζηα ππάξρεη θαη ε
δπλαηφηεηα ε επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ λα ζπλδπαζηεί κε
κείσζε θαη ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ησλ ρσξψλ. ε απηή, ηελ πεξίπησζε
νπσζδήπνηε κεηψλεηαη ε Καζαξή Παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ρξεκαηνξξνψλ
ησ επελδπηψλ. Μηα αληίζηνηρε κείσζε ηνπ NPV έρνπκε θαη φηαλ γίλεη απηφκαηε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ
θνπξέκαηνο, νη δαλεηζηέο ζπλαηλνχλ κε ηνπο δαλεηδφκελνπο γηα ηελ απηφκαηε
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνιφγσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο,
θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλίεο κέζα απφ πνιιέο δπζθνιίεο θαζψο νη δαλεηζηέο
απνθνκίδνπλ κεγάιεο δεκίεο κεηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ θνπξέκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : Ζ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ ΚΑΗ Ζ ΒΡΑΕΗΛΗΑ

2.1. Ζ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο
Ζ παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο ζα γίλεη μερσξηζηά γηα θάζε ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο :
 Αιιειεμάξηεζε δεκνζηνλνκηθνχ κε καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα: Απνηειεί ηνπο
ηνκείο κε ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Δηδηθά θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ηα
πξάγκαηα εμειίρζεθαλ αλά δηαζηήκαηα ηδηαίηεξα δπζνίσλα ζηα δεκνζηνλνκηθά θαη
καθξννηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα ηεο ρψξαο. Καηαξράο, ν πιεζσξηζκφο, εηδηθά ηελ
ηξηεηία 1990-1992, θπκάλζεθε ζε ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα θαη κφλν κεηά ηελ
θφξκνπια κεηαηξνπήο ησλ πέζν ζε ακεξηθαληθά δνιάξηα έπεζε ζε κνλνςήθηα
επίπεδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην Γεκφζην Υξένο είρε κηα ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε.
Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πνιηηηθέο ησλ αξρψλ γηα δεκνζηνλνκηθή ζπλέπεηα θαη
λνηθνθχξεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα, κε ην ςήθηζκα ηνπ Swift Deltaic Case,
δηνγθψζεθε ην εμσηεξηθφ θαη ην δεκφζην έιιεηκκα. Καη απηφ γηαηί ηα δάλεηα πνπ
ζπκπξάηηνληαλ κεηαμχ θπξίσλ θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, πνπ ήηαλ εζσηεξηθά δάλεηα,
ζπλππνινγίδνληαλ ζην εμσηεξηθφ έιιεηκκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην εμσηεξηθφ θαη
δεκφζην έιιεηκκα εθηηλάρζεθε ζηα χςε. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ απερζνχο,
odious debt. Δπηπξνζζέησο, ηηο δχζθνιεο ψξεο ηνπ 1999-2000 φηαλ ηίπνηε ζηα
δεκνζηνλνκηθά δελ δνχιεπε, ε ηεξάζηηα δεκφζηα δαπάλε γηα ηηο εθινγέο νδήγεζε ζε
εθηίλαμε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο θαη ζηα αξλεηηθά επαθφινπζα. Ζ δε αλάπηπμε
παξνπζίαδε θάπνηα ζηαζεξά βήκαηα αχμεζεο φηαλ εηδηθά γηα θάπνηα ρξφληα
παξέκεηλε ζην 6%., αιιά ε φιε αβεβαηφηεηα πνιηηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή, θαζψο θαη
ε κεγάιε εππάζεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζε εμσηεξηθά shocks θαη κεηαβνιέο,
πνιιέο θνξέο κείσλε δξακαηηθά ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. ε γεληθέο
γξακκέο θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, εηδηθά κεηά ην 2002 κέρξη θαη ζήκεξα, ε
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή έρεη θάλεη βήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο έρνληαο ζαλ θχξην
ζηφρν ηελ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ ψζηε ε
πξαγκαηηθή νηθνλνκία λα πάξεη ηα πάλσ ηεο, κε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ λα απνηειεί
πξσηεχνληα ζηφρν. Αδηακθηζβήηεηα, νη παξαπάλσ ζηφρνη δείρλνπλ πην επηηεχμηκνη
ζήκεξα παξά ζην παξειζφλ, αιιά νπσζδήπνηε είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αθφκε
εμίζνπ ζεκαληηθά βήκαηα θαζψο ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ρξίδεη ζεκαληηθήο
βειηίσζεο.
 Ννκηζκαηηθφο ηνκέαο : Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αζηάζεηα εηδηθά θαηά ηελ
θξίζηκε πεξίνδν ηνπ 1990-2002. Όηαλ ν λνκηζκαηηθφο ηνκέαο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά,
ηφηε ηα αξλεηηθά επαθφινπζα επεθηείλνληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ελ κέζσ
απηνχ θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Κάηη αλάινγν παξαηεξήζεθε θαη ζηελ
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πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο. πγθεθξηκέλα ην Convertibility Plan ην νπνίν
θαζηεξψζεθε ζηα κέζα ην 20νπ αηψλα, ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα πέζν
αληαιιάζζνληαλ κε έλα δνιάξην, είρε ζαλ απνηέιεζκα γηα θάπνηα ρξφληα ν
πιεζσξηζκφο λα έρεη κεησηηθέο ηάζεηο αιιά ηα αξλεηηθά επαθφινπζα ζηνλ
βηνκεραληθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ήηαλ ηδηαίηεξα
ζνβαξά. Με ιίγα ιφγηα, πιήζνο εξγαδνκέλσλ έραζε ηελ δνπιεηά ηνπο θαζψο νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Αξγεληηλήο δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα
αληαγσληζηνχλ ηα Ακεξηθάληθα θαη γεληθά ηα εμσγελή θεθάιαηα ηα νπνία
εηζέξεπζαλ κε ηεξάζηην ξπζκφ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε, ήηαλ
ζχλεζεο θαηλφκελν γηα ηνπο θεξδνζθφπνπο λα αγνξάδνπλ θζελά ζπλάιιαγκα ζε
δνιάξηα, κε ηελ ηζνηηκία ζε πέζν λα είλαη έλα πξνο έλα, θαη κεηά ηνπνζεηνχζαλ ηα
θεθάιαηα ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ θεξδίδνληαο ππέξνγθα πνζά. Απφ ην
Convertibility Plan επεξεάζηεθε ζαθψο θαη ν εμσηεξηθφο ηνκέαο. Πξηλ απφ ην
Convertibility Plan, ε Αξγεληηλή ραξαθηεξίδνληαλ απ απηάξθεηα θαζψο ην 95% ηεο
θαηαλάισζεο ηεο παξάγνληαλ εγρψξηα. Παξάιιεια, ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηξέλσλ
θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Μεηά ην Convertibility Plan φκσο παξαηεξήζεθε κηα
θάκςε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη νη εηζαγσγέο πνιιαπιαζηάζηεθαλ, θξέαο,
θξνχηα, πάζηα θαη πνιιά άιια, δπζρεξαίλνληαο ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ
ηζνδπγίνπ. Ωζηφζν, κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα απέθηεζε
ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξφηεηα, κεηψλνληαο ην αίζζεκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηνχζε
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Δθηφο απηνχ θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα απαηηείηαη ζπλέρεηα
ηεο ζνβαξήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ψζηε λα ζσξαθηζηεί θαη ε εγρψξηα
νηθνλνκία απφ εμσηεξηθέο επηζέζεηο θαη shocks.

 Βηνκεραληθφο ηνκέαο : Δίλαη ν ηνκέαο φπνπ ηελ δεθαεηία ηνπ1990 έγηλαλ ηα πην
ζνβαξά ιάζε. ε γεληθέο γξακκέο ε Αξγεληηλή είλαη κηα ρψξα κε αξθεηέο
πινπηνπαξαγσγηθέο δπλάκεηο. πγθεθξηκέλα, θαηέρεη θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη
αεξίνπ, πνπ ήηαλ απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπλάκεηο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Μέρξη
ην 1992, ζεκαληηθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ξεχκαηνο, αεξίνπ, πεηξειαίνπ,
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, ηειεθσλίαο, ηξέλσλ, θαηέγξαθαλ θέξδε θαη απνηεινχζαλ
επηρεηξήζεηο – κνληέια αθφκε θαη γηα επξσπατθέο αληίζηνηρεο. Ζ ζπλεηζθνξά απηψλ
ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ νπζηψδεο ηδηαίηεξα ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα, βνεζψληαο κε ηηο
πνηθίιεο εμαγσγέο πνπ δηελεξγνχληαλ αιιά θαη ζηα δεκνζηνλνκηθά, κε ηα θέξδε ηα
νπνία θαηαγξάθνληαλ. Αθφκε ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ ζηνπο
θαηνίθνπο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή κε απνηέιεζκα λα αλέβεη ζε αξθεηέο πεξηνρέο ην
βηνηηθφ επίπεδν θαη λα αλαδεηρζνχλ πφιεηο πνπ βξίζθνληαλ ζην πεξηζψξην. Ζ αξρή
ηεο πηψζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ επήιζε θαηά ηελ ρξνληά 1992. Σφηε ν πξφεδξνο ηεο
Αξγεληηλήο, Carlos Menem πέξαζε ηνλ γλσζηφ Law of the Laws. Με απηφ ην
λνκνζρέδην, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζσξεία ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ. Οη επελδπηέο πνπ ηεο εμαγφξαζαλ ήηαλ θπξίσο Γάιινη θαη Ηζπαλνί.
Απηνχ ηνπ είδνπο νη ηδησηηθνπνηήζεηο φκσο, ήηαλ εθ- πξψηεο φςεσο κηα ιαλζαζκέλε
θίλεζε απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Απηφ εμεγείηαη απιά :
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Ζ Δμαγνξά ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ έγηλε ζε ηξνκαθηηθά ρακειή ηηκή πεξίπνπ
ζην 15% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο δηαηεξψληαο
φκσο ηελ δπλαηφηεηα
κεηαπψιεζεο ηνπο ζην 100% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο αμίαο.
Οη ηδησηηθνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο θάπνην πιάλν,ηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη φηη ζα ήηαλ βηψζηκεο θαη θεξδνθφξεο
νηθνλνκηθέο κνλάδεο φπσο ηελ πεξίνδν πνπ είραλ δεκφζην ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα,
ζην κεγαιχηεξν θάζκα ηδησηηθνπνηήζεσλ κεηά απφ θάπνηα ρξφληα νη επηρεηξήζεηο
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δεκίεο πνπ ηηο θαηέζηεζαλ κέρξη θαη κε βηψζηκεο ππεξρξεσκέλεο.
Παξαηεξήζεθε θαη έλα παξάμελν θαηλφκελν ζηα ρξνληθά ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ.
πλήζσο ηδησηηθνπνηήζεηο γίλνληαη κε απψηεξν ζθνπφ λα πάςνπλ λα ιεηηνπξγνχλ
ειιεηκκαηηθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ψζηε λα πξναρζεί θαη ν αληαγσληζκφο ζηελ
νηθνλνκία, λα πέζνπλ νη ηηκέο θαη λα ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα απμεζεί ε
θνηλσληθή επεκεξία. ηελ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο, θαηαξράο, φπσο
πξναλαθέξακε, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, ήηαλ θεξδνθφξεο.
Δθηφο απηνχ, κεηά ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεθσλίαο δελ επήιζε
αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ηελ δεκφζηα επηρείξεζε ηειεθσλίαο
εμαγφξαζαλ μέλεο επηρεηξήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε France
Telecom, θαη ε Telephonicα. Σν παξάδνμν είλαη φηη ζηηο ρψξεο ηνπο απηέο νη
επηρεηξήζεηο ήηαλ δεκφζηεο ελψ ζε επίπεδν Αξγεληηλήο ζεσξνχληαλ ηδησηηθέο. Σα
κεξίδηα ηνπο ζηα ζπλνιηθά θέξδε ηνπ θιάδνπ ηειεθσλίαο ζηελ Αξγεληηλή
αλέξρνληαλ ζηα 20% ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζε παγθφζκηα θιίκαθα δελ μεπεξλνχζαλ ηα
5,5%. Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη ζηνπο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ αεξίνπ φπνπ
ηδησηηθνπνηήζεθαλ ε YPF θαη ε GAS DEL ESTADO αληίζηνηρα. ε γεληθέο γξακκέο
ν Law of the Laws είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαζψο ππνδνκέο ρξφλσλ δελ αμηνπνηήζεθαλ θαη
δελ αλαπηχρζεθαλ πεξαηηέξσ, θαη νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ήηαλ
αβέβαηνπ ραξαθηήξα θαζψο νχηε ην βηνηηθφ επίπεδν βειηηψζεθε, νχηε ε αλάπηπμε
ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Αληηζέησο εμαθαλίζηεθαλ εθαηνληάδεο βηνηερλίεο θαη
κνλάδεο παξαγσγήο πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο ηνκείο ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηεο κεηαιινπξγίαο, ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επηζεκάλνπκε πσο ζε ιηγνζηέο
πεξηπηψζεηο, ε ηδησηηθνπνίεζε νδήγεζε θαη ζε κηα κνληεξλνπνίεζε νξηζκέλσλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο
ηειεθσλίαο, ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλαβαζκίζηεθε. πγθεθξηκέλα,
πξηλ ηελ ην θαζεζηψο ηδησηηθνπνίεζεο, γηα λα πεξάζνπλε κηα θαηλνχξγηα γξακκή
ηειεθψλνπ, απαηηνχληαλ αξθεηέο εβδνκάδεο. Απηφ άιιαμε ακέζσο κεηά ην 1991.
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Πιένλ νη θαηλνχξγηεο γξακκέο, παξέρνληαλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο κέζα ζε ιίγεο εκέξεο
κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη αηηήζεηο γηα λέεο ηειεθσληθέο γξακκέο.

2.1.1. Ζ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηνπ 2001 : Αίηηα θαη ζπλέπεηεο.

ην πξψην ηκήκα ηεο ελφηεηαο ζα αζρνιεζνχκε ηδηαίηεξα κε ηα αίηηα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2001. Αθνινχζσο ζην δεχηεξν ηκήκα ζα αλαιχζνπκε
ελδειερψο ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο. Θα πξνζπαζήζνπκε
λα αληηζηνηρίζνπκε αίηηα κε ζπλέπεηεο ψζηε λα πξνθχςνπλ θαη ηα αλάινγα
απνηειέζκαηα.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2001, ήηαλ πνιπκνξθηθή θαη πεξίπινθε. Έηζη δελ ζα
κπνξνχζε θαλείο λα ηελ ραξαθηεξίζεη κφλν ρξεκαηννηθνλνκηθή ή κφλν λνκηζκαηηθή.
Οπζηαζηηθά, ήηαλ έλα κείγκα πνιηηηθήο αζηάζεηαο, πνπ είρε ζπλνδεπηεί κε ζνβαξά
λνκηζκαηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα
επεξεαζηνχλ ηφζν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φζν θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Ξεθηλψληαο κε ηα αίηηα ηεο θξίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο :
 Πνιηηηθά αίηηα
 Ννκηζκαηηθά αίηηα
 Γεκνζηνλνκηθά αίηηα
 Δππάζεηα ζε εμσηεξηθά shocks

1. Πνιηηηθά αίηηα : Ζ θξίζηκε πεξίνδνο απφ ην 1989 έσο θαη ην 2001 ραξαθηεξίδεηαη
απφ έληνλε πνιηηηθή αζηάζεηα. πγθεθξηκέλα, ην 1989, κεηά ηελ πηψζε ηεο
δηθηαηνξίαο, αλαιακβάλεη ν Carlos Menem. Ο Carlos Menem ήηαλ ππέξκαρνο ηεο
θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο, πνπ κείσλε ζην ειάρηζην ηνλ παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ
θξάηνπο. Ο ηειεπηαίνο, αλ θαη είρε ππνζρεζεί ηελ ζηήξημε ησλ αδχλακσλ θνηλσληθά
ζηξσκάησλ νπζηαζηηθά κε ηελ θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηνπ νδήγεζε ζηελ αθάλεηα έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηειηθά έδσζε ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα ζηελ ήδε
δχζθνιε θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Αιιά θαη ν De La Rua o νπνίνο
δηαδέρηεθε ηνλ Menem, πξνέβε ζε ζνβαξά ιάζε. Οη Menem θαη De La Rua έθαλαλ
κία ζεηξά απφ αλεμήγεηεο – ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο :
 Καηαξράο επί ησλ ρξφλσλ ηνπ πέξαζε ηνλ πεξίθεκν Law of the Laws ζχκθσλα κε
ηνλ νπνίν άλνημε ν δξφκνο γηα κηα ζεηξά ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ δεκνζίσλ
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επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Όιεο νη ζεκαληηθέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο εμαγνξάζζεθαλ
απφ μέλεο ζε ηηκέο ρακειφηαηεο. Σν αλεμήγεην κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ην φηη απηέο νη
ηδησηηθνπνηήζεηο δελ δηθαηνιφγεζαλ πνηέ ηνλ ιφγν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.
πγθεθξηκέλα, δελ ππήξρε θάπνην νξγαλσκέλν ζρέδην ψζηε λα απμεζνχλ ηα θέξδε
ησλ ήδε αξθεηά επηηπρεκέλσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. Αληηζέησο, κε ηελ εηζξνή
λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αξγεληηλή απφ ηελ κία επεξεάζζεθε άκεζα ε αγνξά
εξγαζίαο. Καη απηφ γηαηί ε αλεξγία άγγημε ην 20%, νη κηζζνί ζπξξηθλψζεθαλ θαη
ηέινο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη ζπληάμεηο είραλ νδεγεζεί ζε έλα ηδηαίηεξα άζρεκν
θαη ρακειφ επίπεδν αληίζηνηρα. Πνιιέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο, φπνπ κεηά ηελ
ηδησηηθνπνίεζε, νη παιηέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο εκθαλίζηεθαλ αγλψξηζηεο. Σα
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα φμπλαλ πεξηζζφηεξν ηελ θξίζε αθνχ ε
ρψξα έπαςε λα παξάγεη φζν παιαηφηεξα, νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ θαη αληίζεηα νη
εηζαγσγέο πήξαλ ηελ αληνχζα, επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην
Γεκφζην Υξένο. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο ηδησηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ
ζε ιίγα ρξφληα δεκίεο, κεηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ
ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Αξγεληηλήο. Κιαζζηθά θέληξα βηνηερλίαο εξήκσζαλ θαη δελ
έιεηςαλ νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ηδησηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο επαλαπσιήζεθαλ,
θαηαρξεσκέλεο.
 Έλα ζεκαληηθφ πνιηηηθφ ιάζνο ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πιεπξάο De La Rua,
ήηαλ θαη ην πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001. πγθεθξηκέλα,
κήλεο πξηλ ην πάγσκα, ππήξρε ν θφβνο γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη ιφγσ ηεο έληνλεο
αδπλακίαο πνπ είρε ε θπβέξλεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο ην
νπνίν είρε αξρίζεη λα μεθεχγεη. Απηή ε αδπλακία, απνηππψζεθε κε ην πάγσκα ησλ
θαηαζέζεσλ ηνλ Γεθέκβξε. Σν παξαπάλσ πξφβιεκα είραλ εληνπίζεη αξθεηνί
Αξγεληηλνί πνπ είραλ ηξαβήμεη θαη εμάγεη ηα ρξήκαηα ηνπο ζν ινγαξηαζκνχο
ηξαπεδψλ ζην εμσηεξηθφ. Μέξνο απηψλ ησλ θαηαζέζεσλ πνπ θιεηδψζεθαλ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο κηζζνχο ηεο θπβέξλεζεο θαη έλα άιιν κέξνο γηα ηελ
πιεξσκή ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Ωο απνηέιεζκα, απφ ηελ, κηα έραζαλ ηηο νηθνλνκίεο
κηαο δσήο πιήζνο πνιηηψλ θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ππέζηε έλα ζνβαξφ shock. Απφ
ηελ άιιε ν ηδησηηθφο ηνκέαο, θαηαξξαθψζεθε θπξηνιεθηηθά ιφγσ ηνπ θιεηδψκαηνο
ησλ ινγαξηαζκψλ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηνπ
παγψκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ, νη θαηαζέηεο είηε ήηαλ επηρεηξήζεηο είηε απινί πνιίηεο,
κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ θαηαζεηηθψλ ηνπο θεθαιαίσλ κφλν γηα πιεξσκή
θαηαζεηψλ ηεο ίδηαο ηξάπεδαο. πλεπψο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα έπεζε εκθαλψο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή αξρή ηεο ρψξαο, ηνλ
Γεθέκβξε ηνπ 2001 ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2000 ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κεηψζεθε θαηά 15.5 %, πνζνζηφ ξεθφξ γηα ηελ
θξίζηκε δεθαεηία ηνπ 1990- 2000. Μεηά απφ ηηο αθφινπζεο αξλεηηθέο εμειίμεηο ε
νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο πέξαζε απφ ηελ θάζε ηεο χθεζεο ζηελ ρεηξφηεξε θάζε
ηεο ππνηίκεζεο, αθνχ βέβαηα πξψηα ν De La Rua θαη ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ
Cavallo είραλ παξαηηεζεί.
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πλνςίδνληαο κε ηα πνιηηηθά αίηηα, θαηά ηελ γλψκε καο ε επζχλε γηα ην φηη
αθνινχζεζε ζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο είλαη αξθεηά κεγάιε. Ζ δηαξθήο αβεβαηφηεηα
πνπ ππήξρε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 δεκηνπξγνχζε κηα εηθφλα απνδηνξγάλσζεο
ηεο Αξγεληηλήο. Απηφ βέβαηα, ε αγνξά ην παξαηεξνχζε γηα απηφ άιισζηε θαη θαηά
ηελ δηεηία 1999- 2001, φηαλ θαη απνθνξπθψζεθε ην πξφβιεκα ηεο Αξγεληηλήο, ηα
spreads είραλ θηάζεη ζηα κέγηζηα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Όπσο απνδείρηεθε,
ην θηιειεχζεξν ζηπι πνιηηηθήο δελ ηαίξηαδε ζε κηα ρψξα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηελ
ηδηνζπγθξαζία ηεο Αξγεληηλήο Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε θαη ηελ
ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε απφ ην 2003 θαη κεηά ν ηφηε πξσζππνπξγφο ν
Néstor Carlos Kirchner πνπ κε κηα επηηπρεκέλσλ θηλήζεσλ θαηάθεξε λα πεηχρεη
επηηπρεκέλεο ζπκθσλίεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο θαη
λα δψζεη πλνή ζηελ νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο.
2. Ννκηζκαηηθά αίηηα :
Ζ θπξηφηεξε λνκηζκαηηθή αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ
θαηάξξεπζε ηνπ 2001 ήηαλ ην convertibility plan ην νπνίν είρε εθαξκνζηεί ζηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Σφηε ν Carlos Menem χζηεξα θαη απφ ηελ θαζνδήγεζε
θαη ηηο έληνλεο παξαηλέζεηο ηνπ ΓΝΣ έθεξε θαη πξνο ςήθηζε ηνλ λφκν γηα ηελ
κεηαηξνπή ηνπ πέζν. χκθσλα κε απηφλ νξίζηεθε κηα «ζηαζεξή» ηζνηηκία πέζν θαη
δνιαξίνπ πνπ ήηαλ έλα πξνο έλα. Με άιια ιφγηα, ζα κπνξνχζε λα αληαιιάζζεηαη
απφ ηφηε, έλα δνιάξην κε έλα πέζν. Πξάγκαηη ην λφκηζκα ηεο ρψξαο απφ εθείλε ηελ
κέξα έγηλε δηπιφ θαζψο φιεο νη αγνξέο κπνξνχζαλ λα γίλνληαη είηε κε δνιάξην είηε
κε πέζν. Αθφκα θαη απφ ηα ΑΣΜ ΄ S ησλ ηξαπεδψλ θαηαζέηνληαλ θαη εηζπξάηηνληαλ
ρξήκαηα θαη ζηα δχν λνκίζκαηα.
Ο απψηεξνο ζθνπφο ηφζν ηνπ πξσζππνπξγνχ φζν θαη ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
δηπινχ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ ηεξάζηηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ
είρε θηάζεη κέρξη θαη ζην 200%. Σν ρξήκα ηφηε έραλε ηελ αμία ηνπ κε επηηαρπλφκελν
ξπζκφ θαη ε αβεβαηφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ήηα δηάρπηε. Πξάγκαηη, ν
πιεζσξηζκφο κεηά ην convertibility plan έπεζε ζε ρακειφηαηα επίπεδα
θαιπηεξεχνληαο ηελ θαηάζηαζε. Καηά ηελ άπνςε καο φκσο, ην λνκηζκαηηθφ
εγρείξεκα απηφ είρε αξθεηά αξλεηηθά επαθφινπζα κε απνηέιεζκα ζην ηέινο φρη κφλν
λα κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «currency board» αιιά απιά κηα ιαλζαζκέλε
θίλεζε.
Καηαξράο, δελ βιέπνπκε θάησ απφ πνηα ινγηθή είλαη ζπλεηφ λα ηζνδπλακεί έλα πέζν
κε ην δνιάξην. Σν δεχηεξν είλαη ζαθψο έλα πνιχ ηζρπξφηεξν λφκηζκα, θαη ε ηζφηεηα
κεηαμχ ησλ δχν είρε ζαλ απνηέιεζκα ε αμία ην πέζν λα απμάλεη αθξηβψο φζν αχμαλε
θαη ε αμία ηνπ δνιαξίνπ θαηά ηελ πεξίνδν άλζεζεο ηνπ 1990. Ζ απμαλφκελε αμία ηνπ
πέζν είρε ζαλ απνηέιεζκα νη εμαγσγέο ηεο Αξγεληηλήο λα θαζίζηαληαη πην αθξηβέο
ζπγθξηηηθά κε ηηο εηζαγσγέο ηεο. Σν πξφβιεκα ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα ηεο
Αξγεληηλήο έγηλε αθφκε πην ζνβαξφ εάλ ζθεθηνχκε πσο νη θπξηφηεξνη εκπνξηθνί
ζχκκαρνη ηεο ρψξαο είλαη νη επξσπατθέο ρψξεο θαη ε Βξαδηιία, πνπ έρνπλ λφκηζκα
πνιχ ρακειφηεξεο αμίαο απφ ην πέζν. Άκεζν επαθφινπζν ηεο ζηαζηκφηεηαο ηνπ
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εμσηεξηθνχ ηνκέα ήηαλ θαη ε ζηαζηκφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο,
αθνχ ην ΑΔΠ είρε παξνπζηάζεη ζηάζηκε – θαζνδηθή πνξεία.
Όια ηα παξαπάλσ εμεγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
convertibility plan. Σν ηειεπηαίν ήηαλ έλα κείγκα απφ ζηνηρεία θεληξηθήο ηξαπέδεο
θαη απφ ζηνηρεία ζπλαιιαγκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Σν ιάζνο ησλ αξρψλ ηεο
Αξγεληηλήο ήηαλ φηη πνηέ δελ αλαπηχρζεθε έλαο μερσξηζηφο θνξέαο – ηκήκα πνπ λα
εθαξκφδεη ζπλαιιαγκαηηθέο πξαθηηθέο αιιά νχηε θαη ζηελ Κεληξηθή ηξάπεδα ππήξμε
έλα μερσξηζηφ ηκήκα πνπ λα αζρνιείηαη κε ην convertibility plan. Αληηζέησο ε
Κεληξηθή ηξάπεδα δηαηήξεζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή πνπ είρε πξηλ ην convertibility
plan.
Με άιια ιφγηα, ην convertibility plan δελ ήηαλ κηα νξζφδνμε λνκηζκαηηθή ηαθηηθή.
Έλα convertibility plan είλαη νξζφδνμν φηαλ έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά :
Όηαλ ε ηζνηηκία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έρεη πξνζδηνξηζηεί βάζε ελφο ζηαζεξνχ
λνκίζκαηνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ βάζε ηνπ ρξπζνχ ν νπνίνο ζπάληα ράλεη ηελ αμία
ηνπ.
Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ηζνηηκία κεηαμχ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο κε ην ζηαζεξφ
λφκηζκα αιιά νχηε θαη δηαθξηηηθή- παξεκβαηηθή πνιηηηθή αιιαγήο ηεο ηζνηηκίαο αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
ηελ πξάμε απνδείρηεθε φηη ε ηζνηηκία 1 πέζν κε 1 δνιάξην ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
δελ θάιππηε είηε ην πξψην είηε ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είηε θαη ηα δχν. Καη απηφ
γηαηί ε Κεληξηθή ηξάπεδα δηαηήξεζε ηελ δπλαηφηεηα πνπ είρε γηα δηαθξηηηθή
ηηκνιφγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα βάζε ηνπ convertibility plan, είρε νξηζηεί κηα
ηζνηηκία αγνξάο πνπ λα εθθξάδεη ην πέζν ζε ζρέζε κε ην δνιάξην. Αληίζεηα, φζνλ
αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο πψιεζεο δελ ππήξμε πνηέ κηα ζηαζεξή ηζνηηκία πέζνδνιαξίνπ. ηελ πξάμε ε Κεληξηθή ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα είρε ππεξεθηηκήζεη ην
πέζν αλ θαη απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπλέβε πνηέ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη νπζηαζηηθά ην λνκηζκαηηθφ ηέρλαζκα πνπ
αθνινπζήζεθε ζηελ Αξγεληηλή νπζηαζηηθά δελ πεξηειάκβαλε έλα ζηαζεξφ rate, αιιά
νχηε θαη έλα εληειψο ειεχζεξν rate. Πξφθεηηαη γηα κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε φπνπ ε
Κεληξηθή ηξάπεδα πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη ηφζν ην κέγεζνο ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο
αιιά θαη ηνλ ιφγν αληαιιαγήο ησλ δχν λνκηζκάησλ. Απηή ε πξαθηηθή είλαη γλσζηή
θαη σο sterilized intervention..
Αληηζέησο φηαλ ε ηζνηηκία είλαη απφιπηα ζηαζεξή, fixed, απφ ηελ κία ν ιφγνο
αληαιιαγήο παξακέλεη ζηαζεξφο αιιά ε αγνξαία δήηεζε είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη
ην κέγεζνο ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο πνπ ζα πξνζθέξεη ε ηξάπεδα γηα ην fixed ιφγν
αληαιιαγήο. ηελ πεξίπησζε πνπ γεληθά ε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ δχν λνκηζκάησλ
είλαη εληειψο ειεχζεξε, ε αγνξαία δήηεζε θαζνξίδεη ηα επίπεδα ηεο ηζνηηκίαο θαη
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ακέζσο κεηά βάζε απηήο ε Κεληξηθή ηξάπεδα θαζνξίδεη ην κέγεζνο
πξνζθεξφκελεο λνκηζκαηηθήο βάζεο.

ηεο

Δάλ ζθεθηνχκε ηζηνξηθά δηάθνξεο πεξηπηψζεηο convertibility plans, ζα
παξαηεξήζνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ απέηπραλ. Ο ιφγνο δελ ήηαλε ηα
ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ αληαιιαγήο ησλ δχν λνκηζκάησλ αιιά ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
ηξάπεδαο ε νπνία ζπλέρηδε λα εθαξκφδεη ηηο παξεκβαηηθέο ηηο πνιηηηθέο.
εκαληηθφο ιφγνο έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ είλαη ην εξψηεκα εάλ ηειηθά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ convertibility plan ην πέζν ήηαλ ππεξηηκεκέλν ή ππνηηκεκέλν. Δηδηθά
κεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ πέζν ζηελ Βξαδηιία ην 1999 ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ
ππεξηίκεζε ηνπ πέζν ήηαλ αθφκε πην έληνλνο. Γηα ηελ απάληεζε ζην παξαθάησ
εξψηεκα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξα νηθνλνκηθά κνληέια θαη κέζνδνη ψζηε λα
ππνινγηζηεί ε ππνηίκεζε ή φρη ηνπ πέζν.
 ηελ αξρή ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαδεηθλχνπλ
ηελ κε αλαηίκεζε ηνπ πέζν.
1. ε πξψην επίπεδν πξέπεη λα ζθεθηνχκε φηη ν θαηαλαισηηθφο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο
ησλ Αξγεληηλψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ ηνλ ηνπξηζηψλ πνπ εηζξένπλ ζηηο
ιαηηληθέο ρψξεο. Με άιια ιφγηα νη θάηνηθνη ζηελ Αξγεληηλή δαπαλνχλ δηαθνξεηηθά
ηα ρξήκαηα ηνπο απφ φηη νη ηνπξίζηεο. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηηο κεηαθνξέο νη
ληφπηνη απφ ην αεξνδξφκην ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ιεσθνξείν πιεξψλνληαο
κφλν 1.3 δνιάξηα ελψ νη ηνπξίζηεο ην ηαμί πιεξψλνληαο 29 θνξέο πεξηζζφηεξν,
δειαδή 35 δνιάξηα. Με ηελ ίδηα ινγηθή νη ληφπηνη ηξψλε ζε πην θζελά, ζπλνηθηαθά
εζηηαηφξηα. Αληηζέησο νη ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ηα παζίγλσζηα ζε φιε ηελ Αξγεληηλή
εζηηαηφξηα γηα ην γεχκα ηνπο, πιεξψλνληαο θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, αλαπφθεπθηα.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ επηινγή δηακνλήο αθνχ νη ληφπηνη επηιέγνπλ θάπνην
μελνδνρείν ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ελψ νη ηνπξίζηεο θεληξηθά ππεξπνιπηειή
μελνδνρεία. Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πέζν δελ
ήηαλ ππεξηηκεκέλν, βάζεη θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηηκήζεσλ.

2. Έλαο αθφκε ηξφπνο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ κε αλαηίκεζε ηνπ πέζν είλαη θαη ην real
exchange rate. Απηφ κεηαηξέπεη ηηο ηηκέο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαγκάησλ ζε έλα
θνηλφ λφκηζκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία κεηαμχ απηψλ. Έηζη γηα
παξάδεηγκα, ην λφκηζκα ηεο Βξαδηιίαο ππνηηκεζεί απφ 1.5 ζε 3 πέζν Αξγεληηλήο
αιιά νη ηηκέο ζηελ Βξαδηιία δηπιαζηαζηνχλ ζηελ ίδηα πεξίνδν, ζε φξνπο πέζν,
νπζηαζηηθά νη ηηκέο ηειηθά παξακέλνπλ νη ίδηεο θαη ην real exchange rate παξακέλεη
ακεηάβιεην. Αλ θάλνπκε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπ πέζν θαη ηνπ δνιαξίνπ ηεο
Ακεξηθήο, βάζεη θαη ηνπ convertibility plan, θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ δείθηε γηα ηηο
ηηκέο παξαγσγψλ ζηελ Αξγεληηλή, ηφηε ζα παξαηεξήζνπκε πσο ηε πεξίνδν Απξίιην
κε Μάην ηνπ 1996 ν δείθηεο είρε αλέξζεη κφλν ζην 114% ηνπ αληηζηνίρνπ ηεο
Ακεξηθήο. Μάιηζηα έπεζε θάησ ηνπ 100% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 θαη ηνλ ίδην κήλα
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ηνπ 2001 ήηαλ ζην 96% ηνπ αληηζηνίρνπ δείθηε ηεο Ακεξηθήο. Απφ ηα παξαπάλσ
απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ είρε ππάξμεη θάπνηα αμηνζεκείσηε
ππεξηίκεζε ηνπ πέζν.

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη θαη ν αληίινγνο πνπ βάζεη ηερληθψλ θαη κεηξήζεσλ
απνδεηθλχεηαη φηη ππήξμε αλαηίκεζε ηνπ πέζν
1. Έηζη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πάιη ην real exchange rate αιιά αληί γηα ηνλ δείθηε ηηκψλ
παξαγσγψλ, ζα ιάβνπκε ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηψλ. Γηα βάζε αλαθνξάο ζα
ζέζνπκε ηνλ Απξίιην ηνπ 1991, αθξηβψο πξηλ ην convertibility plan. Καηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ δηπινχ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο βιέπνπκε πσο ν δείθηεο ήηαλ πάληα
πάλσ απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο Ακεξηθήο. Σν κεγαιχηεξν κέγεζνο παξαηεξήζεθε ην
1995 φηαλ ν δείθηεο ηεο Αξγεληηλήο είρε θηάζεη ζην 144% ηνπ αληηζηνίρνπ ηεο
Ακεξηθήο, ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001 ήηαλ αθφκε ζε πνιχ πςειά επίπεδα ζην 120
% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηψλ ηεο Ακεξηθήο. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ
πσο θαηά ηελ δεθαεηία 1991-2001 ππήξμε κηα επίκνλε ππεξηίκεζε ηνπ πέζν έλαληη
ηνπ δνιαξίνπ.
2. Δπίζεο απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε δεθαεηία
πξνθχπηνπλ ζεηηθά γηα ηελ αλαηίκεζε ηνπ πέζν απνηειέζκαηα. Με άιια ιφγηα
κειέηεο πνπ έγηλαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο δσήο ζε κεγάιεο
πφιεηο αλά ηνλ θφζκν έδεημαλ πσο ην θφζηνο δσήο ζην Μπνπέλνο Άηξεο είλαη
αζπλήζηζηα πςειφ ζπγθξηηηθά θαη κε ηα standards ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ
Αξγεληηλή, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη πσο ζε γεληθφ επίπεδν ην πέζν ήηαλ ππεξηηκεκέλν
ηελ δεθαεηία 1991- 2001.
πλνςίδνληαο, δελ κπνξνχκε λα εθθέξνπκε γλψκε γηα ην αλ πξαγκαηηθά
παξαηεξήζεθε ππεξηίκεζε ή φρη ηνπ πέζν θαηά ηελ δεθαεηία 1991-2001. Σα
απνηειέζκαηα είλαη αληίζεηα αλαιφγσο κε ηελ κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
θάπνηνο. Καηά ηελ άπνςε καο πάλησο ην convertibility plan ζαλ λνκηζκαηηθφ
ηέρλαζκα ήηαλ απφ ηελ αξρή κηα άζηνρε θίλεζε, θάηη πνπ πξνζπαζήζακε λα
απνδείμνπκε. Άιισζηε ε απνηπρία απηή απνδείρηεθε θαη ην 2001 φηαλ ν Cavallo
αλαζεψξεζε ηελ ηζνηηκία πνπ ίζρπε απφ ην 1991 ηνπ έλα πέζν κε έλα δνιάξην θαη
αλαθήξπμε κηα θαηλνχξγηα ηζνηηκία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έλα πέζν ζα κπνξνχζε
λα κεηαηξαπεί ζε ζπλδπαζκφ κε 50% ηεο αμίαο ηνπ δνιαξίνπ θαη 50% ηεο αμίαο ηνπ
επξψ. Οπζηαζηηθά απηφ απνηέιεζε νκνινγία ηεο ιαλζαζκέλεο πνιηηηθήο ηνπ 1991
γηα ην convertibility plan. Σα απνηειέζκαηα ίζσο ήηαλ δηαθνξεηηθά αλ ππήξρε κηα
πιήξεο αληηθαηάζηαζε ηνπ πέζν κε ην δνιάξην. Ηζηνξηθφ παξάδεηγκα
δνιαξηνπνίεζεο είλαη ην Δθνπαδφξ ην νπνίν κεηά απ απηφ ην ζηάδην, αλέθηεζε ηελ
ρακέλε ζηγνπξηά πνπ είραλ νη αγνξέο γηα ηελ λνκηζκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη
ζήκεξα πεηπραίλεη άικαηα πξνφδνπ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
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3. Γεκνζηνλνκηθά αίηηα :

ε απηφ ην ηκήκα ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο δεκνζηνλνκηθέο αζηνρίεο πνπ
παξαηεξήζεθαλ πξηλ ηελ θξίζε θαη επηηάρπλαλ ηελ πνξεία πξνο απηή.

Γεκφζηεο Γαπάλεο θαη Γεκφζην Υξένο:
Καηά ηελ δεθαεηία 1991-2001
παξαηεξείηαη κηα αλαηαξαρή ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα,
ιφγσλ ησλ έληνλσλ αιιαγψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ
ηεο πεξηβάιινλ, νδήγεζαλ ζε κηα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ δε ζα ηελ
ραξαθηεξίδακε θαη ηδηαίηεξα ζπλεηή.

Έηνο
Γαπάλεο
Ηζνξξνπία
Ηζνινγηζκνχ
Υξένο

ΓΖΜΟΗΔ ΓΑΠΑΝΔ , ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ
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3.8

Δπηηφθην

9.75 13.83 7.33 18.61 13.93 10.45 10.12 11.6 11.31 13.05 45.89

Κίλδπλνο
ρψξαο

5.63 10.26 3.70 11.41 8.75

1.7

1.1

4.94

4.61

2.9

7.07 5.33

7.73

43.72
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Γηα ηα κεγέζε ηνπ πίλαθα είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί πσο:
Δπηηφθην είλαη εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ % ( επηηφθην ηεο Ακεξηθήο έρνληαο
ζπκπεξηιάβεη ζε απηφ θαη ηνλ θίλδπλν ρψξαο ηεο Αξγεληηλήο)
Όια ηα άιια κεγέζε κεηξψληαη ζε % ηνπ ΑΔΠ.
Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκάλνπκε φηη ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία πξηλ ην 1995 αληηκεησπίδνληαη κε
θάπνηα εξσηεκαηηθά αθελφο ιφγσ ηνπ κεγάινπ πιεζσξηζκνχ πνπ παξαηεξνχληαλ
αλά δηαζηήκαηα θαη αθεηέξνπ ιφγσ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ ηνπ θξάηνπο, φπσο γηα
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παξάδεηγκα εμαηξψληαο απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεξάζηηα πνζά δεκνζίσλ δαπαλψλ
αλά δηαθφξνπο πεξηφδνπο.
Με κηα πξψηε καηηά δηαπηζηψλεηαη πσο νη δαπάλεο ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ convertibility plan δελ ήηαλ θαη αζπλήζηζηα πςειέο ζαλ
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Γηα ηηο αξρέο ζηελ Αξγεληηλή, ν ζηφρνο – πξφηππν ήηαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ρακεινχ πιεζσξηζκνχ, λα απμάλνπλ νη δεκφζηεο δαπάλεο κέρξη 20 % ελψ
αληίζεηα θαηά πεξηφδνπο πςεινχ πιεζσξηζκνχ λα κεηψλνληαη νη δεκφζηεο δαπάλεο
ηνπιάρηζηνλ θαηά 10 %.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ convertibility plan αθνινχζεζε κηα πεξίνδνο απφ ην 1992 σο
θαη ην 1994 πνπ ν πιεζσξηζκφο είρε επέιζεη ζε ρακειά επίπεδα. Γεδνκέλσλ ησλ
αλσηέξσ παξαηεξνχκε πσο γηα ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ν ζηφρνο ησλ
δαπαλψλ επεηεχρζε θαζψο ην 1993 νη δαπάλεο απμήζεθαλ αιιά θάησ ηνπ 20%
ζρεηηθά κε ηε πξνεγνχκελε ρξνληά (16.8- 15.7 = 1.1%). Σελ ρξνληά ηνπ 1994,
πξνθαλψο ιφγσ θαη ησλ αξρηθψλ δεηγκάησλ ηεο θξίζεο ηνπ Μεμηθφ νη δαπάλεο φρη
κφλν δελ απμήζεθαλ αιιά αληηζέησο ππνρψξεζαλ.
Όκσο, ηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ηηο πεξηφδνπο έληνλσλ θξίζεσλ
ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Αξγεληηλήο. Με άιια ιφγηα βιέπνπκε πσο θαηά ηελ
δηάξθεηα έμαξζεο ηεο θξίζεο ηνπ Μεμηθφ ην 1995, φηαλ θαη επήιζε ε ηεξάζηηα
ππνηίκεζε ηνπ πέζν, ν πιεζσξηζκφο ζηελ Αξγεληηλή επεξεάζηεθε άκεζα θαη
αλέβεθε ζε πςειά επίπεδα. ε απηή ηελ πεξίνδν ν ζηφρνο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο
δελ επεηεχρζε. Καη απηφ γηαηί ηελ ρξνληά ηνπ 1995 νη δαπάλεο φρη κφλν δελ
κεηψζεθαλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν ηνπ 10% αιιά απμήζεθαλ θαηά 18.1 – 15.5 = 2.6
%. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν έδεημε ηελ αδπλακία ηεο Αξγεληηλήο λα θξαηήζεη ηηο
δαπάλεο ηεο ζε έλα ινγηθφ πιαίζην κηα πεξίνδν έληνλεο χθεζεο γηα ηελ ίδηα ηελ ρψξα
αιιά θαη γηα ην Μεμηθφ πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο «θίινπο»
ηεο Αξγεληηλήο.
Οη παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο ήηαλ απιά ηα πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα γηα ην ηη ζα
αθνινπζνχζε ην 2001. Ήηαλ ε ρξνληά παξαίηεζεο ηνπ De La Rua, πνπ ηνλ Γεθέκβξε
ηεο ίδηαο ρξνληάο ε Αξγεληηλή θήξπμε πηψρεπζε θαη ζηάζε πιεξσκψλ. πγθξηηηθά κε
ην πξνεγνχκελν έηνο, 2000, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ην ρξένο εθηηλάρηεθε ζηα χςε,
θηάλνληαο ην 53,5% ηνπ ΑΔΠ πξηλ θηάζεη ζηα αζηξνλνκηθά πνζά ηνπ 2002.
Μπνξεί γεληθά λα κελ μέθπγαλ ηξνκεξά θάπνην δηάζηεκα θαηά ηελ δεθαεηία 19912001 νη δεκφζηεο δαπάλεο, αλ θαη ππήξραλ παξεθθιίζεηο απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο
ζηφρνπο, αιιά δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρξνληέο ν ηζνινγηζκφο ήηαλ
ειιεηκκαηηθφο. πγθξηκέλα αλ εμαηξέζνπκε ηελ ηξηεηία 92-94 φπνπ είρακε
πιενλαζκαηηθνχο ηζνινγηζκνχο, ηηο ππφινηπεο ρξνληέο βιέπνπκε πσο ζπλέρεηα ην
δεκφζην θξάηνο δαπαλνχζε πεξηζζφηεξν απφ φηη είζπξαηηε. Όζν ζπλεζηζκέλν θαη αλ
αθνχγεηαη απηφ ζε επίπεδν θξαηψλ, δελ παχεη λα είλαη έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν γηα
θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα, ην γεγνλφο φηη πξαγκαηνπνηεί δηαδνρηθέο δεκίεο.
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Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ αιιά
θαη ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο. Απηφ είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ νξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ.
Σν ηειεπηαίν αθνξά ηελ Ακεξηθή, αιιά έρεη ππνινγηζζεί ελζσκαηψλνληαο θαη ηνλ
θίλδπλν ρψξαο ηεο Αξγεληηλήο. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ ζε πεξηφδνπο εμαηξεηηθήο
αβεβαηφηεηαο θαη κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ, φπσο ηελ ρξνληά 2001, ηα επηηφθηα λα
θηάζνπλ επίπεδα – ξεθφξ ηνπ 45.89%. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη ν θίλδπλνο ρψξαο
απμήζεθε ζεκαληηθά απφ 7.73 ζε 43.72% ηνπ ΑΔΠ αληαλαθιψληαο ηηο αξλεηηθέο
πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Αξγεληηλήο.

ΓΖΜΟΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΔΠΑΡΥΗΔ ΣΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ.
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Όπσο θαη ζηελ Ακεξηθή, έηζη θαη ζηελ Αξγεληηλή ε ρψξα δηαζπάηαη ζε δηάθνξεο
επαξρίεο. Οη επαξρίεο απηέο, γηα ιφγνπο ελίζρπζεο δέρνληαη έζνδα ηα νπνία
πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο. Τπνινγίδεηαη φηη ηα κηζά
πεξίπνπ απφ ηα έζνδα ησλ επαξρηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ federal government, θαη
νλνκάδνληαη co participation ζηελ Αξγεληηλή. Με κηα πξψηε καηηά ζηνλ παξαπάλσ
πίλαθα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1991 –
2002 ν ηζνινγηζκφο ησλ επαξρηψλ παξνπζηάδνληαο σο ειιεηκκαηηθφο. Σν
απνθνξχθσκα, ζην πξνγελέζηεξα ηνπ 1995 ρξφληα, ήηαλ ε ρξνληά ηνπ 1995 κεηά θαη
ηελ θξίζε ηνπ Μεμηθφ, φπνπ βιέπνπκε πσο ην έιιεηκκα ζε επίπεδν επαξρηψλ άγγημε
ην-1.2 % ηνπ ΑΔΠ.
πλεπψο απηφ πνπ καο θάλεη εληχπσζε είλαη φηη νη ζπλέπεηεο θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο
θξίζεο ηνπ 1995 ήηαλ ηφζν έληνλε πνπ αθφκα θαη νη πξνυπνινγηζκνί ησ επαξρηψλ
επεξεάζηεθαλ ακέζσο αξλεηηθά. Απφ ηελ άιιε θάηη ηέηνην κνηάδεη πην θπζηνινγηθφ
αλ αλαινγηζηνχκε θαη ην γεγνλφο πσο ηα κηζά απφ ηα έζνδα ησλ επαξρηψλ,
πξνέξρνληαη απφ ηα έζνδα ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
1995 ζπλνιηθά έζνδα κεηψζεθαλ αξθεηά κε άκεζε ζπλέπεηα θαη ην co participation
πνπ δίδνληαλ ζηηο επαξρίεο λα παξνπζηάζεη θάκςε.
Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο ησλ επαξρηψλ θαη ζε επέθηαζε ηελ επζχλε πνπ έρνπλ ζηελ
πνξεία πξνο ηελ θξίζε ηνπ 2001, πνιινί αλαθέξνπλ πσο δελ επζχλνληαη ζε
πξσηεχνληα βαζκφ γηα ηα επαθφινπζα αξλεηηθά απνηειέζκαηα. ε γεληθφ επίπεδν,
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κεηά ην 1998 φπσο θαη ην εζληθφ έιιεηκκα θαη ρξένο, έηζη θαη ην επαξρηαθφ έιιεηκκα
θαη ρξένο απμήζεθε. Άιισζηε, ζεσξείηαη πσο ηα επαξρηαθά ρξέε θαη ειιείκκαηα
δείρλνπλ θάζε ρξνληά ηελ ηάζε θαη ησλ αληηζηνίρσλ εζληθψλ. Καηά ηελ άπνςε καο ν
ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ εζφδσλ πνπ παξέρνληαλ απφ ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε
ζηηο επαξρίεο, έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αληζνξξνπία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
ηεο Αξγεληηλήο. Ο ιφγνο πνπ εμεγεί ην παξαπάλσ είλαη απιά φηη ηα κηζά πεξίπνπ
έζνδα ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο δεζκεχνληαλ θαη πξννξίδνληαο ζηηο επαξρίεο.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο απηά ηα πνζά δελ αμηνπνηνχληαλ κε ηνλ άξηζην ηξφπν
θαη κάιηζηα δελ επελδχνληαλ ζε έξγα αλάπιαζεο ησλ επαξρηψλ. Καηά ζπλέπεηα, θαη
νη ηζνινγηζκνί ησλ επαξρηψλ εκθαλίδνληαλ ειιεηκκαηηθνί, εηδηθά κεηά ην 1998, αιιά
θαη νη αληίζηνηρνη εζληθνί είραλ ειιείκκαηα θαζψο ην 50% ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο
εμέξξεε απφ ηα ηακεία.
Μηα πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ζα ήηαλ ηα πνζά ηα νπνία δίλνληαλ ζηηο επαξρίεο
λα μεθηλνχζαλ απφ έλα ρακειφηεξα πνζνζηφ, γηα παξάδεηγκα 30%, θαη φζν
παξνπζίαδαλ θάπνηα δεδνκέλε αλάπηπμε , θηίζηκν έξγσλ, λνζνθνκείσλ, πάξθσλ,
ηφζν ην πνζνζηφ λα απμάλνληαλ κέρξη νη επαξρίεο λα λνηθνθπξέςνπλ ηνπο
ηζνινγηζκνχο ηνπο θαη λα ρξεηάδνληαη κηθξφηεξα πνζνζηά θαη πάιη. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, ην co participation ζα ήηαλ πην επκεηάβιεην κε απνηέιεζκα νη επαξρίεο λα
αζθνχλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα πξφνδν θαη λα κελ επαλαπαχνληαη ζην ζηαζεξφ
50%. πλεπψο θαη ε federal ζα εμνηθνλνκνχζε έζνδα πνπ δελ ζα κνηξάδνληαλ, αιιά
θαη ε provincial ζα έθαλε βήκαηα πξνο ηα εκπξφο.

Ζ θνξνινγία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1999 – 2001 :
ε πξψην επίπεδν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηγξάςνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο
ηεο Αξγεληηλήο θαηά ην έηνο 1999. Μεηά ηελ θξίζε ηεο Βξαδηιίαο θαη ηελ ππνηίκεζε
ηνπ πέζν, ζην ηέινο ηνπ 1999 κε αξρέο ηνπ 200ν ε Αξγεληηλή έδεηρλε ζεκάδηα
αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα ζην ηέινο ηνπ 1999 παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ελψ
ζε εηήζηεο ζπγθξίζεηο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 1999 ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ είρε επέιζεη ζην
5.1 % ζε ζρέζε κε ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 1998. Μάιηζηα αλ ζπγθξίλνπκε ην πξψην
ηξίκελν ηνπ 2000 κε ην αληίζηνηρν ηνπ 1999, ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ αλέξρνληαλ κφλν
ζην 0.2 %. Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ Οθηψβξε
ηνπ 1998 ήηαλ αξλεηηθφο ελψ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1999 είρε θηάζεη ζηα επηζπκεηά
ζεηηθά επίπεδα. ε απηφ ην δηάζηεκα πνπ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ Αξγεληηλή ηα
θξίλνπκε σο άθξσο ελζαξξπληηθά ν πξσζππνπξγφο De la Rua αλαθνίλσζε ηνλ
Γεθέκβξε ηνπ 1999 ην πξψην απφ ηα ηξία παθέηα αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο. Σν
παθέην εθαξκφζηεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 θαη πξνέβιεπε αχμεζε ησλ
ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο γηα ηα εηζνδήκαηα άλσ ησλ 30000 πέζν ηνλ ρξφλν, αχμεζε
ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ 0.5 ζε 0.75 γηα ηα εηήζηα
εηζνδήκαηα πάλσ απφ 200000 πέζν, θαζψο θαη αχμεζε θφξσλ ζηα θαχζηκα, ζηα
πνηά θαη ζηα ηζηγάξα. Ζ ινγηθή απηνχ ηνπ παθέηνπ θνξνινγίαο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο
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γηα λα πεξηνξηζηεί ην απμαλφκελν έιιεηκκα αθνχ ν De la Rua ήηαλ θάζεηνο ζε κηα
πηζαλή ππνηίκεζε ηνπ πέζν ιφγσ πςεινχ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ. Καηά
ηελ άπνςε καο απηή ε πνιηηηθή ήηαλ απφιπηα ιαλζαζκέλε θαζψο :

Ήδε ην πέζν ήηαλ αξθεηά ππεξηηκεκέλν. πγθεθξηκέλα αλ ζπγθξίλνπκε ηελ
αμία αλάκεζα ζηα έηε 1998 θαη 1999 ζα δηαπηζηψζνπκε πσο ην 1999 ε ππεξηίκεζε
ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε ιφγσ θαη ηελ ππνηίκεζεο ηνπ πέζν πνπ έγηλε ζηελ Βξαδηιία.
Με άιια ιφγηα ε ππνηίκεζε θαη ηνπ πέζν ζηελ Αξγεληηλή ζα ήηαλ κηα πην
απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πεξηνξηζκνχ ηνπ ειιείκκαηνο

Απηφ άιισζηε απνδεηθλχνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί δείθηεο κεηά ηελ εθαξκνγή
νπ
ηνπ 1 παθέηνπ θνξνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελζαξξπληηθά δείγκαηα
αλάπηπμεο πνπ είραλ παξαηεξεζεί θαηά ηα ηέιε ηνπ 1999, έδσζαλ ηελ ζέζε ηνπο ζε
κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη πάιη. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ηζηφγξακκα, ην
δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2000 έρνπκε κηα αχμεζε ηνπ
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Γεκνζίνπ Υξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζπγθξηηηθά κε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 1999.
Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ κηα ράζεθε ε αλάπηπμε πνπ είρε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη
θαζψο κε ηνπο θφξνπο πνπ επηβιήζεθαλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ
λεπξαιγηθφ ηδησηηθφ ηνκέα κεηψζεθε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη φζνλ αθνξά ηα
spreads δαλεηζκνχ ηελ Αξγεληηλήο, παξνπζίαζαλ άλνδν φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2000,
αθνχ φπσο θαίλεηαη νη δηεζλείο αγνξέο εμέιαβαλ ην 1 ν παθέην ηεο θνξνινγίαο σο έλα
bad sign γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο.
ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ην ρεηξνηέξεκα ηεο θαηάζηαζεο έθεξε ζην πξνζθήλην
εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ηελ πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ θαη δεκνζίσλ
δαπαλψλ. Ζ αληίδξαζε γηα ηελ πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ νδήγεζε ζε
αληηδξάζεηο
κέιε ηνπ θφκκαηνο ηνπ De la Rua θαη κάιηζηα ππήξμαλ θαη
28

παξαηηήζεηο ππνπξγψλ απφ ην θφκκα Frepaso πνπ ήηαλ θηιηθά πξνζθείκελν ζηνλ De
la Rua. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ήηαλ φηη νη ππνπξγνί πνπ παξαηηήζεθαλ ήηαλ
ππνζηεξηθηέο ηεο ππνηίκεζεο ηνπ πέζν αληί ηεο πεξηθνπήο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.
Ακέζσο κεηά μεθίλεζε κηα πεξίνδνο απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ Αξγεληηλή. Ο
De la Rua έδσζε ηελ ζέζε ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ζηνλ Cavallo o νπνίνο ήηαλ
ππνζηεξηθηήο ηεο πεξαηηέξσ θνξνινγηθήο αχμεζεο πνπ εθθξάζηεθε κε αθφκε δχν
παθέηα θνξνινγίαο.
ρεηηθά κε ην δεχηεξν παθέην, απηφ εθαξκφζηεθε ηνλ Απξίιην. χκθσλα κε απηφ, ζα
ίζρπε έλαο θαηλνχξγηνο θφξνο ζπλαιιαγψλ. Γειαδή γηα θάζε θαηάζεζε ε αλάιεςε
ρξεκάησλ ζα ππήξρε έλαο θφξνο γχξσ ζην 0.25% αξρηθά. Σν ίδην ζα ίζρπε θαη γηα
απιέο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ. Δθ πξψηεο φςεσο ηα πνζνζηά θαίλνληαη κηθξά αιιά
δελ παχεη ν θφξνο απηφο λα είλαη έλα αληηθίλεηξν γηα ζπλαιιαγέο πνπ βνεζνχλε ηελ
θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο ζηελ αγνξά. Δηδηθφηεξα ην πξφβιεκα δηνγθψζεθε θαη
φηαλ αξγφηεξα ηνλ Απξίιην ν θφξνο έγηλε 0.4% ελψ ηνλ Αχγνπζην έγηλε 0.6%.
Όζνλ αθνξά ην ηξίην παθέην, απηφ εθαξκφζηεθε ηνλ Αχγνπζην θαη πεξηειάκβαλε
πξνεθηάζεηο ηνπ θφξνπ ζπλαιιαγήο θαη ζε γεληθφηεξεο ζπλαιιαγέο θαη επίζεο, ηελ
αχμεζε ησλ θαπζίκσλ θαηά πεξίπνπ 38 USA cents ην γαιφλη.
Σν αξλεηηθφ ήηαλ πσο θαη ηα ηξία παθέηα θνξνινγίαο απέδσζαλ θνξνεηζπξαθηηθά
απνηειέζκαηα ηα νπνία ήηαλ αξθεηά θάησ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο. Σν
ηειεπηαίν απνηέιεζε θαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ γεληθά άξρηζαλ λα
πξνθχπηνπλ έληνλα εξσηεκαηηθά γηα ηελ πνξεία ηνπ ρξένπο, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη
ηδηαίηεξα απφ ηα θνξνινγηθά έζνδα, ηφζν ζηνπο θφιπνπο ηεο Αξγεληηλήο φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ. ε αληίζεζε ε ρψξα επέζηξεςε ζε ξπζκνχο κείσζεο ηνπ ΑΔΠ θαζψο νη
μέλεο επηρεηξήζεηο είραλ ιηγφηεξα θίλεηξα λα επελδχζνπλ ζηελ Αξγεληηλή θαη νη
ληφπηεο επηρεηξήζεηο δελ θάλαλε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. αλ θπζηθφ επαθφινπζν κεηψζεθαλ θαη νη ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο πνπ απνηέιεζε πιήγκα θαη γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ. Σέινο
νμχλζεθε ηδηαίηεξα ηα θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ είραλ νη αγνξέο γηα ηελ βησζηκφηεηα
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο θαηά επέθηαζε γηα ηελ επηβίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο
Αξγεληηλήο.
Απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα θαη απφ έλαλ δείθηε ν νπνίνο νλνκάδεηαη country risk
indicator. πγθεθξηκέλα απηφο ν δείθηεο αληαλαθιά νπζηαζηηθά ην default risk
spread δειαδή απηφ ην premium γηα ηελ Αξγεληηλή ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά αλάκεζα
ζην επηηφθην πνπ πιεξψλεη ε Αξγεληηλή γηα λα δαλεηζηεί ζε δνιάξηα κείνλ ην
αληίζηνηρν επηηφθην ην νπνίν νκνίσο πιεξψλεη θαη ε Αξγεληηλή. Οπζηαζηηθά φηη
signals αλαγλσξίδνπλ θαη εξκελεχνπλ νη αγνξέο, απνηππψλεηαη ακέζσο ζηνλ country
risk indicator. Απφ ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα βιέπνπκε ηελ πνξεία απηνχ ηνπ
δείθηε γηα ηελ Αξγεληηλή ζε ηέζζεξηο ζεκαληηθέο δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο.
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Ζ πξψηε είλαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998 φηαλ θαη επήιζε ε λνκηζκαηηθή θξίζε ηεο
Ρσζίαο. Σφηε βιέπνπκε πσο ην Premium βξίζθνληαλ ζην 15% αξθεηά πςειφηεξα
ζρεηηθά κε πξνεγνχκελα έηε.
Σελ επφκελε πεξίνδν δειαδή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 έρνπκε ηελ θξίζε ηεο
Βξαδηιίαο φπνπ ηα spreads βξίζθνληαλ ρακειφηεξα ζηα επίπεδα ηνπ 11%. Δδψ λα
ζεκεηψζνπκε θαη ηελ ηεξάζηηα επζχλε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηα spreads
δελ θηάζαλε ζε δπζζεψξεηα επίπεδα απφ ην 1999. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ
Αξγεληηλή ήηαλ πάληα ζε ζηέξεεο βάζεηο παξά ηελ πεξίνδν deregulation πνπ είρε
επέιζεη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα. Καη ε θεξδνθνξία ησλ
ηξαπεδψλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή αιιά είραλ αξρίζεη λα δεζκεχνληαη πεξηζζφηεξα
θεθάιαηα γηα ην risk management πνπ πεξηειάκβαλε ζπλαιιαγκαηηθφ, επηηνθηαθφ,
πηζησηηθφ θαη άιινπο θηλδχλνπο.
Σνλ Μάξηην ηνπ 2001 είλαη ε πεξίνδνο πνπ παξαηηήζεθε ε θπβέξλεζε De la Rua.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή ην default risk spread ήηαλ ζε κέηξηα
επίπεδα, θαζψο είρε θηάζεη ηα επίπεδα ηνπ 10%.

Country risk
35%
30%
25%
20%
15%

Country risk

10%
5%
0%
Αφγουστος
1998

Ιανουάριος Μάρτιος 2001 Δεκέμβριος
1999
2001

Πεγή: Argentina’s Economic Crisis, Causes and Cures , June 2003. ζει. 26
Οπζηαζηηθά κπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ζαλ ηελ
ραξηζηηθή βνιή ζηελ νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο. Απφ ηφηε θαη έπεηηα, ην premium
άξρηζε λα αλέξρεηαη κε ππεξβνιηθά πςεινχο ξπζκνχο αληαλαθιψληαο ηηο πξνζδνθίεο
ηεο αγνξάο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηεο Αξγεληηλήο θαη ηελ κε – βησζηκφηεηα ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο. Σειηθά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2001, ηα spreads είραλε θηάζεη ηα
επίπεδα ηνπ 32% κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θιεηδψκαηνο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ.
Ζ ηειεπηαία θίλεζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θίλεζε απειπηζίαο θαζψο έγηλε
ιίγν πξηλ ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ φπνπ αλαθνηλψλεηαη ε ρξενθνπία ηεο Αξγεληηλήο.
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Δππάζεηα ζε εμσηεξηθά shocks :
Δίλαη ίζσο απφ ηνπο ζνβαξφηεξνπο παξάγνληεο ηεο θξίζεο ηεο Αξγεληηλήο. Απφ ην
1998 θαη κεηά κηα ζεηξά απφ αξλεηηθά shocks είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα ηνληζηνχλ
άκεζα νη αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο θαη λα επηηαρπλζεί ε πνξεία πξνο
ηελ ρξενθνπία ηνπ 2001.
Καηαξράο ην 1998 εκθαλίζηεθε ε λνκηζκαηηθή θξίζε ηεο Ρσζίαο. Σελ ηφηε πεξίνδν
ε Ρσζία ζεσξνχληαλ απφ ηηο ηζρπξφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ
άζρεκε εμέιημε ζηελ Ρσζία είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επεξεάζεη άκεζα ηηο
επελδπηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα,
απηνί παξνπζηάδνληαο εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθνί ζηα λέα επελδπηηθά ηνπο
εγρεηξήκαηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηφ εμεγείηαη απφ ηηο θηλήζεηο πνιιψλ
επελδπηψλ λα πνπιήζνπλ κεηά ην 1998 ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηηο κεηνρέο θαη ηα
νκφινγα πνπ είραλ αγνξάζεη θαη ήηαλ άκεζα ζπζρεηηζκέλα κε ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο. Ζ ηειεπηαία ηάζε θαίλεηαη μεθάζαξα θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 1996 νη
ζπλνιηθέο επελδχζεηο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θπκαίλνληαλ ζηα 187.8 δηζεθ..
δνιάξηα ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ην 2001 έθηαλε κεηά βίαο ην πνζφ ησ 8.3 δηζεθ.
δνιαξίσλ.
Όζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ Αξγεληηλή, γηα λα δνχκε πσο επεξεάζηεθε απφ ηελ
δηζηαθηηθφηεηα ησλ επελδπηψλ, ζα ζπγθξίλνπκε ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ
εμσηεξηθνχ ζηελ Αξγεληηλή γηα ηα έηε 1998 θαη 2001. Σν απνηέιεζκα είλαη ην
αλακελφκελν θαζψο ην αξρηθφ κέγεζνο επελδχζεσλ κεγέζνπο 18.3 δηζεθ. δνιαξίσλ
ηνπ 1998 ζπξξηθλψζεθε θαηά 79% ζην κέγεζνο ησλ 4.4 δηζεθ. δνιαξίσλ.
Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα είρε θαη ε κεηέπεηηα λνκηζκαηηθή θξίζε ηνπ Ηαλνπαξίνπ
ηνπ 1999 πνπ έγηλε ζηελ Βξαδηιία. Ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 ε λνκηζκαηηθή
θαηάζηαζε ζηελ Βξαδηιία είρε ακέζσο επεξεαζηεί απφ ηελ θξίζε ηεο Ρσζίαο θαη
κάιηζηα είρε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη απηφ ην νπνίν ζα αθνινπζνχζε γηα ηελ Βξαδηιία.
Πην αλαιπηηθά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1999 νη αξρέο ηεο Βξαδηιίαο απνθάζηζαλ απηφ ην
νπνίν δελ ζπλέβε έκπξαθηα ζηελ Αξγεληηλή, δειαδή ηελ άκεζε ππνηίκεζε ηνπ πέζν.
Μάιηζηα ελψ πξηλ ηελ θξίζε ε ηζνηηκία πέζν – δνιαξίνπ ήηαλ ζηα 1.21 πέζν αλά
δνιάξην, κεηά ηελ ππνηίκεζε δηακνξθψζεθε ζηα 2.18 πέζν αλά δνιάξην. Ζ
αληίζηνηρε ηζνηηκία ηα κέζα ηνπ 2003 ήηαλ ζηα 2.9 πέζν αλά δνιάξην.
Απηφ ην νπνίν αθνινχζεζε ηεο πξψηεο ππνηίκεζεο ηνπ 1999 ήηαλ ηαπηφρξνλα
ζεηηθφ γηα ηελ Βξαδηιία θαη αξλεηηθφ γηα ηελ Αξγεληηλή. Γηα ηελ Βξαδηιία ην ζεηηθφ
ήηαλ φηη ε ππνηίκεζε ηνπ πέζν ζηελ Βξαδηιία δελ ζπλνδεχηεθε απφ κηα κεγάιε
άλνδν ηηκψλ θαη κηζζψλ ψζηε λα ππεξθαιπθζεί ην απνηέιεζκα ηεο ππνηίκεζεο. Έηζη
ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ην 1997 ήηαλ 3.3% ελψ αληίζηνηρα ην 1998 έπεζε ζην 0.1%.
Αληηζηνίρσο ην αξλεηηθφ γηα ηελ Αξγεληηλή ήηαλ φηη νη παξαγσγνί ζηελ Βξαδηιία
απέθηεζαλ μεθάζαξν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ ηεο Αξγεληηλήο. Μεηά
απφ ρξφληα άςνγεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αξγεληηλήο θαη Βξαδηιίαο, ην
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1998 ηα θέξδε έθηαζαλ ζην ειάρηζην ελψ ην 1999 ήηαλ πάιη ζε έλα πνιχ ρακειφ
επίπεδν.
Όζνλ αθνξά ηα επηηφθηα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 έθηαζαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα
αιιά απηή ε ηάζε ήηαλ πξνζσξηλή αθνχ γξήγνξα ηα επηηφθηα επέζηξεςαλ ζηα
επίπεδα πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ηελ θξίζε ηεο Βξαδηιίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη μέλεο
επελδχζεηο ζηελ Αξγεληηλή δελ έθηαζαλ πνηέ πξηλ ην 2001 ζε αξλεηηθφ επίπεδν.
Ωζηφζν, φπσο αλαιχζακε θαη παξαπάλσ είραλ ζπξξηθλσζεί ζε κέγηζην βαζκφ. Αλ
ζπγθξίλνπκε ην ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα κε ην γεγνλφο φηη ην Μεμηθφ θαη ε Βξαδηιία
θαηά ηα έηε 2000 θαη 2001 θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ ζεκαληηθά πνζά μέλσλ
επελδχζεσλ, δηαπηζηψλεηαη πσο δελ έθηαηγαλ κφλν ηα αξλεηηθά shocks γηα ηελ
πηψρεπζε ηνπ 2001. Πξνθαλψο, έθηαηγε θαη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ε
Αξγεληηλή είρε ελψ ην Μεμηθφ θαη ε Βξαδηιία, γηα παξάδεηγκα δελ είραλ. Απηφ ήηαλ
ην δηπιφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηεο Αξγεληηλήο πέζν θαη δνιάξην
πγθεθαιαηψλνληαο αλ ζα έπξεπε λα δηαβαζκίζνπκε ηα αίηηα κε ζεηξά ζνβαξφηεηαο
γηα ηελ θξίζε ηεο Αξγεληηλήο, ηφηε ζνβαξφηεξα αίηηα ζεσξνχκε φηη ήηαλ ηα πνιηηηθά
θαη ηα λνκηζκαηηθά. Ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά θαη ηέινο ηα
εμσηεξηθά shocks. Σν πξφβιεκα ζηελ Αξγεληηλή ήηαλ πσο ε θξίζε είρε πνιιά
πξφζσπα ( πνιηηηθή, λνκηζκαηηθή, δεκνζηνλνκηθή). Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα
κελ κπνξεί λα απνκνλσζεί θάπνηα εθδνρή ηεο μερσξηζηά θαη άξα θαη λα κελ κπνξεί
λα δηνξζσζεί ε θαηάζηαζε εχθνια. Αληηζέησο νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο έθαλαλ
γξήγνξα ηελ εκθάληζεο ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά.

2.1.2. H αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο θαη ηα ζεηηθά επαθφινπζα
απνηειέζκαηα.

ε απηφ ην ηκήκα ηεο αλάιπζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε αξρηθά θαη
κεηέπεηηα λα θξίλνπκε ηελ βαζηθή δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
ηεο Αξγεληηλήο απφ ην 2004 θαη κεηά. Σν 2001 θαη 2002 είραλ γίλεη ηα πξψηα
βήκαηα ππνρξεσηηθήο αλαδηάξζξσζεο κε ην πάγσκα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη κε ηελ
κεηαηξνπή ησλ θαηαζέζεσλ ζε ππνηηκεκέλα πέζν
ε πξψην ζηάδην είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αλαδηάξζξσζεο
πνπ απαηηνχληαλ λα γίλεη απφ ην 2004 θαη κεηά, θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ιφγσ ησλ πνιιψλ πηζησηψλ ηεο Αξγεληηλήο
απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκνζεζηψλ ησλ ρσξψλ απηψλ.
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Με ζθνπφ λα έρνπκε κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ Υξένπο θαη ησλ πνζψλ
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαδηάξζξσζε παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Καηεγνξία Υξένπο

Πνζφ (δηζεθ. $)

Πνζνζηφ

Δθηεινχκελν Υξένο
ΓΝΣ, WORLD BANK
(IFIs)
BODENs
Δγγπεκέλα Γάλεηα
Δπαξρηαθά νκφινγα
Λνηπά
Με εθηεινχκελν, κε
αλαδηαξζξσκέλν Υξένο
Γηκεξή
Δκπνξηθά
Past Due Interest (PDIs)
Με εθηεινχκελν αιιά
αλαδηαξζξσκέλν Υξένο
Κχξην
Past Due Interest κέζσ
Ηνπλίνπ 2004
χλνιν
Γεκνζίνπ
Υξένπο

84.7
(32.7)

43.3

(26.8)
(12.9)
(10.0)
(2.3)
6.7

3.4

(4.8)
(1.4)
(0.5)
104.1

53.3

(81.2)
(22.9)
195.5

Πεγή:Argentina’s Sovereign Debt Restructuring, J. F. Hornbeck Specialist in
International Trade and Finance Foreign Affairs, Defense, and Trade Division,
October 19, 2004, ζει. 5
Αξρηθά ζα εμεγήζνπκε ζχληνκα ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ Υξένπο. Σν εθηεινχκελν
Υξένο είλαη απηφ ην νπνίν εμππεξεηείηαη θαλνληθά ή κε θαζπζηεξήζεηο. Σν κε
εθηεινχκελν Υξένο- κε αλαδηαξζξσκέλν Υξένο είλαη ην Υξένο ην νπνίν απφ ηελ
κηα δελ εμππεξεηείηαη θαη απφ ηελ άιιε δελ είλαη κέξνο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο.
Σέινο ην κε εθηεινχκελν αιιά αλαδηαξζξσκέλν Υξένο είλαη εθείλν ην Υξένο ην
νπνίν πεξηιακβάλεη νκφινγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα πξνζπάζεηα
αλαδηάξζξσζεο.
Σν κε εθηεινχκελν αιιά αλαδηαξζξσκέλν Υξένο ρσξίδεηαη ζε νκφινγα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο Κχξηα αιιά θαη ζηα PDIs ηα νπνία γεληθά είλαη επηηφθηα ηα πνπ
έρνπλ ήδε πξνθχςεη, ή πξνθχπηνπλ κέρξη θαη ζήκεξα, αιιά δελ έρνπλ πιεξσζεί.
ηελ πεξίπησζε δελ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, ηα PDIs έρνπλ πιεξσζεί ζην αθέξαην,
είηε θαηεπζείαλ είηε κε κνξθή ελφο λένπ νκνιφγνπ, μερσξηζηφ απφ ην αξρηθφ, ν
γλσζηφ PDI BOND
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Όζνλ αθνξά ην εθηεινχκελν Υξένο, απηφ ρσξίδεηαη ζε φια ηα ρξέε θαη ηηο νθεηιέο
πξνο ηνπο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηα BODENs,
πνπ είλαη ηα νκφινγα ηα νπνία εμέδσζε ε θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Αξγεληηλήο κε
ζθνπφ λα απνδεκηψζεη ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο θαηαζέηεο απφ ηελ ραζνχξα πνπ είραλ
ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ πέζν. Μηα άιιε θαηεγνξία ηνπ εθηεινχκελνπ Υξένπο είλαη
θαη ηα Δγγπεκέλα Γάλεηα είλαη εθείλα ηα δάλεηα ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαδηαξζξσζεί
απφ ηελ ην 2001 φηαλ ε ηφηε θπβέξλεζε έθαλε ηηο ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο ηεο ψζηε ε
Αξγεληηλή λα απνθχγεη ηελ ρξενθνπία. Σα δε Δπαξρηαθά νκφινγα, είλαη ηα νκφινγα
πνπ εμέδσζε ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε κεηά ηελ θξίζε θαη αγφξαζαλ νη επαξρίεο
ηεο Αξγεληηλήο δαλείδνληαο έκκεζα ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε.
ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη εθηφο απφ ηνπο δηεζλείο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, δηθαηψκαηα ρξένπο απφ ηελ Αξγεληηλή είραλ θαη
πνιίηεο ηεο Αξγεληηλήο. Σν Υξένο απηφ ζεσξείηαη φηη έρεη ήδε ηαθηνπνηεζεί θαζψο
έρεη ήδε αλαδηαξζξσζεί ζε δχν πξνγελέζηεξεο θάζεηο :
 Σν 2001 φηαλ κεηά ηελ θξίζε επήιζε ε πξψηε αλαδηάξζξσζε κε ην πάγσκα
αξρηθά ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ
 Σν 2002 φηαλ ην πέζν ππνηηκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη αληαιιάζζνληαλ πιένλ
2.9 πέζν κε 1 δνιάξην, θαη ηαπηφρξνλα νη θαηαζέζεηο ησλ πνιηηψλ κεηαηξάπεθαλ
απφ δνιάξηα ζε ππνηηκεκέλα πέζν.
Καη ζηηο δχν απηέο θάζεηο. φπσο είλαη θαηαλνεηφ παξαηεξνχκε φηη νη πνιίηεο –
δαλεηζηέο ηεο Αξγεληηλήο κείσζαλ αξθεηά ηηο ρξεκαηηθέο ηνπο απαηηήζεηο απφ ηελ
θπβέξλεζε θαζψο ηα ρξεκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπο ππνβαζκίζηεθαλ. Απηφο άιισζηε
είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζην λα βγεη ε Αξγεληηλή απφ ηελ θξίζε
είλαη ζεκαληηθή. Παξφκνηαο ζεκαζία είλαη θαη ε βνήζεηα απφ ηνπο δηεζλείο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο πνπ δάλεηδαλ αιιά ζπλέρηζαλ λα δαλείδνπλ ηελ
Αξγεληηλή.
Λφγσ ησλ δχν παξαπάλσ ζεκαληηθψλ ζπλεηζθνξψλ, ε θπβέξλεζε ηεο Αξγεληηλήο
απνθάζηζε ηφζν ζηνπο πνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δχν πξψηεο θάζεηο ηεο
αλαδηάξζξσζεο ππνρξεσηηθά, αιιά θαη ζηνπο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνί
νξγαληζκνί, λα κελ επηβιεζνχλ πεξαηηέξσ πξφζηηκα αθνχ ήδε πξνζέθεξαλ πνιιά
ζην λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε.
Όζνλ αθνξά ηελ seniority απηψλ ησλ εθηεινχκελσλ ρξεψλ, εηδηθά ηα ρξέε πνπ
νθείινληαη ζηνπο δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο είλαη πνιχ πςειή.
Απηφο είλαη θη ν ιφγνο πνπ θάπνηνο πξέπεη λα ζθεθηεί πνιχ θαιά πξηλ απνθαζίζεη λα
δειψζεη αδπλακία απνπιεξσκήο ηέηνησλ ρξεψλ. Καζψο είλαη ρξέε πνπ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο απνπιεξψλνληαη ζην αθέξαην εθηφο ηδηαίηεξα ζπαλίσλ
πεξηπηψζεσλ. ε πεξίπησζε δε πνπ κηα ρψξα αλαθνηλψζεη αδπλακία απνπιεξσκήο
ηέηνηνπ είδνπο ρξένπο ηφηε απνθφπηεηαη εληειψο απφ εμσηεξηθά θεθάιαηα θαη
δαλεηζκφ.
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Παξφκνηαο ζνβαξήο ζεκαζίαο είλαη θαη ηα BODENs ρξέε - νκφινγα. Καη απηφ γηαηί
ηα πεξηζζφηεξα απηψλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε θαηαζέηεο θαη εγρψξηνπο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο επνκέλσο κηα πηζαλή αδπλακία απνπιεξσκήο θαη
απηψλ ησλ ρξεψλ ζα έζεηε ζε ηεξάζηην θίλδπλν ηα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο
Αξγεληηλήο. Δπίζεο πνιχ δχζθνιε ζεσξνχληαλ θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ BODENS
ρξεψλ πνπ θαηείραλ ηα δεκφζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ζεσξνχκε πσο ν θπξηφηεξνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ήηαλ ην ηεξάζηην πνιηηηθφ
θφζηνο.
Όζνλ αθνξά ηηο δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ηνπ Υξένπο, ην κε εθηεινχκελν θαη,ε
αλαδηαξζξσκέλν Υξένο αθνξά έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ Γεκνζίνπ
Υξένπο, 3.4%, θαη ζαλ απφιπην πνζφ κφλν 6.7 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν
κεγαιχηεξν πνζφ, 4.8 δηζεθ δνιάξηα, απεπζχλεηαη ακέζσο ζε ρψξεο, ηα γλσζηά
δηκεξή νκφινγα αιιά θαη ζε εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Ζ θαηάζηαζε απηψλ ησλ ρξεψλ
ζα ραξαθηεξίδνληαλ αβέβαηε θαη απξνζδηφξηζηε.
Ζ θαηεγνξία ηνπ Υξένπο πνπ θαηέρεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ απηνχ,
53.3%, θαη ζαλ απφιπην κέγεζνο ην 104.1 δηζεθ. δνιάξηα, είλαη ην κε εθηεινχκελν
αιιά αλαδηαξζξσκέλν Υξένο. Απηφ ρσξίδεηαη ζε θχξην ή πξσηεχνλ αιιά θαη ζηηο
νθεηιέο ιφγσ απμαλφκελνπ επηηνθίνπ, PDIs ππνινγίδνληαλ ζηα 22.9δηζεθ. δνιάξηα
γηα ην 2004 θαη κάιηζηα εθηηκάηαη πσο ζα εθηνμεπζνχλ ζηα 25 δηζεθ. δνιάξηα ην
2005.
ΠΗΣΧΣΔ ΣΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Υψξεο
Αξγεληηλή
Δπξψπε
ΖΠΑ
Αζία
Λαηηληθέο ρψξεο

Πνζνζηά πίζησζεο ζηελ Κπβέξλεζε
ηεο Αξγεληηλήο
46.9%
34,6%
12.3%
3.7%
2.5%
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πκπεξαίλνπκε πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο θαηέρεηαη εγρψξηα ζηελ Αξγεληηλή ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 47%. Οη θχξηνη
θνξείο πνπ θαηέρνπλ απηφ ην πνζνζηφ είλαη ηξάπεδεο θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία.
Γεχηεξε ζε πνζνζηφ πίζησζεο ηεο Αξγεληηλήο έξρεηαη ε Δπξψπε κε πνζνζηφ 34.6%.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ Υξένπο απφ ηελ Δπξψπε ζπγθεληξψλεηαη ζε ηξείο
θχξηεο ρψξεο πνπ είλαη ε Διβεηία, ε Ηηαιία, θαζψο θαη ε Γεξκαλία. Σν 12% αλήθεη
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ζηηο ΖΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζεζκηθνχο θνξείο, ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο
αιιά θαη ζε funds πνπ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ δεπηεξνγελή αγνξά θαη ηδηαίηεξα
κε ηα παξάγσγα. Σέινο ην ππνιεηπφκελν πνζνζηφ ηνπ 6% αλήθεη ζε πηζησηέο απφ
ηελ Αζία θαη απφ ηηο ινηπέο ιαηηληθέο ρψξεο. Όζνλ αθνξά ηα λνκίζκαηα ζηα νπνία
είλαη εθθξαζκέλν θα ππνινγηζκέλν ην Γεκφζην Υξένο απηά είλαη, δνιάξην Ακεξηθήο,
Γηέλ, επξψ, Λίξα, Μάξθν Γεξκαλίαο.
Καηά ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο απαηηνχληαη απφ κηα
ρψξα λα πεηχρεη ηξία ζεκαληηθά πξάγκαηα:
 Να πξαγκαηνπνηήζεη πξηλ ηελ αλαδηάξζξσζε ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο θαη
λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο ψζηε λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε θαη νη αλαπνηειεζκαηηθέο
πνιηηηθέο ηνπ παξειζφληνο.
 Να ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΓΝΣ.
 Να πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ε αλαδηάξζξσζε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ.

γηα

λα

επηηεπρζεί

ε

Όζνλ αθνξά ηα πξψην ραξαθηεξηζηηθφ, ε Αξγεληηλή κπνξνχκε λα πνχκε φηη είρε
επηηπρψο πεηχρεη ηεξάζηηεο δεκνζηνλνκηθέο ηξνπνπνηήζεηο απφ ην 2001 θαη έπεηηα.
Απηέο θαίλεηαη φηη έρνπλ ήδε σο ην 2005 θαηαθέξεη λα απνθέξνπλ ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ
Μεγέζε
Αλάπηπμε(%)
Ηζνδχγην
Σξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ
(% ΑΔΠ)
Πξσηνγελέο
πιεφλαζκα
(% ΑΔΠ)
Γηεζλή
Απνζεκαηηθά
(δηζεθ. $)
Υξένο
(% ΑΔΠ)
Γείθηεο

1999
-3.4
-4.2

2000
-0.8
-3.1

2001
-4.4
-1.6

2002
-10.9
13.8

2003
8.9
9.3

2004
7
7.4

2005
4
4.3

-0.8

0.4

-1.3

0.9

2.8

4.5

3.9

27.1

26.9

14.9

10.5

14.1

18.5

19.6

47.4

50.8

62.5

150.5

146.7

140

130

27.1

29.7

35.4

53

54.7

--------

-------

Φηψρηαο(% )
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Παξαηεξνχκε φηη νη δχν δείθηεο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ
Υξένπο, δειαδή ε Αλάπηπμε θαη ην Πξσηνγελέο Πιεφλαζκα κεηά ηελ ρξενθνπία ηνπ
2001, έρνπλ ζεκαληηθά βειηησζεί.
Δπηπξφζζεηα, θαη ηα δηεζλή απνζεκαηηθά απφ ην 2002 θαη κεηά έρνπλ αθνινπζήζεη
αχμνπζα πνξεία. Σν δε Υξένο απφ ην 2003 θαη κεηά είρε κεησζεί απφ 146.7% ηνπ
ΑΔΠ ζε 130% ηνπ ΑΔΠ ην 2005. Σν κφλν κειαλφ ζεκείν, απφξξνηα φισλ απηψλ ησλ
αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ θξίζε, αιιά θαη ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο
θξίζεο, είλαη λα έρεη εθηνμεπζεί πνιχ πςειά ν δείθηεο θηψρεηαο ζηελ Αξγεληηλή.
πγθεθξηκέλα απφ ην 27.1 % ηνπ 1999 δηπιαζηάζηεθε ζην 54.7% ην 2003.
ρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην ΓΝΣ, απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή ψζηε
λα θαηαθέξεη κηα ρψξα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαηηνχκελεο δεκνζηνλνκηθέο
αιιαγέο. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ηνλ κεραληζκφ απφ φπνπ νη ρψξεο αληινχλ
απαξαίηεηα θεθάιαηα ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθά ζπγθπξίεο. Απφ ηελ κία ην ΓΝΣ δελ
έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηβάιεη δεκνζηνλνκηθά κέηξα άκεζα, αιιά έκκεζα κε ηελ
δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ή φρη, αζθεί πίεζε ζηηο θπβεξλήζεηο θαη επηβξαβεχεη ε
δελ ζπκθσλεί κε ηηο εθάζηνηε αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη. Ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη ην
ΓΝΣ θαη ζηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο. Δλψ δελ ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν κπνξεί λα
επεξεάζεη ελεξγά ηελ επηηπρία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζπλερίδνληαο λα ρξεκαηνδνηεί
ηελ ρψξα αθφκα θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο.
Ζ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε. Καηαξράο ην γεγνλφο φηη ην
53.3 % ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο γηλφηαλ λα αλαδηαξζξσζεί δείρλεη πσο ηα κεγέζε ήηαλ
ηεξάζηηα ζε δηζεθ. δνιάξηα. Αληίζηνηρα ηεξάζηηεο ζα ήηαλ θαη νη απψιεηεο ησλ
πηζησηψλ ηεο Αξγεληηλήο. Αθφκε δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην ζχλνιν ηνπ Υξένπο
ήηαλ εθθξαζκέλν ζε επηά δηαθνξεηηθά ζπλαιιάγκαηα θάηη πνπ θάλεη ηελ
αλαδηάξζξσζε απφ κφλε ηεο ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη επίπνλε. ηηο παξαπάλσ
δπζθνιίεο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα λνκνζεηηθά εκπφδηα – ηδηαηηεξφηεηεο πνπ
ηζρχνπλ αλά ηηο δηάθνξεο ρψξεο πνπ έρνπλ δαλείζεη ηελ Αξγεληηλή. Γηα παξάδεηγκα,
ζηελ λνκνζεζία ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πεξηπηψζεηο αδπλακίαο
απνπιεξσκήο Υξένπο ζπλδένληαη κε ξήηξεο ζπιινγηθήο δξάζεο. Απηέο δελ ηζρχνπλ
ζην δίθαην ηεο ΖΠΑ ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο.

DUBAI PROPOSAL
ε δεχηεξν ζηάδην εθφζνλ ην έδαθνο είρε πξνεηνηκαζηεί ε θπβέξλεζε μεθίλεζε ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο θαηφρνπο νκνιφγσλ ηεο Αξγεληηλήο. Έθαλε ηελ πξψηε ηεο
πξνζθνξά ζηηο 22 επηέκβξε ηνπ 2003 ζην World Economic Forum πνπ έιαβε ρψξα
ζην Dubai. Θα ραξαθηεξίδακε ηελ νιηθή πξνζθνξά ειιηπή ζε ιεπηνκέξεηεο. Ωζηφζν,
ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην νπνίν πξέπεη λα θξαηήζνπκε, είλαη φηη πξνζθέξζεθαλ λα
επηζηξαθνχλ κφλν ην 25 cents γηα θάζε δνιάξην πνπ ρξσζηάεη ε Αξγεληηλή ζηνπο
πηζησηέο ηεο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ζε απηφ ην πνζφ ζε θακία πεξίπησζε θαη ην
πνζφ ησλ PDIs. Με απηνχο ηνπο φξνπο, νπζηαζηηθά ζε επίπεδα Net Present Value,
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πξφθεηηαη γηα κηα κείσζε ηεο πξνεμνθιεκέλεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνιφγσλ
θαηά 90%, φπσο ππνιφγηζαλ νη πεξηζζφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί πνπ
είραλ εκπιαθεί ζε δηαδηθαζίεο πίζησζεο ηεο Αξγεληηλήο. Απφ πιεπξάο Αξγεληηλήο ε
δηθαηνινγία γηα ηελ ηφζν ρακειή πξνζθνξά ήηαλ φηη απηή ζπκβάδηδε κε ηνλ θχξην
δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν πνπ ην ΓΝΣ είρε ζέζεη, ν νπνίνο ήηαλ ην 3% ζαλ πξσηνγελέο
πιεφλαζκα γηα ην 2003
Όπσο ήηαλ θπζηνινγηθφ, νη αληηδξάζεηο απφ ηνπο πηζησηέο ηεο Αξγεληηλήο κεηά ηελ
πξνζθνξά ήηαλ δξηκχηαηεο. Σελ ίδηα επνρή ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ε πξψηε
αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο – ζπκθσλίαο πνπ είρε ζπλάςεη ε Αξγεληηλή κε ην
ΓΝΣ. ηελ ζπλεδξίαζε , ήηαλ ηφζν έληνλε ε δπζαξέζθεηα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο
– πηζησηέο ηεο Αξγεληηλήο, φπσο Ηαπσλία, Ηηαιία, Μ. Βξεηαλία, πνπ απείραλ θαηά
ηελ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο.
Ζ ηειεπηαία νινθιεξψζεθε νκαιψο, αιιά ηαπηφρξνλα ε Αξγεληηλή είρε λα
αληηκεησπίζεη έλα θαηλνχξγην πξφβιεκα ζηελ δεχηεξε ζπλεδξίαζε. Απηφ ήηαλ ε
έληνλε πίεζε πνπ αζθνχζε ην ΓΝΣ ζηελ Αξγεληηλή. Απηή ε πίεζε αθνξνχζε
θαηαξράο ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ρψξαο αιιά θαη
ηεο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, ψζηε λα βειηησζεί θαη ε εηθφλα ηεο ζηηο παγθφζκηεο
αγνξέο. Δπηπξφζζεηα ην ΓΝΣ είρε ηελ απαίηεζε απφ ηελ Αξγεληηλή σο ηνλ
επηέκβξε ηνπ 2004 λα έρνπλ ηειεηψζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην 80% ησλ
πηζησηψλ ηεο ρψξαο, γεγνλφο ην νπνίν ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο αλαδηάξζξσζεο
θάληαδε εμσπξαγκαηηθφ ζελάξην. Μέζα ζε φια απηά, ε Αξγεληηλή ήηαλ ππφρξεε λα
απνπιεξψζεη ζην ΓΝΣ θαη κηα παιαηφηεξε νθεηιή ζε απηφ, χςνπο 3.1 δηζεθ. δνιάξηα
κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2004. Ζ αληίδξαζε ηεο Αξγεληηλήο ήηαλ πξσηνθαλήο ζηα
ρξνληθά δεδνκέλα. Θα ηελ ραξαθηεξίδακε επαλαζηαηηθή, θαζψο εθπξφζσπνη ηνπ
επηηειείνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Αξγεληηλήο νπζηαζηηθά δεκνζίσο δήισζε φηη δελ
ζα πιήξσλε ζην ΓΝΣ ηα 3.2 δηζεθ. εθηφο εάλ ην ΓΝΣ εγγπνχληαλ ζε πξψην επίπεδν
ηελ ςήθηζε ηεο δεχηεξεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηελ εθηακίεπζε
ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο πιεξσκήο ησλ 3.1 δηζεθ. επξψ.
Ζ θίλεζε ηεο Αξγεληηλήο πξνθάιεζε ηξνκεξή εληχπσζε ζηνπο ππνινίπνπο πηζησηέο
ηεο Αξγεληηλήο θαζψο έδεημε ηελ ηεξάζηηα απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ επηηειείνπ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Αξγεληηλήο απέλαληη ζην ίδην ην ΓΝΣ πνπ απνηειεί έλαλ
νξγαληζκφ ν νπνίνο πηζηψλνληαο ηελ Αξγεληηλή κε παξαπάλσ απφ 15 δηζεθ. επξψ
έρεη επελδχζεη ζε απηήλ. Παξάιιεια απηή ε δηακάρε κεηαμχ ΓΝΣ θαη Αξγεληηλήο
κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνγνήηεπζε ηνπο βαζηθνχο πηζησηέο νη νπνίνη είραλ ηελ
ειπίδα πσο ε πίεζε πνπ άζθεζε ην ΓΝΣ ζα είρε αληίθηππν, νδεγψληαο ηελ Αξγεληηλή
ζην λα θάλεη κηα θαιχηεξε πξνζθνξά ζε απηνχο.
FINAL BOUENOS AIRES OFFER :

Μεηά ηελ πξφηαζε ζην Dubai αθνινχζεζε ε ηειεπηαία πξφηαζε ηεο Αξγεληηλήο πξνο
ηνπο πηζησηέο ηεο. Απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Bouenos Aires θαη ζε γεληθέο
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γξακκέο αλ θαη είρε θνηλά ζηνηρεία κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε είρε θαη ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο ήηαλ πσο ε ηειηθή πξφηαζε
αλαγλψξηδε θαη πεξηειάκβαλε θαη ηα PDIs απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. Απηφ βέβαηα κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ πηζησηψλ ζα ζπλαηλνχζε. Αλ ην
πνζνζηφ ήηαλ ρακειφηεξν ηφηε ε πξφηαζε ζα ίζρπε κε ηελ δηαθνξά φηη ηα PDIs ζα
αλαγλσξίδνληαλ κφλν απφ ηνλ 31 Γεθέκβξε 2003. Όζνλ αθνξά ηελ δηαγξαθή ησλ
επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ζπλέρηζε λα αλέξρεηαη ζην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ αλεμφθιεηνπ
Υξένπο αιιά ζε επίπεδα NPV θαη φρη ζε νλνκαζηηθή βάζε. Μπνξνχκε λα
εξκελεχζνπκε
απηή ηελ θίλεζε σο κηα πξνζπάζεηα ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ
Kirchner λα θξαηήζεη ηελ πζηεξνθεκία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη θαηάθεξε λα
δηαγξάςεη 75% ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ηνπ αλεμφθιεηνπ Υξένπο ελψ
παξάιιεια ε πξφηαζε ζηνπο πηζησηέο ήηαλ θαιχηεξε απφ ηελ πξσηαξρηθή. Ωζηφζν,
νη δεκίεο γηα ηνπο δαλεηζηέο ηεο Αξγεληηλήο παξέκεηλαλ ζε πξσηνθαλή γηα ηελ επνρή
επίπεδα.
Ζ ηειηθή κνξθή ηεο πξνζθνξάο πεξηειάκβαλε ηελ έθδνζε νκνιφγσλ χςνπο 43,2
δηζεθ. ζε δνιάξηα, κε ηνλ φξν ηεο ειάρηζηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 70% ησλ πηζησηψλ. Ζ
επηινγή ζηνπο πηζησηέο πεξηειάκβαλε ηξείο φςεηο- ρξεφγξαθα:
 Discount bond : Ζ λνκηθή ηνπ ππφζηαζε είρε πξνζδηνξηζηεί βάζε ηνπ παγθνζκίνπ
Γηθαίνπ. ε δνιάξηα ε έθδνζε απηψλ ησλ νκνιφγσλ έθηαλε ηα 19.9 δηζεθ. δνιάξηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ήδε ππάξρνληα νκφινγα ζα αληηθαζίζηαληαη απφ ηα Discount
ηα νπνία είραλ νξηζηεί βάζε ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ κε πεξίνδν ιήμεο ηα 30 έηε.
Δπηπξνζζέησο, ε κείσζε – discount, ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ ήδε ππαξρφλησλ
ηίηισλ αλέξρνληαλ ζην 63%, θαη ηα Discount bonds ζα θνπβαιάγαλε έλα θνππφλη
4.15% γηα ηα πξψηα πέληε έηε, 4.88% γηα ηα έηε 6 έσο 10 θαη 8.51% γηα ηα ππφινηπα
έηε. Σέινο είρε νξηζηεί θαη κηα 20αεηή πεξίνδνο ράξηηνο γηα ηηο πιεξσκέο
θεθαιαίνπ.
 Par bond : Σα ήδε ππάξρνληα νκφινγα ζα αληηθαζίζηαληαη κε ηα λέα Par bonds ηα
νπνία είραλ νξηζηεί βάζε ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ κε πεξίνδν ιήμεο ηα 35 έηε ζε
νλνκαζηηθή αμία. πλεπψο ε κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησλ πξσηαξρηθψλ
νκνιφγσλ ζα ήηαλ κεδεληθή. ε δνιάξηα ε έθδνζε απηψλ ησλ νκνιφγσλ έθηαλε ηα
15 δηζεθ. δνιάξηα. Σα αληίζηνηρα θνππφληα ήηαλ 2.08% γηα ηα πξψηα πέληε έηε,
2.5% γηα ηα έηε 6- 15 έηε θαη 3.75% γηα ηα έηε 16- 25 θαζψο θαη 5.25% γηα ηα
ππφινηπα ρξφληα. Ζ δε πεξίνδνο ράξηηνο ήηαλ κεγαιχηεξε απηή ηελ θνξά ζηα 25 έηε,
ζπγθεθξηκέλα.
 Quasi – par bond : Πξφθεηηαη γηα ηελ έθδνζε θαηλνχξγησλ νκνιφγσλ κεγέζνπο 8.3
δηζεθ.
δνιάξηα. πγθεθξηκέλα, θαη πάιη ηα ήδε ππάξρνληα νκφινγα ζα
αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηα Quasi – par bonds ηα νπνία εθθξάδνληαλ θαη ζε πέζν
θαη είραλ πεξίνδν ιήμεο ηα 42 έηε. Ζ κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ησ ήδε
ππαξρφλησλ ήηαλ απξνζδηφξηζηε ελψ ην θνππφλη ησλ λέσλ απηψλ νκνιφγσλ ζα
αλέξρνληαλ ζην 5.57%. Ζ δελ πεξίνδνο ράξηηνο ζα ήηαλ ζηα 32 έηε.
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ε απηφ ην ζεκείν απαξαίηεην είλαη λα ηνλίζνπκε έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν ησλ ηξηψλ
θαηλνχξγησλ νκνιφγσλ. Απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαη ηα ηξία απηά νκφινγα –
ρξεφγξαθα, ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλα κε πιεξσκέο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ην
πξαγκαηηθφ ΑΔΠ. Με άιια ιφγηα αλ γηα θάπνηα ρξνληά ε αλάπηπμε μεπεξλνχζε ην
3% ζε φξνπο πέζν, ηφηε ην 5% ηεο επηπξφζζεηεο, πέξα ηνπ 3%, ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ
γηα πιεξσκέο πςεινηέξσλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα θνππφληα. Δπίζεο έλα άιιν 5%
απφ ηελ πιενλάδνπζα αλάπηπμε ζα νδεγνχληαλ γηα επαλαγνξέο νκνιφγσλ. Ζ
ηειεπηαία πξφηαζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη δείρλεη θαζαξά ηελ θηινδνμία γηα
πςειφηεξε αλάπηπμε απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αξγεληηλήο. Ωζηφζν,
θξίλνληαο απφ ην γεληθφηεξν θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξαηνχζε ζα ραξαθηεξίδακε
ηελ πιεξσκή πςεινηέξσλ θνππνληψλ ηδηαίηεξε αηζηφδνμε αιιά θαη αβέβαηε.

Γηα ιφγνπο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, ε επίζεκε ηειηθή πξφηαζε απφ
πιεπξάο Αξγεληηλήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005. Οη ηξείο ηχπνη
νκνιφγσλ, Discount bond, Par bond, Quasi – par bond, ζπλέρηζαλ λα απνηεινχλ ηηο
επηινγέο ησλ πηζησηψλ – επελδπηψλ γηα ηελ δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο
ηνπο. Σειηθά, ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ησλ νκνιφγσλ άγγηδε ηα 82 δηζεθ. δνιάξηα,
εμαηξψληαο ηα PDIs κεηά ην ηέινο ηνπ 2001, θαη επίζεο θάζε νκφινγν – ρξεφγξαθν
ήηαλ θαλνληθά ζπλδεδεκέλν κε πιεξσκέο εμαξηψκελεο απφ ηελ πνξεία ηνπ
πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ. Σελ ζηηγκή ησλ ηειηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε πξνζθνξά απνηηκνχληαλ
ζηα 32 cents γηα θάζε δνιάξην ηνπ πξσηαξρηθνχ Υξένπο.

Ζ ζπλαιιαγή έθιεηζε ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ κε ζπκκεηνρή ηνπ 76.15% ησλ
ζπλνιηθψλ πηζησηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζε γεληθέο γξακκέο ζα
κπνξνχζακε λα ηα θξίλνπκε σο ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ 24 δηζεθ. δνιάξηα Υξένπο
αγνξάζηεθαλ ελδνγελψο απφ αξγεληηλνχο πηζησηέο ελψ 38 δηζεθ. δνιάξηα απφ
μέλνπο επελδπηέο. Μάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ηα 148% ηνπ ΑΔΠ,
Υξένπο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2002, δψζαλε ηελ ζέζε ηνπο ζηα ζαθψο ρακειφηεξα 72%
ηνπ ΑΔΠ, κέγεζνο πνπ είρε ην Γεκφζην Υξένο ιίγνπο κήλεο κφλν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 2005. Ωζηφζν παξαηεξνχκε φηη έλα
πνζφ πεξίπνπ 20 δηζεθ. απφ ηελ πξνζθνξά ησλ 82 δηζεθ., έκεηλε αλεθκεηάιιεπην,
θάηη πνπ πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηειηθψλ ζπλαιιαγψλ.

Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα φκσο δελ κεηψλεη θαζφινπ ηελ ηεξάζηηαο ζεκαζία
αλαθνχθηζε πνπ πξνθάιεζε ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο
Αξγεληηλήο, αθνχ φπσο ζα πξνζπαζήζνπκε θαη παξαθάησ λα αηηηνινγήζνπκε, ε
Αξγεληηλή ηνπ 2011 είλαη ζαθψο πην απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην πγηήο νηθνλνκηθά
ρψξα απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2001.
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2.1.3 Ζ Αξγεληηλή ηνπ 2001 ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2011: Βαζηθά
ζπκπεξάζκαηα.
Μεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Αξγεληηλήο δηαπηζηψλεηαη πσο
κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο:

Μακροοικονομικές επιδόζεις: Μεηά ην πέξαο ησλ εηψλ απφ ην 2001 σο θαη
ζήκεξα, ε νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο έρεη γίλεη πνιχ πην αληαγσληζηηθή. ε απηφ
έρεη ζπληειέζεη ζε κεγάιν βαζκφ ε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Απφ ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί ε αχμνπζα
επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθαίλεηαη μεθάζαξα.
ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Έηος

Ηδιωηική και δημόζια επένδσζη (% ηοσ
ΑΔΠ)
1993
13%
1995
14%
1997
17%
1999
15.5%
2002
11.5%
2004
15%
2006
19%
2008
20%
2010
24%
Πεγή: International Centre for Settlement of Investment Disputes Washington, Total
S.A. v. Argentine Republic, December 2007, page 107.
Ζ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηηο αθαζάξηζηεο εγρψξηεο – πάγηεο επελδχζεηο ήηαλ ην 11.5%
ηνπ ΑΔΠ ην 2002, κεηά ηελ πηψρεπζε ηεο Αξγεληηλήο. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη
κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα
απμήζεθε αθνχ νη επελδχζεηο θπκάλζεθαλ ζε 15%, 19%, 20% θαη 24% ηηο ρξνληέο
2004, 2006, 2008 θαη 2010 αληίζηνηρα.
Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ επελδχζεσλ αλαδεηθλχεη θαη ην γεληθφηεξν θιίκα βεβαηφηεηαο
θαη πξνφδνπ πνπ επηθξαηνχζε γηα ην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηεο Αξγεληηλήο, ηφζν ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, επελδχζεηο απφ ληφπηεο επηρεηξήζεηο, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ
απηήο, μέλεο επελδχζεηο.
Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε θαη ηελ αχμεζε ηφζν ηεο ηδησηηθήο φζν θαη ηεο
δεκφζηαο θαηαλάισζεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
δηαπηζηψλεηαη κηα ζπλερή απμεηηθή ηάζε θαη γηα ηα δχν είδε θαηαλαιψζεσο θάηη
πνπ ζπλεηέιεζε θαη ζηελ πνξεία αλάπηπμεο απφ ην 2001 θαη έπεηηα. Οη ηάζεηο
απηέο δηαθαίλνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Ηδιωηική
Γημόζια
ΑΔΠ
Υρονιά
καηανάλωζη
καηανάλωζη
(διζεκ. πέζο ζε (διζεκ. πέζο ζε
ηρέτοσζες ηιμές)
ηρέτοσζες ηιμές)
185
38
268
2001
193
38.2
312
2002
237
43
375
2003
281
50
447
2004
326
63
531
2005
386
81
654
2006
475
105
812
2007
595
138
1032
2008
667
174
1145
2009
826
215
1442
2010
Πεγή: Argentina: 2005 Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement;
Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Argentina , IMF, July 2005 , page 6.
 Γημοζιονομικός ηομέας : Έλα νπζηψδεο ζηνηρείν ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
Υξένπο, είλαη θαη ε ηδηαίηεξε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Απηφ ην
ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Έηος
Φορολογικά Έζοδα ( % ΑΔΠ)
1993- 2001
17.2%
2002
16.1%
2003
19.2%
2004- 2006
22.4%
2007
24.6%
2008
26.1%
2009
27.7%
2010
28.6%
2011
29.1%
Πεγή: Argentina: 2005 Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement;
Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Argentina , IMF, July 2005 , page 19.
Ζ παξαπάλσ ηάζε
δείρλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
θνξνεηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ θξάηνπο ηεο Αξγεληηλήο κεηά ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ Υξένπο ηεο.
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αθψο θαη ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο αιιά θαη ε επηβνιή πςειψλ πξνζηίκσλ ήηαλ
νη δχν θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ην γεγνλφο πσο ηα θνξνινγηθά έζνδα
απμήζεθαλ ηφζν ζεκαληηθά απφ ην 2001 θαη έπεηηα. Άκεζν επαθφινπζν απηήο ηεο
αχμεζεο είλαη θαη λα ζεσξείηαη ην Γεκφζην Υξένο ηεο Αξγεληηλήο πην βηψζηκν
ζήκεξα ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν ηνπ 2001.
Απηφ ην θαηαιαβαίλνπκε θαη αλ παξαηεξήζνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ν νπνίνο
θαηαγξάθεη ηηο ηηκέο απφ ην 2001 κέρξη θαη ην 2010 γηα ην αθαζάξηζην Γεκφζην
Υξένο ηεο Αξγεληηλήο, ην νπνίν απφ ην 2001 θαη κεηά κεηψλεηαη ζπλερψο.
AΚΑΘΑΡΗΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Έηος
Ακαθάριζηο Γημόζιο Υρέος ( % ΑΔΠ)
2001
51%
2002
167%
2003
136%
2004
124%
2005
85%
2006
74%
2007
68%
2008
58%
2009
54%
2010
51%
Πεγή: Financial stability Report , Central Bank of Argentina, 1st half 2011.
 Σραπεζικός ηομέας: αλ ζπλέπεηα ηεο βειηίσζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθνλνκηθψλ
δεηθηψλ ηεο ρψξαο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αχμεζε ζε ηεξάζηην βαζκφ ηελ
δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ζε θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ζπλνιηθή πίζησζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα βιέπνπκε
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεκαληηθέο αιιαγέο:
ΠΟΟΣΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (%ΑΔΠ )
Υξνλνινγία

Πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ηδησηηθνχ
ηνκέα(% ΑΔΠ)
Γεθέκβξηνο 03
8
Γεθέκβξηνο 04
9
Γεθέκβξηνο 05
10
Γεθέκβξηνο 06
11
Γεθέκβξηνο 07
12
Γεθέκβξηνο 08
13
Γεθέκβξηνο 09
12
Γεθέκβξηνο 10
13
Γεθέκβξηνο 11
14
Πεγή: Financial stability Report , Central Bank of Argentina, 1st half 2011 , ζει. 49.
Μεηά ηελ θξίζε, παξαηεξνχκε φηη ε ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε ηδηαίηεξα ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ πάληα απνηειεί ηνλ πην λεπξαιγηθφ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
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ρψξαο, είρε κεησζεί αηζζεηά ζην 8 % ηνπ ΑΔΠ. Ύζηεξα απφ θάπνηεο κεηαπηψζεηο
πνπ αθνινχζεζαλ, βιέπνπκε πσο εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
απμάλεηαη ζηαζεξά, θηάλνληαο ην 13% γηα ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2010. Απηή ε ηάζε
δείρλεη μεθάζαξα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ην επελδπηηθφ θνηλφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εκπηζηνζχλε πνπ είρε ραζεί παληειψο ηα
πξνεγνχκελα έηε, βιέπε πάγσκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 2001.
Απφ ηελ άιιε, είλαη εκθαλήο θαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα κεγαιχηεξε
θαλνληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ηδηαίηεξα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο
ηεο Βαζηιείαο 2 θαη 3, πξνζερψο, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ιεθζεί ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαρείξηζε
θάζε
κνξθήο
θηλδχλνπ,
πηζησηηθνχ,
ζπλαιιαγκαηηθνχ, επηηνθηαθνχ θνθ. Ωο άκεζν απνηέιεζκα βειηηψζεθε αηζζεηά ε
θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ φπσο βιέπνπκε παξαθάησ :
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
ΈΣΟ

ROA

MARGIN

ROE

Loan Loss
Provisions
1993-2000
0.5%
6.1%
3.4%
2.2%
2008
1.6%
6.7%
13.4%
0.9%
2009
2.3%
8.6%
19.2%
1.1%
2010
2.8%
8.7%
24.4%
0.8%
st
Πεγή: Financial stability Report , Central Bank of Argentina, 1 half 2011, ζει. 56
Καηαξράο, αο νξίζνπκε ηνλ ROA ζαλ θαζαξφ εηζφδεκα κεηά θφξσλ σο πνζνζηφ ησλ
ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ ROE ζαλ θαζαξφ εηζφδεκα κεηά θφξσλ σο πνζνζηφ
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Γειαδή ROA=TNI/A
ROE=TNI/E
Όπνπ TNI ηα έζνδα απφ ηφθνπο, Α ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, θαη Δ ηα ζπλνιηθά ίδηα
θεθάιαηα. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ν ROA απμήζεθε απφ ηα
επίπεδα ηνπ 0.5%, θαηά κέζν φξν ηα έηε 1993-2000, ζε 2.8% ηα ηέιε ηνπ 2010.
Αληίζηνηρα ν δείθηεο ROE απμήζεθε απφ 3.4% ζε 24.4 % ζηα ηέιε ηνπ 2010. Σα
παξαπάλσ απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ζαθψο ηελ επηηπρεκέλε ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ ηεο Αξγεληηλήο αιιά θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε
απηψλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 2001 σο θαη ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, απμήζεθε
ζεκαληηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνθάιεζε θαη
ηελ αχμεζε ηνπ ROA. Όζνλ αθνξά ηα margins πνπ απνηεινχλ ηελ δηαθνξά κεηαμχ
ρνξεγεηηθνχ θαη θαηαζεηηθνχ επηηνθίνπ, βιέπνπκε κηα θαζαξά αλνδηθή ηάζε απφ ην
2001 θαη ζήκεξα, θαζψο απμήζεθαλ ζεκαληηθά απφ 6.1 % ζε 8.7 % ζηα ηέιε ηνπ
2010.
Έλα αθφκε ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ρξήζηκν λα ζίμνπκε είλαη θαη ε
ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ ηεο
Αξγεληηλήο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ θαηαθφξπθε κείσζε ησλ Loan Loss Provisions
αθνχ νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα κεηψζεθαλ αηζζεηά απφ ηελ επνρή ηεο
θξίζεο κέρξη θαη ζήκεξα. Απηφ γηαηί ηα ησλ Loan Loss Provisions θαηά κέζν φξν ηα
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έηε 1993 κε 2000 βξίζθνληαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2.2 % ησλ ζπλνιηθψλ assets ελψ ζηα
ηέιε ηνπ 2010 πεξηνξίζηεθαλ ζηα 0.8% ησλ ζπλνιηθψλ ησλ assets.
εκαληηθή βειηίσζε έρεη επέιζεη θαη ζηελ ζπλνιηθή ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε πσο :
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΣΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ
Διάρηζηε
Διάρηζηεο
Έηε
ζπκκφξθσζε
ζε απαηηήζεηο
ζε
κεηξεηά (1)
κεηξεηά (2)
18.3%
16.5%
2004
14.5%
13.8%
2005
15%
14.4%
2006
16%
15%
2007
15.5%
15%
2008
16.5%
15%
2009
16%
15%
2010
Πεγή: Financial stability Report , Central Bank of Argentina, 1st half 2011, ζει. 58
ε πξψην βαζκφ θάζε έηνο απφ ην 2004 θαη κεηά, σο θαη ηα ηέιε ηνπ 2010, ε
ειάρηζηε ζπκκφξθσζε ζε κεηξεηά ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε
κεηξεηά. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ εηψλ, ε πξαγκαηηθή
ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θπκαίλνληαλ αλάκεζα ζηα κεγέζε (1) θαη
(2) θάηη πνπ αλαδεηθλχεη αθελφο φηη ζπλερψο ε ξεπζηφηεηα ππέξβαηλε ηηο ειάρηζηεο
απαηηήζεηο θαη αθεηέξνπ πσο δελ μεπεξλνχζε θαη ηελ ειάρηζηε ζπκκφξθσζε ζε
κεηξεηά. Με άιια ιφγηα, ε ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είρε ζηαζεξή
πνξεία ζχκθσλα κε ηνπο δεδνκέλνπο ζηφρνπο εμαζθαιίδνληαο ζην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα αμηνδήιεπηε επζηάζεηα.
Σέινο, φζνλ αθνξά γεληθά ηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ, ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηα πήγε πεξίθεκα. πλεπψο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θξαηήζεθε
ζε ρακειά επίπεδα ιφγσ θαη ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ απφ ην 2001 σο ζήκεξα
αιιά θαη ηεο εκβάζπλζεο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. Δπηπξφζζεηα ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα ηζρπξνπνηήζεθε απέλαληη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηδηαίηεξα γηα ηνλ
δαλεηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ ν δαλεηζκφο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ
απμήζεθε ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Με ηελ ίδηα θηινζνθία, ν
ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πεξηνξίζηεθε θαζψο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
κείσζαλ ηελ έθζεζε ηνπο ζηηο κεηαβνιέο ζπλαιιάγκαηνο ιφγσ θαη ηνπ κεησκέλνπ
volatility ησλ ηζνηηκηψλ ησλ ζπλαιιαγκάησλ.
Γεληθά ζα ραξαθηεξίδακε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιαίζην ζηελ Αξγεληηλή, σο
θαηάιιειν γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ
βεκάησλ πξνφδνπ αιιά θαη ιφγσ ηεο ζνβαξήο πξνζπάζεηαο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
γηα επίηεπμε ηεο λνκηζκαηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ηφζν
έιεηςε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ηνπ 2001.
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2.2. Ζ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο
Οη ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βξαδηιίαο είλαη νη θάησζη:
 Δμπορικός ηομέας : Δίλαη ν ηνκέαο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ Βξαδηιία σο ηελ
ζεκαληηθφηεξε δχλακε ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο
ηεο, ε Βξαδηιία έρεη παξνπζηάζεη αμηνδήιεπηε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ην 2010 ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο
ρψξαο άγγημε ηα 199.7 δηζεθ. δνιάξηα, πνζφ πνπ ζα ήζειαλ λα πεηχρνπλ πνιιέο
απφ ηηο ήδε αλεπηπγκέλεο ρψξεο.
Ζ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ πνπ εμάγεη ε Βξαδηιία είλαη αξθεηά κεγάιε. Πην
ζπγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία,
φπσο εμνπιηζκφ κεηαθνξψλ αιιά θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηα. Δθηφο ησλ παξαπάλσ
ζεκαληηθά αγαζά πνπ εμάγνληαη απφ ηλ Βξαδηιία είλαη θαη είδε δηαηξνθήο φπσο ε
ζφγηα αιιά θαη θπζηθά ν θαθέο. ε δεχηεξν επίπεδν ε Βξαδηιία θεκίδεηαη θαη γηα
ηηο εμαγσγέο πνπ θάλεη ζε ππνδήκαηα.
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηνπο θπξηφηεξεο ρψξεο ζηηο νπνίεο εμήγαγε ε
Βξαδηιία ην 2010:

ΠΟΟΣΑ ΚΑΗ ΥΧΡΔ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
XΏΡΔ
ΠΟΟΣΑ ΔΞΑΓΧΓΧΝ
Κίλα
12.49%
Ακεξηθή
10.5%
Αξγεληηλή
8.4%
Οιιαλδία
5.39%
Γεξκαλία
4.05%
Πεγή:http://www.economywatch.com/world_economy/brazil/export-import.html
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ε ρψξα πνπ δέρεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
εμαγσγψλ ηεο Βξαδηιίαο, είλαη ε Κίλα κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λα είλαη 12.49% ησλ
ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βξαδηιίαο. Απηφ πνπ είλαη ρξήζηκν λα
ηνλίζνπκε είλαη πσο κε κηα πξψηε καηηά παξαηεξνχκε πσο ε Βξαδηιία εμάγεη αγαζά
ζε φιεο ζρεδφλ ηηο επείξνπο ηνπ θφζκνπ. Απηφ γηαηί εμάγεη θαη ζηελ Δπξψπε,
Οιιαλδία θαη Γεξκαλία πξσηαξρηθψο κα θαη ζηελ Ακεξηθή φπσο θαη ζηηο ιαηηληθέο
ρψξεο, παξάδεηγκα ζηελ Αξγεληηλή. Όκσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμαγσγψλ ηεο
Βξαδηιίαο έρνπλ θαηεχζπλζε πξνο ηελ ήπεηξν ηεο Αζίαο.
Σν γεγνλφο πσο γεσγξαθηθά νη εμαγσγέο ηεο Βξαδηιίαο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζηνλ
παγθφζκην ράξηε, θάλεη ην εκπφξην ηεο Βξαδηιίαο θαη εηδηθά ην εμαγσγηθφ θνκκάηη
ιηγφηεξν επάισην ζε αξλεηηθά shocks θαη γεγνλφηα. Οπζηαζηηθά κπνξνχκε λα
παξνκνηάζνπκε ηελ Βξαδηιία κε έλαλ επελδπηή ν νπνίνο γηα λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν
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ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, εμαγσγέο Βξαδηιίαο, πξνζπαζεί λα ην δηαθνξνπνηήζεη ζηνλ
κέγηζην βαζκφ, γεσγξαθηθή γθάκα εμαγσγψλ.
Όζνλ αθνξά ηεο εηζαγσγέο, απηέο γηα ην έηνο 2010 είραλ αμία πνπ άγγημε ηα 187.7
δηζεθ. δνιάξηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη εκπνξηθφ πιεφλαζκα γηα ηελ ρψξα ηεο ηάμεο
ησλ 12 δηζεθ. δνιάξηα ( 199.7 – 187.7 = 12 δηζεθ. δνιάξηα ).
Παξαθάησ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο βαζηθέο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο εηζήγαγε
αγαζά ε Βξαδηιία θαηά ην έηνο 2010.
ΠΟΟΣΑ ΚΑΗ ΥΧΡΔ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΥΧΡΔ
ΠΟΟΣΑ ΔΗΑΓΧΓΧΝ
Ακεξηθή
16.12 %
Κίλα
12.61%
Αξγεληηλή
8.77%
Γεξκαλία
7.65%
Ηαπσλία
4.3%
Πεγή:http://www.economywatch.com/world_economy/brazil/export-import.html

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
2010 ε Βξαδηιία είρε ακνηβαίεο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Με άιια
ιφγηα ζπκπεξαίλνπκε φηη κε ηελ Αξγεληηλή, ηελ Γεξκαλία. Σελ Κίλα θαη ηελ
Ακεξηθή, είρε ζηελή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ε Βξαδηιία, θαζψο εμήγαγε θπξίσο ζε
απηέο ηηο ρψξεο θαη εηζήγαγε πξσηίζησο απφ απηέο.
ε γεληθφ επίπεδν, νη εηζαγσγέο ηεο Βξαδηιίαο αθνξνχλ πξψηεο χιεο γηα ηνλ
βηνκεραληθφ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ, δειαδή κεραλήκαηα, ειεθηξηθφ θαη κεηαθνξηθφ
εμνπιηζκφ θαζψο θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ. ε δεχηεξν επίπεδν ηνλίδνπκε φηη
εηζάγνληαη θπξίσο ιάδη θαη ρεκηθά πξντφληα.
Δλδεηθηηθά ηνπ κεγέζνπο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Βξαδηιίαο αλαθέξνπκε
πσο ε Βξαδηιία έρεη δεθάδεο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο, απιά νη παξαπάλσ ρψξεο
απνηεινχλ ην ζψκα ησλ θπξηφηεξσλ ρσξψλ.
ηα πιαίζηα ηεο ζεκαληηθήο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Βξαδηιίαο, ε ρψξα φια απηά
ηα ρξφληα απνηειεί κέινο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ
νξγαλψζεσλ φπσο : G – 20, Unasul, World Trading Organization, Mercosul.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ην Mercosul είλαη κηα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
ζπλζήθε – ζπκθσλία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ε Αξγεληηλή, ε Οπξνπγνπάε, ε
Παξαγνπάε, θαη ε Βξαδηιία. θνπφο ηεο είλαη λα κεησζνχλ ηα εκπφδηα πνπ ζέηνληαη
ζην εκπφξην ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ ψζηε λα βειηησζνχλ πεξαηηέξσ νη εκπνξηθέο ηνπο
επηδφζεηο. εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηνπ Mercosul είλαη απηή κε ηελ Αίγππην ην 2010
θαη κε ην Ηζξαήι ην 2008.
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 Βιομητανικός ηομέας : ηα πιαίζηα ηεο πςειήο αλάπηπμεο πνπ έρεη παξαηεξεζεί
ζηελ Βξαδηιία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηελ ζεηξά ηνπ θαη νη πεξηζζφηεξνη θιάδνη
ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο έρνπλ θάλεη ζεκαληηθφηαηα βήκαηα πξνφδνπ. Ωο άκεζν
επαθφινπζν, ν βηνκεραληθφο θιάδνο ηεο Βξαδηιίαο απνηειεί ηελ δεχηεξε πην
ζεκαληηθή δχλακε ζηελ Ακεξηθή θαη θπζηθά ηελ πξψηε δχλακε ζηελ Λαηηληθή
Ακεξηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θιάδνο ηεο γεσξγίαο, έρεη επεθηαζεί ζε κέγηζην βαζκφ κε
απνηέιεζκα ε Βξαδηιία λα απνηειεί ηνλ λνχκεξν έλα παξαγσγφ ζε αγαζά φπσο ην
δαραξνθάιακν, ν θαθέο, ηα ηξνπηθά θξνχηα, αιιά θαη ν παγσκέλνο ζπκππθλσκέλνο
ρπκφο πνξηνθαιηνχ. Άιια ζεκαληηθά πξντφληα πνπ παξάγεη ε Βξαδηιία είλαη ε
ζφγηα, ηα θαιακπφθη, ην βακβάθη, ην θαθάν θαη ν θαπλφο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο
κεγάιεο ζεκαζίαο ηεο γεσξγίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο αλαθέξνπκε φηη ην
2010 ε γεσξγηθή παξαγσγή πξνζέθεξε ην 6.1% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη
επηπξνζζέησο απαζρφιεζε ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο.
εκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ πεηπρεκέλε πνξεία ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Μάιηζηα ε Βξαδηιία θαηέρεη ην
κεγαιχηεξν θνπάδη βννεηδψλ ζηνλ θφζκν, ην 2009 ηα βννεηδή έθηαζαλ ηα 207.7
δηζεθ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο γεο αιιά θαη ε θηελνηξνθία έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε
ηνπ ΑΔΠ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δίλνληαο κηα ηδηαίηεξε ψζεζε ζηελ εγρψξηα
νηθνλνκία.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε θαη ηελ εμαίζηα πνξεία πνπ
έρεη δηαγξάςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνκεραλία ηεο Βξαδηιίαο. Ζ Βξαδηιία
ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε αλεξρφκελε δχλακε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο.
Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε βηνκεραλία ηεο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ θαη αγαζψλ φπσο απηνθίλεηα θαη εμαξηήκαηα, κεραλήκαηα θαη
εμνπιηζκνχο, θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ηζηκέλην, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο,
αεξνζθάθε θαη θαηαλαισηηθά αγαζά.
Όζνλ αθνξά θαη ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο, είλαη ηφζν απμεκέλεο
ζεκαζίαο πνπ αξθεί λα ηνλίζνπκε φηη παξάγεη θαη πξνζθέξεη ην 67.5% ηνπ ΑΔΠ θαη
απαζρνιεί ην 66% ηνπ ζπλνιηθνχ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Σν ηειεπηαίν
είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ
απνηειείηαη απφ ηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο ηξαπεδηθήο, ηεο ελέξγεηαο,
ηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Ο θάζε έλαο θιάδνο ππεξεζηψλ αιιά θαη
φινη καδί, απφ ην 2000 θα κεηά ιφγσ θαη ησλ ζπγθπξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν,
έρνπλ απνθηήζεη απμεκέλν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.
Σέινο, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο Βξαδηιίαο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφο κε πςειή
θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ζεκαληηθή ηζρχ ζην risk management. αλ άκεζν
απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ ηξαπεδηθήο ζηαζεξφηεηαο, πξνζειθχνληαη κεγάιεο
πνζφηεηεο μέλσλ θεθαιαίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ιφγσ θα ηνπ ηζρπξνχ
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λνκίζκαηνο ηεο. Οη δχν απφ ηηο ζπλνιηθέο ηξάπεδεο ηεο Βξαδηιίαο είλαη θξαηηθέο ελψ
κεγάιν κέξνο ηνπ ηξαπεδηθνχ κεξηδίνπ θαηέρνπλ μέλεο ηξάπεδεο θαη ηδηαίηεξα απηέο
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ΖΠΑ.

Αιιειεμάξηεζε δεκνζηνλνκηθνχ κε καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα: Απνηειεί
ηνπο πην θιέγνληεο ηνκείο θάζε ρψξαο θαη ζπλεπψο θαη ηελ Βξαδηιίαο. ε πξψην
επίπεδν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα μεθηλήζνπκε κε ηελ πξψηε δχζθνιε δεκνζηνλνκηθή
πεξίνδν γηα ηελ ρψξα. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε θαηάζηαζε ζηα
δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Σν Γεκφζην Υξένο είρε
θηάζεη ζε επίπεδα κε ζπληήξεζεο θαη ν πιεζσξηζκφο βξίζθνληαλ ζε ηεξάζηηα
επίπεδα. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ε ιχζε γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ην Υξένο ήηαλ
επηηαθηηθή. Σα απνηειέζκαηα κεηά ην Brandy Plan δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα.
πλεπψο ην Υξένο ζπλέρηζε λα απνηειεί ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο Βξαδηιίαο, σο
πνπ ην 1998 ε ρψξα έθηαζε έλα βήκα πξηλ ηελ ρξενθνπία. ε εθείλν ην θξίζηκν
ζεκείν ζεσξνχκε φηη ε ρψξα απέθπγε ηελ ρξενθνπία θπξίσο ιφγσ ελφο δαλείνπ πνπ
πήξε απφ ην ΓΝΣ. Ωζηφζν, ιφγσ έιιεηςεο ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα ρξφληα
πνπ αθνινχζεζαλ ηελ δαλεηνδφηεζε απφ ην ΓΝΣ, ζην κεγαιχηεξν ηελ δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2000, ππήξμε πάληα ε ακθηβνιία γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Βξαδηιίαο.
Σν θιίκα άιιαμε ζην δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν θπξίσο απφ ην 2005 θαη κεηά φηαλ ε
δεκνζηνλνκηθή πνιίηηθή έγηλε, θαηά ηελ άπνςε καο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. αλ
απνηέιεζκα, θαη ην καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο βειηηψζεθε νπζησδψο. Οη
ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ πεηπραίλνληαη ζρεδφλ θάζε
έηνο απφ ην 2005 θαη κεηά. Δπηπιένλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκίαο έδσζαλ
ηφζν νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γίλνληαη κέρξη θαη ζήκεξα αιιά θαη
ν ηζρπξφο ξφινο ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο ρψξαο.
Δλδεηθηηθά ηεο θαηάζηαζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ ηεο Βξαδηιίαο κέρξη θαη ηελ
παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΑΔΠ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΈΣΟ

ΡΤΘΜΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΔΠ ( ζε ηξηο δνιάξηα
USA )

2007

6.1

1.924

2008

5.1

2.022

2009

0.1

2.024

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/brazil/gdp-growth
Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα, φηη πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 2008 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ήηαλ
ηδηαίηεξα πςειφο, θαζψο έθηαζε ην 6.1%. Οη πξψηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
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θξίζεο θάλεθαλ ην 2008 φηαλ θαη ε αλάπηπμε έπεζε ζην 5.1% θαη ην 2009 πιένλ
ζρεδφλ κεδελίζηεθε, 0.1%.
ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη παξά ηελ πνιχ αηζηφδνμε θαη
ζεκαληηθά αλνδηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βξαδηιίαο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ
θξίζε, ππάξρνπλ αθφκα νη θφβνη αιιά θαη νη ακθηβνιίεο γηα ην ελδερφκελν ηα
θαηάινηπα ηεο θξίζεο λα παξακέλνπλ αθφκε θαη λα θέξνπλ ζη θψο ηηο αδπλακίεο,
πνπ ππάξρνπλ, ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο.

2.2.1 Ζ απνηπρεκέλε αλαδηάξζξσζε ρξένπο ηνπ 1988- Brandy plan.

ε πξψην επίπεδν θαη πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε καο γηα ηελ Βξαδηιία ζα
ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηγξάςνπκε ην Brandy plan ην νπνίν εθαξκφζηεθε
απνηπρεκέλα βέβαηα θαη ζηελ Βξαδηιία.
Λφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχζαλ πνιιέο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν κε ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ Υξένπο ηνπο, ν Brandy είρε ζθεθηεί φηη ήηαλ αλαγθαίν λα
εθαξκνζζεί έλα θαηλνχξγην ζρέδην ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζηελ κείσζε ηνπ
Υξένπο ησλ ρσξψλ απηψλ κε έλαλ πην εθηθηφ θαη ζχληνκν ηξφπν. Οη βαζηθφηεξνη
ππιψλεο θαη ζηνηρεία ηνπ Brandy plan ήηαλ θπξίσο ηέζζεξηο:
Σν ΓΝΣ αιιά θαη ε Παγθφζκηα ηξάπεδα, ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ έλα κέξνο ησλ
δαλεηνδνηήζεσλ ηνπο ζε ρψξεο πνπ θάλνπλ έληνλεο πξνζπάζεηεο αλνκνίσζεο ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπο. Όζνλ αθνξά ην ΓΝΣ, ε παξαπάλσ πξφηαζε νπζηαζηηθά ην
πξνηξέπεη ζην λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο ζην λα αγνξάζνπλ πίζσ ρξέε πνπ έρνπλ ζε
ηξάπεδεο κε θάπνηα κείσζε – έθπησζε.
Σα ηδξχκαηα θαη νη νξγαληζκνί ηνπ Breton Woods, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
πξφζζεηε νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ελίζρπζε πνπ ζα απνζθνπνχζε ζηελ εγγχεζε
επηηπρίαο ησλ δηαδηθαζηψλ κείσζεο ηνπ Υξένπο αιιά θαη γηα ηελ πιεξσκή ελφο
κέξνπο ησλ νθεηιφκελσλ ηφθσλ ηνπ Υξένπο θάζε ρψξαο.
Απφ πιεπξάο ΖΠΑ, χζηεξα θαη απφ παξαηλέζεηο ηνπ Brandy, έγηλε έληνλε
πξνζπάζεηα άζθεζεο πίεζεο πξνο ην ΓΝΣ ψζηε λα απμήζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πξνο ηηο ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα εμππεξέηεζεο ηνπ Υξένπο ηνπο.
Σν ΓΝΣ ζχκθσλα κε ηνλ Brandy, ζα ήηαλ πην ρξήζηκν αλ έπαηδε έλαλ πην ηδηαίηεξν
ξφιν θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη θξάηνπο γηα ζπκθσλία
ρξεκαηνδφηεζεο, ζε ρψξεο – πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα Υξένπο. Έηζη,
κφλν αλ νη ζπδεηήζεηο θξάηνπο θαη ηξαπεδψλ απνδεηρζνχλ επαλεηιεκκέλσο
θαζπζηεξεκέλεο, ηφηε πξέπεη λα παξέκβεη ην ΓΝΣ κε ζθνπφ απηή ε θαζπζηέξεζε λα
κελ απνδεηρζεί αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ην πάξζηκν κηαο ηειηθήο απφθαζεο.
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Σν Brandy plan εθαξκφζζεθε ζε αξθεηέο ρψξεο πνπ αλαδεηνχζαλ επίκνλα κείσζε
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπο θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Κάπνηεο απφ ηηο
παξαπάλσ ρψξεο ήηαλ ε Βελεδνπέια νη Φηιηππίλεο. ε Αξγεληηλή, ην Μεμηθφ, αιιά
θαη ε Βξαδηιία. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην εγρείξεκα πέηπρε ελψ ζε άιιεο
απνδείρζεθε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο.
Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο, ζα ρσξίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο
ηνπ Υξένπο ρξνληθά ζε ηξείο πεξηφδνπο.
 Ηνχιηνο – Γεθέκβξεο 1987 : ηα κέζα ηνπ 1987, ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο είρε γίλεη πιένλ επηηαθηηθή. Σα πξσηνγελή ειιείκκαηα θαζψο θαη
ν πςειφο πιεζσξηζκφο είραλ δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο ζηηο αγνξέο γηα
ηελ βησζηκφηεηα ηνπ Υξένπο ηεο Βξαδηιίαο. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ν ηφηε
ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ Bresser Perreira αλαδεηνχζε πηζαλέο κεζφδνπο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. Σηο κεζφδνπο απηέο ζα ηηο θξίλακε ηδηαίηεξα αλνξζφδνμεο
θαζψο αθελφο ήηαλ θηλήζεηο παληθνχ, θαη αθεηέξνπ δελ ζπλνδεχνληαλ απφ θάπνην
αλαπηπμηαθφ ζρέδην αιιά θαη απφ θάπνηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ ζα απέδηδαλ ηελ
δεηνχκελε ζηαζεξφηεηα.
Αξρηθά, πξφηεηλε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ Οπάζηγθηνλ, ηελ
θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 60% απφ ηνπο νθεηιφκελνπο ηφθνπο γηα ηα αλεμφθιεηα
ηξαπεδηθά δάλεηα. Γπζηπρψο ε πξφηαζε απηή απνξξίθζεθε απφ ηνπο ηξαπεδίηεο νη
νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Βξαδηιίαο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα
αληέμεη κηα ηφζν ζνβαξή απφθαζε αιιά επίζεο πσο ην πνιηηηθφ θφζηνο γηα ηηο
θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ – δαλεηζηψλ ηεο Βξαδηιίαο ζα ήηαλ απαγνξεπηηθφ
ε δεχηεξν επίπεδν, ν Bresser Perreira, εγθαηαιείπνληαο ηελ πξφηαζε
θεθαιαηνπνίεζεο, αληηπξφηεηλε κηα δεχηεξε κέζνδν κείσζεο ηνπ Υξένπο. χκθσλα
κε απηή ινηπφλ, πξνηάζεθε ν θχξηνο ηξφπνο γηα λα επέιζεη ην Υξένο ζε ρακειφηεξα
επίπεδα λα είλαη ε κείσζε θαηά 50% ηνπ 20% απφ ην ζπλνιηθφ Υξένο ηεο Βξαδηιίαο.
Ωζηφζν, ε πξφηαζε απηή δελ έγηλε απνδεθηή ηνλ επηέκβξε ηνπ 1987 απφ ηνλ James
Baker ηνλ ηφηε ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα
ππάξμεη κηα πξφζθαηξε απνγνήηεπζε ζηελ θπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο γηα ηελ ιχζε
ζην δήηεκα ηνπ Υξένπο.
Σειηθά, ππήξμε θαη ηξίηε πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ επηηειείνπ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο
Βξαδηιίαο. Απηή αθνξνχζε ηελ ηηηινπνίεζε κέξνπο απφ ην ζπλνιηθφ ηεο Βξαδηιίαο
πνπ δηαθαηείραλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο – πηζησηέο. Απηή ζα γίλνληαλ κε δηάθνξεο
επηινγέο, ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε κεηαηξνπή ησλ νκνιφγσλ ζε
κεηνρέο. Οη δηαπξαγκαηεπηέο βέβαηα, πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζνπλ θαηά ηελ
άπνςε καο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξφηαζεο, δήηεζαλ απφ ηηο
ηξάπεδεο λα ζθεθηνχλ ηελ ηξίηε πξφηαζε κε γλψκνλα ηελ κεγάιε αλάγθε κείσζεο
ηνπ Υξένπο ηεο Βξαδηιίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε
ην ΓΝΣ. Ζ θαηάιεμε θαη ηεο ηξίηεο πξφηαζεο ήηαλ ε ίδηα θαζψο νη ηξάπεδεο ηελ
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απέξξηςαλ επηκέλνληαο φηη πξηλ ηελ θαζηέξσζε θάπνηνπ πιάλνπ – ζπκθσλίαο, ε
Βξαδηιίαο ζα έπξεπε λα δείμεη θάπνηα πξφνδν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο κε ην ΓΝΣ.
Απφ ηελ ηειεπηαία εμέιημε νδεγνχκαζηε πάιη ζην ζπκπέξαζκα πσο ηφζν νη εγρψξηνη
πηζησηέο, ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία, φζν θαη νη μέλνη
πηζησηέο
δηαθαηέρνληαλ απφ ην αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο θη ηεο απαηζηνδνμίαο γηα ηελ
πνξεία ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην απνπζίαο
δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, νη πηζησηέο απαηηνχζαλ ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ, ψζηε
λα εγγπεζνχλ άκεζα θάπνηεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ Βξαδηιία, πξηλ πάξνπλ
απφθαζε αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεψλ πνπ έρνπλ ιακβάλεηλ.
αλ θπζηθφ απνηέιεζκα φηαλ ν Bresser Perreira απνδέρηεθε δεκνζίσο φηη είλαη
απηνζθνπφο ηεο Βξαδηιίαο πιένλ ε ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ, ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1987
επήιζε επηηέινπο κηα ελδηάκεζε ζπκθσλία κε ηνπο πηζησηέο.
 Ηαλνπάξηνο – επηέκβξηνο 1988 : Καηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο ηα
δεδνκέλα θαη νη αλάγθεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο είραλ δηαθνξνπνηεζεί.
Πην ζπγθεθξηκέλα ήηαλ κεγάιεο ζεκαζίαο λα επηηεπρζεί κηα κεζνπξφζεζκε
ζπκθσλία κε απψηεξν ζθνπφ λα θεξδεζεί ρξφλνο ψζηε λα επέιζεη έλα πην
καθξνπξφζεζκν πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Βξαδηιίαο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα,
νη δηαπξαγκαηεπηέο ηεο Βξαδηιίαο ζπδήηεζαλ αξθεηέο θνξέο κε ηελ
ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή γηα απηή ηελ κεζνπξφζεζκε ζπκθσλία ζηνπο πξψηνπο
κήλεο ηνπ 1988 θαη ηειηθά ε ζπκθσλία πέηπρε, κε ηνλ φξν βέβαηα λα ζπλαηλέζνπλ
θαη νη άιινη πηζησηέο ηεο Βξαδηιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΓΝΣ.
Πξάγκαηη, κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην ΓΝΣ θαη εηδηθά κε ηνλ εθπξφζσπν
ηνπ ζηελ Βξαδηιία, Thomas Reichmann, επηθπξψζεθε ε ζπκθσλία κε
κεζνπξφζεζκν ραξαθηήξα. Καηά ηελ άπνςε καο, ε ζπκθσλία απηή είρε κεγάιε
ζεκαζία θαζψο ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο ήηαλ λα θεξδεζεί ρξφλνο γηα κηα
καθξνπξφζεζκε ζπκθσλία. Απηή ζα ινγίδνληαλ απφ ηηο αγνξέο ζαλ έλα ηζρπξφ
shock ψζηε λα αλαηξαπεί άξδελ νη αξλεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχζαλ ηφηε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο θαη ηα επίπεδα ηνπ
πιεζσξηζκνχ είραλ θηάζεη ηα 600% ηνλ ρξφλν, γεγνλφο πνπ είρε θαηαζηήζεη ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ Υξένπο κηα αλέθηθηε δηαδηθαζία.
Όζνλ αθνξά ην κεζνπξφζεζκν παθέην ζηήξημεο ηεο Βξαδηιίαο, επηθπξψζεθε ηνλ
Ηνχλην ηνπ 1988. Σφηε, νη αξρέο ηεο Βξαδηιίαο ππέγξαςαλ ην κεζνπξφζεζκν
πξφγξακκα επηθπξψλνληαο θαη ηελ ζπκθσλία κε ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ –
πηζησηψλ γηα ζηήξημε ηεο Βξαδηιίαο. Οπζηαζηηθά ν ξφινο ηνπ ΓΝΣ ζε απηή ηελ
ζπκθσλία ήηαλ αλαβαζκηζκέλνο θαζψο ην θπξηφηεξν κέξνο ηεο ζηήξημεο,
νηθνλνκηθήο θαη κε, ζα πξνέξρνληαλ απφ ην ΓΝΣ. Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα
αλαθέξνπκε πσο ζην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα έγηλαλ πξαγκαηηθφηεηα πνιιέο απφ
ηηο απαηηήζεηο ηεο Βξαδηιίαο πνπ είραλ απνξξηθζεί ην πξψην δηάζηεκα
δηαπξαγκαηεχζεσλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη :

52

 Οη πηζησηέο ηεο Βξαδηιίαο, πείζηεθαλ φηη ν ξφινο ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ ζηήξημε ηεο
Βξαδηιίαο είλαη ελεξγφο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθαιίδνληαλ νξηζκέλεο
δαλεηνδνηήζεηο απφ ην ΓΝΣ θαη έηζη ε ζηγνπξηά ησλ πηζησηψλ γηα ηα θεθάιαηα ηνπο
ζα ήηαλ κεγαιχηεξε,
 Σν θχξην ζψκα ησλ πηζησηψλ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ άζρεκε δεκνζηνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Βξαδηιίαο. Άιισζηε, είλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε πσο ε θξίζε ηεο
Βξαδηιίαο ήηαλ αξρηθά δεκνζηνλνκηθήο θχζεσο, θαζψο ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα θαη ν
ππεξπιεζσξηζκφο ήηαλ ηα θαηλφκελα πνπ νδήγεζαλ ζην κε εμππεξεηνχκελν Υξένο.
πλεπψο, νη πηζησηέο δηαπηζηψλνληαο ηα παξαπάλσ, θαη θάησ απφ ηελ αβεβαηφηεηα
γηα αξλεηηθφηεξεο κειινληηθέο ζπλζήθεο, έξημαλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο θαηά ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Βξαδηιία ψζηε λα επέιζεη ζπκθσλία.

 Οθηψβξηνο 1988 – Ννέκβξηνο 1989 : ηελ αξρή απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο νη αξρέο
ζηελ Βξαδηιία πεξίκελαλ λα δνχλε ηα πξψηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζπκθσλίαο
πνπ πέηπρε ην δεχηεξν δηάζηεκα δηαπξαγκαηεχζεσλ. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε
θπβέξλεζε ηνλ Οθηψβξην ππέγξαςε ζπκθσλία κε εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππφζρνληαλ ζηαζεξνπνίεζε
ησλ ηηκψλ θαη ησλ κηζζψλ.
Καηά ηελ άπνςε καο ε πξαγκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ θαη γεληθά ηεο
πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο εο Βξαδηιίαο ζα αξγνχζε αξθεηά ρξφληα αθφκε.
Πξάγκαηη, φπσο απνδείρηεθε ε δεκνζηνλνκηθή <απξαμία>> ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ
ήηαλ ηφζν ζνβαξή πνπ ν πιεζσξηζκφο πνπ έθηαζε ζηα επίπεδα ηνπ 1765% ην 1989.
Σελ ίδηα ρξνληά ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απμήζεθε ζε 6.9% ηνπ ΑΔΠ
Μάιηζηα νη αξρέο πξνζπάζεζαλ λα πάξνπλ θάπνηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ηα νπνία
θαηά ηελ άπνςε καο ήηαλ ηφζν ειιηπή φζν θαη θαζπζηεξεκέλα. ε φιν απηφ ην
αξλεηηθφ θιίκα, πξνζηέζεθαλ θαη νη κεγάιεο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηηο επηθείκελεο
πξνεδξηθέο εθινγέο. Σέινο λα επηζεκάλνπκε φηη ε θαηάζηαζε ζηελ Βξαδηιία ήηαλ
ηφζν άζρεκε πνπ ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη αξρέο είραλ ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο γηα
λα βγεη ε νηθνλνκία απφ ην αδηέμνδν πνπ βξίζθνληαλ, ζηελ θαηλνχξγηα θπβέξλεζε
πνπ ζα εθιέγνληαλ ζε ιίγνπο κήλεο.
Οπζηαζηηθά κεηά απφ φια απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ Brandy Plan
ζηελ Βξαδηιία ζε ηξείο θάζεηο, απέηπρε νινθιεξσηηθά. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη
δελ είρε ζπλνδεπηεί νχηε απφ θάπνην πξφγξακκα αλάπηπμεο αιιά θαη νχηε απφ έλα
απζηεξφ πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη
αγνξέο λα κελ «πείζνληαη» απφ ηηο θαηά θαηξνχο ζπκθσλίεο ηνπ επηηειείνπ
δηαπξαγκαηεπηψλ ηεο Βξαδηιίαο κε ηνπο πηζησηέο ηεο θαη έηζη ηα δεκνζηνλνκηθά
ζηνηρεία λα θξίλνληαη πηα απαγνξεπηηθά γηα ηελ πεξαηηέξσ εμππεξέηεζε ηνπ Υξένπο.
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2.2.2. Ζ Βξαδηιία θαηαθεχγεη ζην ΓΝΣ ην 1998.
ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 1998 κεηαμχ εθπξνζψπσλ
πνιιψλ ρσξψλ, ηνπ ΓΝΣ, αιιά θαη ηελ World Bank, απνθαζίζηεθε ην
δεκνζηνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζνχζε ε Βξαδηιία απφ ην 1998 θαη κεηά
θάησ απφ ηελ απζηεξή επίβιεςε ηνπ ΓΝΣ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ
απνθαζίζηεθε ε Βξαδηιία λα δερζεί ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ βνήζεηα ηεο Παγθφζκηαο
νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο. Σελ ζεκαζία ηεο ζπλάληεζεο ηεο 17 Οθηψβξε αλαδεηθλχεη
θαη ην γεγνλφο φηη ππήξραλ αληηπξφζσπνη ηνπ ΓΝΣ, ηεο World Bank, αιιά θαη ηεο
Inter- American Development Bank.
Σν πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο Βξαδηιίαο είρε κεζνπξφζεζκν
ραξαθηήξα θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ αθνξνχζαλ ρξνληθά νξίδνληα
ηξηψλ εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα ππάξρεη δηαξθήο
αλάπηπμε. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο ν ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο, φπσο ζσζηά
απνθαζίζηεθε ζηηο 17 Οθηψβξε, ήηαλ απαξαίηεηα ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζε
ζπλερή βάζε. Με άιια ιφγηα ν ζηφρνο γηα ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ήηαλ κέρξη ην
2001 λα θηάζνπλ ζην 3% ηνπ ΑΔΠ. Ζ αχμεζε απηή ζα ήηαλ ζηαδηαθή θαζψο ν
ζηφρνο γηα ην 1999 ήηαλ ην 2.6% ηνπ ΑΔΠ θαη ν αληίζηνηρνο γηα ην 2000 ην 2.8% ηνπ
ΑΔΠ.
Παξάιιεια κε ηελ δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, νη αξρέο ηεο Βξαδηιίαο έδσζαλ ηηο
ππνζρέζεηο ηνπο θαη γηα κηα ζεηξά αιιαγψλ – κεηαξξπζκίζεσλ. Καηαξράο, ε
επηηνθηαθή πνιηηηθή απνθαζίζηεθε λα είλαη πην επέιηθηε ψζηε λα κελ πεξλάλε
ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ελδερφκελα αξλεηηθά shocks. ε δεχηεξν επίπεδν, ήηαλ
επηηαθηηθή ε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ κεγεζψλ ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ Υξένπο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα ηα θαηαζηήζνπλ εμππεξεηνχκελα.
Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο είραλ πνηθίιν ραξαθηήξα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο ζα
γίλνληαλ ηφζν απφ ην ΓΝΣ αιιά θαη απφ ηνπο ππνινίπνπο αληηπξνζψπνπο ηεο
ζπλέιεπζεο ηεο 17 Οθηψβξε. Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή πνπ ζπκθσλήζεθε ήηαλ
απηή ζην θνξνινγηθφ θαη θνξνεηζπξαρηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα απμεζεί κηαο απφ ηηο
βαζηθφηεξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, πνπ είλαη ηα θνξνινγηθά
έζνδα.
Παξφκνηαο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζίνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαζηήζεη ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία πην θεξδνθφξα κε απνηέιεζκα ηφζν νη ζπληάμεηο αιιά θαη ην
βηνηηθφ επίπεδν ζηελ ρψξα λα αλέιζεη ζε πςειφηεξα επίπεδα.
Απαξαίηεηε θξίζεθε θαη ε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηή
πεξηειάκβαλε αλαπξνζαξκνγή κηζζψλ, εηδηθά ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ψζηε αθελφο ε
δεκφζην δηνίθεζε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη αθεηέξνπ λα πεξηνξηζηνχλ, ζε φζν
ην δπλαηφλ, ρακειφηεξα επίπεδα νη δεκφζηεο δαπάλεο.
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Κξίλνληαο ην ζπλνιηθφ παθέην κεηαξξπζκίζεσλ ηεο 17 Οθηψβξε 1998, ζα ιέγακε φηη
πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζνβαξή πξνζέγγηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηεο
Βξαδηιίαο κε απψηεξν ζθνπφ λα παξζνχλ κέηξα φρη απιά γηα ηηο πξφζθαηξεο
δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, αιιά γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
ην ηέινο ηεο ελφηεηαο ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε θαη ηελ εηδηθή κέξηκλα ηνπ ΓΝΣ γηα
ηηο ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη αλαπηπζζφκελεο, φπσο θαη ε Βξαδηιία, ψζηε λα
κεησζεί θαη ν δείθηεο θηψρηαο απηψλ ησλ ρσξψλ. Πην αλαιπηηθά, ηα αξλεηηθά
επαθφινπζα κηαο θξίζεο, φπνηαο κνξθήο θαη αλ έρεη απηή, δηαθαίλνληαη πξψηα ζηελ
εμαζιίσζε ησλ θησρφηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ πνπ γίλνληαη αθφκε θησρφηεξα.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ Βξαδηιία νη ζπλζήθεο εμαζιίσζεο
θαη θηψρεηαο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην
1998 ην 22% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Βξαδηιία θπκάλζεθε θάησ απφ ην φξην ηεο
θηψρεηαο.
Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ην ΓΝΣ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη γηα ηελ
Βξαδηιία, είρε ζαλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.
Ο βαζηθφο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ ήηαλ ε ζηαζεξή αλάπηπμε. Απηή ζα
εμέιεηπε ηηο αληζνξξνπίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αιιά θαη ζα θαζηζηνχζε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζην
εμσηεξηθφ, ζηνπο θχξηνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο Βξαδηιίαο.
χκθσλα κε ην παθέην κεηαξξπζκίζεσλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δίλνληαλ θαη ζηνλ
ηνκέα ησλ επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ζα δεκηνπξγνχληαλ λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα βξνχλε εξγαζία πνιίηεο νη νπνίνη βξίζθνληαλ
θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη ε αλεξγία ζα
θαηαπνιεκεζεί αιιά θαη ε θηψρεηα ζα επέιζεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα.

2.2.3.

Ζ δχζθνιε πεξίνδνο 1998-2002

Σελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε απφ ην 1998 σο θαη ην 2002 ζα ηελ ραξαθηεξίδακε
ηδηαίηεξα άζρεκε ηφζν γηα ηελ Βξαδηιία αιιά θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ιαηηληθέο
ρψξεο.
χκθσλα ινηπφλ κε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Βξαδηιίαο, ε κέζε αλάπηπμε ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ κεηψζεθε απφ 0.5% ην 2001 ζε –
0.5% ην 2002. Με άιια ιφγηα ην 2002 θαηά κέζν φξν νη ιαηηληθέο ρψξεο
παξνπζίαζαλ χθεζε, δείρλνληαο αδπλακία λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη ηηο
πξνεγνχκελεο ρξνληέο θάηη ην νπνίν απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα πξφβιεκα. Μάιηζηα
απφ άπνςε αλάπηπμεο θαη ε ρξνληά 2001 ήηαλ πνιχ ρακειή (0.5%) κε απνηέιεζκα
ηα έηε 2001 θαη 2002 λα απνηεινχλ ηα ρεηξφηεξα έηε αλάπηπμεο απφ ην 1982-1983
φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ε θξίζε Υξένπο ζηηο ιαηηληθέο ρψξεο.
Γείγκα ησλ αξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ πνπ ππήξραλ θαη γηα ην έηνο 2003, ήηαλ ην
γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζπξξηθλψζεθαλ ζηα επίπεδα ηνπ 1.8%
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κε 3% απφ πνιχ πςειφηεξα αξρηθά επίπεδα εθηηκήζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ αλεξγία
ζηελ πεξηνρή ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ ζα ιέγακε φηη έρεη θηάζεη ζε πξσηνθαλή πςειά
επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ. Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αλεξγίαο ζα αλαθεξζνχκε
παξαθάησ ιεπηνκεξέζηαηα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο κεκνλσκέλα.
Λφγσ βέβαηα ηεο άζρεκεο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, θαη ηεο
κεησκέλεο αληίζηαζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ ζε αξλεηηθά shocks, ηα
επαθφινπζα πεξλάλε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ δελ έρεη εξγαζία, ρηιηάδεο παηδηά
βηψλνπλ ζπλζήθεο ππνζηηηζκνχ θαη ην κέζν βηνηηθφ επίπεδν, φπσο θαη ε πνηφηεηα
δσήο έρεη θαηέιζεη ζεκαληηθά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ν δείθηεο θηψρεηαο
γηα ηηο ιαηηληθέο ρψξεο είρε απφ ην 1998 αλέιζεη ζεκαληηθά, θαη ην 2002 είρε θηάζεη
ζην πςειφηεξν επίπεδν ζπγθξηηηθά κε ην ζχλνιν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ αλά
ηνλ θφζκν.
Μεξίδην επζχλεο γηα απηή ηελ θαηάζηαζε ζεσξνχκε πσο έρεη θαη ην ΓΝΣ θαζψο,
ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο πνπ είραλ παξζεί ζε ζπλειεχζεηο πνπ είραλ γίλεη ην 1998,
είρε απνθαζηζζεί φηη θχξηνο γλψκνλαο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ηακείνπ ζα ήηαλ θαη ε
αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.
Αληηζέησο φκσο ηα επίζεκα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ηελ πεξίνδν 1998- 2002 ν
πιεζπζκφο πνπ δνχζε θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζηηο ιαηηληθέο ρψξεο, είρε
απμεζεί θαηαθφξπθα κε φια ηα ζνβαξά επαθφινπζα πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη.
Δπηπξφζζεηα, θαη ην εκπφξην ζηηο ιαηηληθέο ρψξεο θαίλεηαη φηη βξίζθνληαλ ζε
πεξίνδν θάκςεο. Απηφ ην γεγνλφο είλαη πνιχ αξλεηηθφ θαη αθχζηθν γηα ηηο ιαηηληθέο
ρψξεο νη νπνίεο αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο φπνπ ε νηθνλνκία ηνπο αληηκεηψπηδε ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζην παξειζφλ, δηαηεξνχζαλε ην πςειφ επίπεδν εκπνξηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη θαηά ηα έηε 1996- 1998 νη
θαζαξέο εηζξνέο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ αλέξρνληαλ θαηά κέζν φξν ζε έλα εηήζην
επίπεδν ησλ 60 κε 70 δηζεθ. δνιαξίσλ. Αληίζεηα ηα έηε 2001 – 2002 ην αληίζηνηρν
κέγεζνο κεηψζεθε θαηά ην έλα ηέηαξην ηνπ αξρηθνχ πνζνχ. Απηφ δείρλεη θαηαξράο
φηη νη ιαηηληθέο ρψξεο δελ απνηεινχζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε πφιν έιμεο γηα μέλεο
ρψξεο θαη επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ράζνπλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ επελδχζεσλ, ππήξμε θαη αξλεηηθφο αληίθηππνο
ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ, θαζψο νη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο
είηε έγηλαλ πην ζπάληεο είηε κε πην δπζκελείο φξνπο ζρεηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε.
Όζνλ αθνξά, ζπγθεθξηκέλα ηελ Βξαδηιία, ε θαηάζηαζε ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο
ρψξαο ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηα δηάρπηε αβεβαηφηεηα γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο.
ε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2002 ην spread ηνπ δεθαεηνχο
C-bond ηεο Βξαδηιίαο θπκαίλνληαλ ζηα πςειά επίπεδα ησλ 785 basis points. Οη
αξλεηηθέο εμειίμεηο φκσο έηξεραλ ηφζν γξήγνξα πνπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2002 νη
πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο είραλ ρεηξνηεξέςεη ζαθψο.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ηα λνκηζκαηηθά θαη καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία
αθνινπζνχζαλ ην ίδην κνηίβν. πγθεθξηκέλα, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ ξεάι
κε ην δνιάξην ζηηο αξρέο ηνπ 2002 ήηαλ ζηα 2.30. Μέρξη φκσο θαη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ
έηνπο ην ξεάι είρε ππνζηεί ζεκαληηθή ππνηίκεζε θαζψο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
εθείλν ην δηάζηεκα αλέξρνληαλ ζηα 3.95. Απηφ ζεκαίλεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ
αξλεηηθή αίζζεζε πνπ είραλ νη επελδπηέο γηα ηελ καθξννηθνλνκηθή εμέιημε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο αιιά θαη γηα ηελ πνξεία θαη ηνπ εκπνξίνπ,
ζεσξψληαο φηη ε εκπνξηθή ηζρχ ηεο Βξαδηιίαο , άξα θαη ηνπ ξεάι, είλαη ινγηθφ λα
κεησζεί ζρεηηθά κε ην παξειζφλ. Ζ ππνηίκεζε ζε γεληθά επίπεδα δείρλεη θαη ην θιίκα
κε ζηαζεξφηεηαο θαη αληζνξξνπίαο πνπ επηθξαηνχζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο επεξεάζηεθαλ άκεζα θαη ηα
πεξηζζφηεξα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ην Γεκφζην
Υξένο ην 40% ηνπ νπνίνπ, είλαη «δεκέλν» κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Δθηφο
απηνχ, θαη ην εμσηεξηθφ Υξένο ην νπνίν είλαη εμνινθιήξνπ «δεκέλν» κε ηελ
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηελ ππνηίκεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα
ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηφζν γηα ην εμσηεξηθφ Υξένο φζν θαη γηα ην 40% ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο, απαηηνχληαλ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ζε ξεάι ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο απηνχ. Με
άιια ιφγηα θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεψλ αιιά θαη γηα ηελ πιεξσκή
παιαηφηεξσλ ηφθσλ θαη ρξενιπζίσλ ήηαλ απαξαίηεηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ
ξεάι. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε θεληξηθή ηξάπεδα λα θφςεη πεξηζζφηεξν ρξήκα,
πνπ ήηαλ άκεζα απαξαίηεην. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ππνηίκεζεο ηνπ ξεάι αιιά θαη ηεο
αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο είρε ζαλ απνηέιεζκα θαηά ηελ πεξίνδν 19982002 λα ππάξμνπλ έληνλεο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ
πιεζσξηζκνχ ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ησλ δπζρεξέζηαησλ εμειίμεσλ ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ
δεηθηψλ, θαη θάησ απφ ηνλ θφβν ρεηξνηεξέκαηνο απηψλ νη αξρέο ηεο Βξαδηιίαο είραλ
αλαπξνζαξκφζεη εληειψο ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ελδερφκελν πεξαηηέξσ
ζηήξημεο απφ ηελ δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θνηλφηεηα αιιά θαη απφ ην ΓΝΣ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε ρξεκαηηθή θπξίσο ζηήξημε είρε γίλεη απηνζθνπφο ηνπ επηηειείνπ
δηαπξαγκαηεπηψλ ηεο Βξαδηιίαο. Σειηθά, απηφ θάλεθε θαη απφ ηνλ παθέην
δαλεηνδφηεζεο πνπ έιαβε ε Βξαδηιία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002 απφ ην ΓΝΣ, χςνπο 30
δηζεθ. δνιαξίσλ. Σν ηειεπηαίν δάλεην ζα ην ραξαθηεξίδακε σο ζσηήξην γηα ηηο
άκεζεο αλάγθεο ηεο ρψξαο θαζψο ην Υξένο είρε επέιζεη ζε κε εμππεξεηνχκελα
επίπεδα
ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ελφηεηαο ζα παξαζέζνπκε νξηζκέλνπο πίλαθεο γηα
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βξαδηιίαο. Αξρηθά ζα κειεηήζνπκε ην
ΑΔΠ:
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ΑΔΠ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΈΣΟ

ΑΔΠ(δηζεθ. $)

1997

807.8

1998

787.5

1999

529.4

Πεγή: Boletim do Banco Central do Brazil, November 2001, Volume 37, No 11.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ην 1998 θαη κεηά ππάξρεη κηα
ζαθήο θάκςε ηνπ ΑΔΠ.
Ζ κείσζε ηνπ ΑΔΠ, εηδηθά ην έηνο 1999, είλαη δπλαηφλ λα εξκελεπζεί απιά. Πξψηνο
παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ χθεζε ήηαλ νη κεησκέλεο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ
ζηηο πεξηζζφηεξεο ιαηηληθέο ρψξεο.
Γεχηεξνο ιφγνο γηα ην κεησκέλν ΑΔΠ ηνπ 1999 ήηαλ θαη ε κεησκέλε θαηαλάισζε.
Σξίηνο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε θαη ζηελ χθεζε ηνπ 1999 ήηαλ θαη ην εκπνξηθφ
έιιεηκκα.
Σέινο ζα αλαιχζνπκε θαη ηα ζηνηρεία πνπ καο δείρλνπλ ηελ βηνκεραληθή
απαζρφιεζε απφ ην 1992 κέρξη θαη ην 2001. πγθεθξηκέλα ζα ζεσξήζνπκε ζαλ έηνο
βάζεο ην 1992, δίλνληαο ηελ ηηκή 100 ζηελ βηνκεραληθή απαζρφιεζε γηα απηφ ην
έηνο.
ΔΣΖΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΈΣΟ

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

ΔΣΖΗΑ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
100
96.28
93.94
92.53
84.88
81.11
76.89
72.22
72.92
73.72

Πεγή: Boletim do Banco Central do Brazil, November 2001, Volume 37, No 11.
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαθξίλνπκε φηη απφ ην 1992 θαη κεηά βιέπνπκε φηη ε
βηνκεραληθή απαζρφιεζε κεηψλεηαη, αλ εμαηξέζνπκε ην έηνο 2000 φπνπ θαη
απμήζεθε νξηαθά.

2.2.4. Ζ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο ζα ζέιακε λα αλαιχζνπκε ην ζέκα ηεο ηνπ Υξένπο ηεο
Βξαδηιίαο. Σν πξφβιεκα ηεο κε δηαηεξεζηκφηεηαο είρε αλαθχςεη ζαλ θπζηθφ
επαθφινπζν ηεο δπζνίσλεο εμέιημεο θαη πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαηά ηα
έηε 1998- 2002. ε πξψην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα πεξηγξάςνπκε ηελ πην
ζπλεζηζκέλε κέζνδν κέηξεζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Υξένπο ζαλ δηαηεξήζηκν ή
φρη. Ακέζσο κεηά ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε ηηο αδπλακίεο απηήο ηεο κεζφδνπ
φηαλ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, φπσο ηεο Βξαδηιίαο ελ
πξνθεηκέλσ.
Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθξηλίζνπκε εάλ έλα
Υξένο είλαη δηαηεξήζηκν ή φρη είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ratio ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Απηφο ν ιφγνο δείρλεη ην Γεκφζην Υξένο
ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο πνπ εμεηάδνπκε. Έηζη εάλ ν ιφγνο είλαη ζηαζεξφο
ή αλ κεηψλεηαη , ηφηε ζεσξνχκε πσο ην Υξένο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ
δηαηεξήζηκν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλ ν ιφγνο βαίλεη απμαλφκελνο ηφηε ην
Υξένο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ κε δηαηεξήζηκν.
Σν θπζηνινγηθφ εξψηεκα ην νπνίν αλαθχπηεη είλαη ην πψο ππνινγίδεηαη ην ratio γηα
ηελ επφκελε ρξνληά. Γηα ηελ απάληεζε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θιαζζηθή
εμίζσζε ππνινγηζκνχ ηνπ ratio Υξένπο ηεο επφκελεο ρξνληάο:

d t 1

d t

1 r /1 g

PS

αλ d t 1

ζεσξνχκε ηελ εθηίκεζε ηνπ ratio Υξένπο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ.

αλ

d t

νξίδνπκε ην ratio Υξένπο ηεο ησξηλήο ρξνληάο.

αλ

r

ζεσξνχκε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ Υξένπο.

αλ

g

νξίδνπκε ηελ αλάπηπμε, δειαδή ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ
αλάκεζα ζηελ ησξηλή θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
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αλ PS
νξίδνπκε ην primary surplus, δειαδή ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα, ην
νπνίν είλαη ην ζπζηαηηθφ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εθθξάδεηαη ζαλ
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη απαιιαγκέλν απφ ηελ επηξξνή ησλ επηηνθίσλ.

Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, βιέπνπκε φηη ε εθηίκεζε ηνπ ratio Υξένπο ηεο επφκελεο
ρξνληάο απμάλεη, θαη ζπλεπψο ην Υξένο θξίλεηαη ζαλ κε δηαηεξήζηκν, φηαλ:
Απμάλεη ην ratio Υξένπο ηεο ησξηλήο ρξνληάο.
Απμάλεη ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ Υξένπο.
Μεηψλεηαη ε αλάπηπμε.
Μεηψλεηαη ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα.
ε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε φηη φηαλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε
κφλν ελφο ζηνηρείνπ απφ ηα ηέζζεξα παξαπάλσ ζην ratio Υξένπο ηφηε ζεσξνχκε ηα
ππφινηπα ηξία ζηνηρεία ακεηάβιεηα, θάησ απφ ηελ ινγηθή ηνπ Cetetis Paribus. Έηζη
γηα παξάδεηγκα αλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε κφλν ηελ επίδξαζε ηνπ πξσηνγελνχο
πιενλάζκαηνο ζην ratio Υξένπο, ζα θξαηήζνπκε ζηαζεξφ ην ratio Υξένπο ηεο θεηηλήο
ρξνληάο, ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ Υξένπο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, εθηίκεζε ηνπ ratio Υξένπο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ κεηψλεη,
θαη ην Υξένο είλαη δηαηεξήζηκν, φηαλ νη ηέζζεξηο παξάγνληεο κεηαβιεζνχλ
αληηζέησο απφ φηη παξαπάλσ.
Σέινο ε εθηίκεζε γηα ην ratio Υξένπο παξακέλεη ακεηάβιεηε, φηαλ έρνπκε ην εμήο
πξσηνγελέο πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 1ε εμίζσζε:
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r g /1 g

d t

η δεχηεξν ηκήκα απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε ηηο αδπλακίεο ηεο
παξαπάλσ κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Υξένπο ζε δηαηεξήζηκν ή κε, φηαλ
εθαξκφδεηαη ζε ρψξεο ηνπ ηχπνπ ηεο Βξαδηιίαο, δειαδή ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Ζ πξψηε αδπλακία είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην Γεκφζην Υξένο είλαη
εθθξαζκέλν ζην εζληθφ λφκηζκα, αιιά είλαη δπλαηή ε ηηκαξηζκηθή πξνζαξκνγή ηνπ
ζε ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηφηε ην κέγεζνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο επεξεάδεηαη
άκεζα απφ ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Απηή ηελ κεηαβνιή φκσο
δελ ηελ πξαγκαηεχεηαη ε κέζνδνο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ. πλεπψο, ιφγσ ηεο
επαηζζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, αλάινγα
επεξεάδεηαη θαη ην ratio Υξένπο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ν ραξαθηεξηζκφο πνπ
απνδίδνπκε ζην Υξένο ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ,αθνχ
ην πξαγκαηηθφ ratio Υξένπο ππάξρεη πηζαλφηεηα λα είλαη δηαθνξεηηθφ.
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Μηα δεχηεξε αδπλακία απηήο ηεο κεζφδνπ, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη αλαθχπηνπλ
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ κέηξεζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ησλ
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Καη απηφ γηαηί νπζηαζηηθά, ην θαζαξφ Γεκφζην Υξένο
ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά ηνπ αθαζάξηζηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο κείνλ ηα ξεπζηά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο. Γηα ηνλ πξνθαζνξηζκφ φκσο ησλ ξεπζηψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θπβέξλεζεο ππάξρνπλ πνιιέο εξκελείεο :
ε άιιεο
πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα δηεζλή απνζεκαηηθά ηεο θπβέξλεζεο θαη ηηο
θαηαζέζεηο ηεο, αιιά ζε θάπνηεο άιιεο θαη απαηηήζεηο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζε
άιιεο θπβεξλήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ
θαζαξνχ Γεκνζίνπ Υξένπο γίλεηαη αζαθήο θαη έηζη πξνθχπηνπλ εξσηεκαηηθά θαη
γηα ηελ πνξεία ηνπ ratio Υξένπο πνπ πξνζδηνξίδνπκε. αλ απνηέιεζκα θαη ν
ηζρπξηζκφο γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο θξίλεηαη κε ακθηβνιία γηα ην αλ
είλαη ζσζηφο ή φρη.
Κάησ απφ απηά ηα πξνβιήκαηα ζα ήηαλ απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε ηελ
δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ζην δηάζηεκα κεηά ηελ δχζθνιε πεξίνδν
ηνπ 1998 – 2002 ηεο Βξαδηιίαο.
Γεληθφηεξα, ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο θαζίζηαηαη πην εχθνιε φηαλ
επηθξαηνχλ πεξίνδνη αλάπηπμεο, κε απμεηηθέο ηάζεηο ηνπ ΑΔΠ. Παξφκνηαο
ζεκαζίαο γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο είλαη θαη ν ρακειφο πιεζσξηζκφο.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε Βξαδηιία απφ ην 2004 θαη
κεηά παξνπζίαζε ζεκάδηα ζεκαληηθήο αλάθακςεο, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
ΑΔΠ ΚΑΗ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΈΣΟ

ΑΔΠ

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ

2002

1.9%

-----

2003

0.5%

9.3%

2004

5.2%

7.6%
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Όζνλ αθνξά ην ΑΔΠ βιέπνπκε πσο απφ ην 2002 ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε..
Ζ ηάζε απηή, θξίλεηαη άθξσο ελζαξξπληηθή γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ
Υξένπο ηα επφκελα έηε.
Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν νπνίνο
απφ θαηά ηα έηε 2003 θαη 2004 κεηψζεθε. Οπσζδήπνηε θαη απηφ ην απνηέιεζκα
είλαη ζεηηθφ γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο, σζηφζν ππάξρνπλ ζεκαληηθά
πεξηζψξηα πεξαηηέξσ απνκείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ψζηε ε πηζαλφηεηα
δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ Υξένπο λα είλαη πςειφηεξε.
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Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη εθηφο απφ ηνλ
πιεζσξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε, ζεκαληηθφ κέγεζνο πνπ επεξεάδεη ηελ
δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο είλαη θαη ην χςνο ηνπ βαζηθνχ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ.
πγθεθξηκέλα, ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο είλαη ηα
ρακειφ βαζηθφ νλνκαζηηθφ επηηφθηφ. Με απηή ηελ ινγηθή παξαηεξνχκε ηελ
δηαθχκαλζε ηνπ βαζηθνχ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο γηα φινπο
ηνπο κήλεο ηνπ 2003 .
ΒΑΗΚΟ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΒΡΑΕΗΛΗΑ ΑΝΑ ΔΣΟ
ΜΖΝΑ

ΒΑΗΚΟ ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ
ΑΝΑ ΔΣΟ

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2003

25%

ΦΔΒΟΤΑΡΗΟ 2003

25.4%

ΜΑΡΣΗΟ 2003

26.2%

ΑΠΡΗΛΗΟ 2003

26%

ΜΑΗΟ 2003

25.9%

ΗΟΤΝΗΟ 2003

25%

ΗΟΤΛΗΟ 2003

24.3%

ΑΤΓΟΤΣΟ 2003

23%

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2003

20%

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2003

19%

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2003

18%

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2003

16.5%
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Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη θαηά ην έηνο 2003 κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ έηνπο,
Μάηνο 2003, ππήξμε κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ βαζηθνχ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ απφ
ηελ Κεληξηθή ηξάπεδα. Απηή ε αχμεζε είρε ζαλ ζηφρν λα πεηχρεη ηελ ζηαζεξφηεηα
ησλ ηηκψλ ε νπνία ήηαλ αβέβαηε ιφγσ ηελ πςειήο αλάπηπμεο ηεο Βξαδηιίαο.
Ωζηφζν, απφ ηνλ Ηνχλην θαη κεηά ην νλνκαζηηθφ επηηφθην αθνινχζεζε κηα πησηηθή
πνξεία σο πνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003 έθηαζε ζην θαηψηεξν επίπεδν ηνπ έηνπο, ζην
16.5%. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο,
θαζψο φηαλ αθνινπζείηαη απφ ηελ Κεληξηθή ηξάπεδα κηα πην πεξηνξηζηηθή
λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα θπκαίλνληαη ζε ρακειά επίπεδα, ε
δηαδηθαζία δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ Υξένπο γίλεηαη πην εθηθηή.
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πγθεληξσηηθά ζα θξίλακε ηδηαίηεξα επέιηθηε ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο
Κεληξηθήο ηξάπεδαο ηεο Βξαδηιίαο. Καη απηφ γηαηί εμππεξεηνχζε θάζε ζηηγκή ηνλ
ζηφρν γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο. Με άιια ιφγηα είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη ε απνηειεζκαηηθή
λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είρε θαη ζαλ αληίθηππν ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο,
θαζψο θαη ηα νλνκαζηηθά επηηφθηα θξαηήζεθαλ ζε ρακειφ επίπεδν θαη ν
πιεζσξηζκφο θαηαπνιεκήζεθε ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ δπλαηφλ.
Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν φκσο γηα ηελ πνξεία ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ Υξένπο
είλαη θαη ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε
ρακειφ επίπεδν, ηφηε ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο θαληάδεη ζαλ έλα πην εθηθηφ
ζελάξην. Απηφ θαίλεηαη πσο ζε γεληθέο γξακκέο ην πέηπρε ε Βξαδηιία θαηά ηα έηε
2002 - 2004, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ΒΑΗΚΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΒΡΑΕΗΛΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2002. 2003
ΜΉΝΑ

ΒΑΗΚΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ

ΜΑΡΣΗΟ 2002

8%

ΗΟΤΝΗΟ 2002

8.4%

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2002

9%

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2002

6%

ΜΑΡΣΗΟ 2003

4.7%

ΗΟΤΝΗΟ 2003

5.2%

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2003

7.1%

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2003

12%
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ΒΑΗΚΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΒΡΑΕΗΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2004.
ΜΉΝΑ

ΒΑΗΚΟ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟ

ΜΑΡΣΗΟ 2004

15%

ΗΟΤΝΗΟ 2004

12%

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2004

10%

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2004

8%

Πεγή: Banco Central Do Brazil, Annual Report 2004, Volume 40, page 6
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο δηαπηζηψλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ αξρψλ ηεο Βξαδηιίαο
λα θξαηεζεί ρακειά θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ωζηφζν θαηά ηα έηε 2002 κε 2004
παξαηεξείηαη κηα απμνκείσζε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ελψ μεθίλεζε ηνλ
Μάξηην ηνπ 2002 κε 8% ηνλ επηέκβξε απμήζεθε ζε 9% Ακέζσο κεηά σο ηνλ
αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2003 είρε κεησζεί ζε 7.1%. Αθνινπζψληαο κηα αλνδηθή πνξεία
ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνλ επηέκβξε ηνπ 2004 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 10%. Πνιχ
ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2004 έπεζε ζηα 8%, δειαδή
αθξηβψο ζην κέγεζνο πνπ ήηαλ δχν έηε πξηλ ηελ ίδηα πεξίνδν.
Απφ ην ηειεπηαίν ζπκπεξαίλνπκε φηη κεηά απφ δχν έηε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην
αθνινχζεζε κηα γεληθά ζηαζεξή πνξεία, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ
δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο. Ωζηφζν, δελ έιεηςαλ νη πεξίνδνη κεγάισλ volatility
γηα ην πξαγκαηηθφ επηηφθην, πνπ δελ εμππεξεηνχλ ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο.

2.2.5. Σν εμαγσγηθφ εκπφξην σο παξάγνληαο ζηαζεξνπνίεζεο.
ην πξψην ηκήκα απηήο ηεο ελφηεηαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην
εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Βξαδηιίαο απφ ην 2006 θαη έπεηηα. Ακέζσο κεηά, ζα
ηνλίζνπκε ηελ κεγάιε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζηελ αλάθακςε θαη ζηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βξαδηιίαο.
ηα έηε ηα νπνία αθνινχζεζαλ κέρξη θαη ηελ εκθάληζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
θξίζεο ηνπ 2008, ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Βξαδηιίαο ήηαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα
απνηειεζκαηηθφ. Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 2002
θαη έπεηηα, ην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ ηεο Βξαδηιίαο δελ παξνπζηάζηεθε
πνηέ ειιεηκκαηηθφ, θαζψο ζπλέρεηα εμήγαγε πεξηζζφηεξν απφ φηη εηζήγαγε. Απηφ είρε
ζαλ απνηέιεζκα ζηελ ηζνξξνπία, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην λα είλαη ζπλέρεηα
πιενλαζκαηηθφ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βνεζνχζε ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ εμππεξέηεζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο
Βξαδηιίαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, έρνπκε ζηνηρεία γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο
εμαγσγέο ηεο Βξαδηιίαο απφ ην 2006 σο ην 2008, θαζψο θαη ηελ εθάζηνηε ηζνξξνπία
ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα.
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ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΠΔΡΗΟΓΟΗ

ΔΞΑΓΩΓΔ(ΓΗΔ
Κ. $)

ΔΗΑΓΩΓΔ(ΓΗΔ
Κ. $)

ΗΟΡΡΟΠΗΑ(ΓΗΔ
Κ. $)

2006

144.376

86.778

57.598

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ
 2007

17.335

7.272

10.063

ΑΠΡΗΛΗΟ
2007

17.081

7.254

9.827

ΗΟΤΛΗΟ
2007

15.025

9.531

5.494

ΟΚΣΩΒΡΗΟ
2007

16.569

10.674

5.895

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ
 2008

15.307

11.134

4.173

ΑΠΡΗΛΗΟ
2008

19.683

11.256

8.427

ΗΟΤΛΗΟ
2008

17.090

14.453

2.637

ΟΚΣΩΒΡΗΟ
2008

14.458

12.848

1.610

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ
 2008

11.405

11.524

-119
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα βιέπνπκε ηα εκπνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο
εμαγσγέο ηεο Βξαδηιίαο. Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη αλ ζπγθξίλνπκε ην
πιεφλαζκα ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ηεο Βξαδηιίαο αλάκεζα ζε κήλεο ηνπ 2007 θαη ηνπ
2008, δηαπηζηψλεηαη πσο ηα δηαζηήκαηα ηνπ 2007 ε νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο ήηαλ
πην αληαγσληζηηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 ην πιεφλαζκα αλέξρνληαλ ζηα 10.063
δηζεθ. $. Αληίζηνηρα φκσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 ην αληίζηνηρν πιεφλαζκα ήηαλ
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κφλν 4.173 δηζεθ. $. Παξφκνηα, ην πιεφλαζκα ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2007 ήηαλ 9.827
δηζεθ. $, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 είρε ζπξξηθλσζεί ζηα 8.427 δηζεθ. $.
Αλ παξαηεξήζνπκε πην πξνζερηηθά ηελ πνξεία ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο
Βξαδηιίαο θαηά ην έηνο 2008, ζα θαηαιάβνπκε φηη ππάξρεη κηα ζαθήο κεησηηθή ηάζε
ησλ εμαγσγψλ. Οη δε εηζαγσγέο, κεηαβάιινληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηειηθά
θηάζακε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ζην λα έρνπκε κφλν 1.610 δηζεθ. $ ζαλ εκπνξηθφ
πιεφλαζκα. Μάιηζηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008, πνπ απνηειεί ηελ πην θνληηλή πεξίνδν
ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, είλαη ε πξψηε θνξά κεηά ην 2002 φπνπ ην εκπνξηθφ
ηζνδχγην ηεο Βξαδηιίαο παξνπζηάδεηαη σο ειιεηκκαηηθφ θαηά 119 εθαηνκκχξηα $.
Ζ ηειεπηαία αξλεηηθή ηάζε ηεο εμσηεξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Βξαδηιίαο κπνξεί λα
εμεγεζεί εχθνια. ηηο αγνξέο ρξήκαηνο νη δεκίεο είραλ αξρίζεη λα θαηαγξάθνληαη θαη
αξθεηνί επελδπηέο έραλαλ κεγάια πνζνζηά ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Μέζα ζε απηά ηα
πιαίζηα, παξαηεξήζεθε κηα εληαηηθνπνίεζε ηεο απνζηξνθήο ζηνλ θίλδπλν απφ ηνπο
επελδπηέο, πνπ απνζθνπνχζε ζηελ φζν ην δπλαηφλ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπο.
Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ καδηθή εθξνή ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά
ζπλαιιάγκαηνο ηεο Βξαδηιίαο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ νδήγεζε ζην έιιεηκκα ησλ 119
δηζεθ. $ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008.
Παξαθάησ ζα ήηαλ απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε πην ελδειερψο ηελ πνξεία ησλ
εμαγσγψλ ζπγθεθξηκέλσλ – βαζηθψλ θαηεγνξηψλ αγαζψλ, θαηά ην 2008, κε ηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.
πγθεθξηκέλα ζα κειεηήζνπκε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ : ηα πξσηνγελή
πξντφληα, ηα βηνκεραληθά αγαζά, ηα εκηβηνκεραληθά αγαζά. Σέινο, ζα αλαιχζνπκε
θαη ηελ κεηαβνιή ζηηο εμαγσγέο ζε θάπνηεο εηδηθέο ζπλαιιαγέο – πξντφληα.
ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΠΡΟΗΟΝ
2005
2006
2007
2008
Πξσηνγελή
34.732
40.285
51.596
73.028
Βηνκεραληθά
81.315
94.541
105.743
119.756
Ζκηβηνκεραληθά 15.693
19.523
21.800
27.073
Δηδηθέο
2.482
2.981
3.311
5.159
ζπλαιιαγέο –
πξντφληα
Δηδηθέο
2.482
2.981
3.311
5.159
ζπλαιιαγέο –
πξντφληα
Πεγή: Banco Central do Brazil, Annual report 2008, volume 44, page 109.
Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο εμαγσγέο ζηηο ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
αγαζψλ απφ ην 2005 θαη σο ην 2008. Οη εμαγσγέο έρνπλ κεηξεζεί ζε εθαηνκκχξηα
$.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δηαπηζηψλεηαη πσο αλ αζξνίζνπκε φιεο ηηο εμαγσγέο
απηψλ ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ, θαη πάξνπκε ην ζχλνιν ηνπο, ηφηε βιέπνπκε φηη ε
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κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπο παξαηεξήζεθε ην 2008, κε πνζνζηηαία αχμεζε ησλ
ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 23.61%. Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα, ηηο νκάδεο αγαζψλ
βιέπνπκε φηη ην έηνο 2008 είρακε θαη ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα,. ηα πξσηνγελή αγαζά ε πνζνζηηαία αχμεζε ησ εμαγσγψλ ην
2008 ζρεηηθά κε ην 2007 ήηαλ 41.53%. Σα αληίζηνηρα λνχκεξα γηα ηα βηνκεραληθά
θαη εκηβηνκεραληθά πξντφληα είλαη 13.25% θαη 24.18%.
Σέινο ζηηο εηδηθέο ζπλαιιαγέο ε πνζνζηηαία αχμεζε γηα ην 2008 ήηαλ ζηα 55.81%.
πγθεθαιαηψλνληαο δηαπηζηψλεηαη πσο ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο
ησλ αγαζψλ απφ ην 2006 θαη κεηά είρακε κηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, κε ηνλ ξπζκφ
αχμεζεο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 2007 πξνο ην 2008.
πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ηεο Βξαδηιίαο, ζε γεληθφ
επίπεδν, ην 2008 δηακνξθψζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ ηα εκπνξηθφ ηζνδχγην
παξνπζηάζηεθε ειιεηκκαηηθφ. Ωζηφζν, ζε δηαθξηηέο νκάδεο πξντφλησλ, αθφκε θαη ην
2008, παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ επηκέξνπο εμαγσγψλ. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν
απνδεηθλχεη ηηο βάζεηο πνπ είρα ηεζεί ηφζα ρξφληα ζηηο εμαγσγέο ηεο Βξαδηιίαο, πνπ
είραλ ζαλ απνηέιεζκα, αθφκα θαη ην 2008 πνπ παξνπζηάζηεθε ην έιιεηκκα, ζε
εμαγσγέο ζηνρνπνηεκέλσλ - αγαζψλ λα ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ,
γηα παξάδεηγκα 41.53% ζηα πξσηνγελή αγαζά).

2.2.6.
Φφβνη πσο ηα θαηάινηπα ηεο θξίζεο ηνπ 2008 παξακέλνπλ:
πκπεξάζκαηα

ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο κειέηεο καο γηα ηελ Βξαδηιία, παξαζέηνπκε ηα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Βξαδηιίαο.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιπζε αλεζπρηψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ην
γεγνλφο φηη ε Βξαδηιία δελ έρεη απαιιαρζεί νινθιεξσηηθά απφ ηηο αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηνπ 2008.

 Μαθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο : ε πξψην επίπεδν, φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία απηνχ
ηνπ ηνκέα, ζα δνχκε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πνζνζηηαίαο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ
ηεο ρψξαο. Μαο ελδηαθέξεη θαηά θχξην ιφγν λα δνχκε πσο έρεη δηακνξθσζεί ε
αλάπηπμε απφ ηελ ρξνληά ηεο θξίζεο, 2008, κέρξη θαη ζήκεξα.
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΣΡΗΜΖΝΑ

% ΑΤΞΖΖ ΑΔΠ

4ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2008

-4.2

1ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2009

-2

2ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2009

2

3ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2009

2.6

4ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2009

2.5

1ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2010

1.8

2ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2010

1

3ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2010

0.6

4ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2010

0.8

1ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2011

1

2ν ΣΡΗΜΖΝΟ 2011

0.8

Πεγή: Brazilian Economic Outlook, 12th Edition, May- July 2011, page 11

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλνληαη απμνκεηψζεηο ζηελ
αλάπηπμε ηεο Βξαδηιίαο απφ ηελ θξίζε κέρξη θαη ζήκεξα.
πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε πσο δπφκηζε έηε κεηά ηελ θξίζε ηα θαηάινηπα ηεο ζην
καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο παξακέλνπλ αθφκε. Απηφ θαίλεηαη απφ ην
γεγνλφο πσο ε αλάπηπμε δελ έρεη ηεζεί ζε ζηέξεεο βάζεηο αθνχ απφ ην 2010 έρεη
κεησζεί ζεκαληηθά. Ηδηαίηεξα ζνβαξέο είλαη θαη νη ζπρλέο απμνκεηψζεηο ηεο
αλάπηπμεο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε καθξννηθνλνκηθήο
ζηαζεξφηεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο. Σέινο θαηαδεηθλχεη θαη
ηελ
ζεκαληηθή
αλάγθε
γηα
απνηειεζκαηηθφηεξε
δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή,,ψζηε λα θαλνχλ θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα απηήο θαη ζε
καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο παξαπάλσ κεηαπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ζα κειεηήζνπκε ηελ
πνξεία ηνπ Fixed Investment, καθξννηθνλνκηθνχ δείθηε. Ο δείθηεο απηφο νλνκάδεηαη
θαη GFCF (Gross Fixed Capital Formation). Απηφο ν δείθηεο αθνξά ηελ επέλδπζε ζε
θεθαιαηνπρηθά αγαζά, φπσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο. Έρεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ
gross θαζψο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ δείθηε δελ γίλεηαη θακία
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ηξνπνπνίεζε ψζηε λα κεηψλεηαη ε αλάισζε ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ( απνζβέζεηο
παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) απφ ηα ζηνηρεία ησλ επελδχζεσλ.
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
ΈΣΟ

INVESTMENT
GFCF(%GDP)

2008

19.1

2009

16.9

2010

18.4

2011

19.5

–

Πεγή: Brazilian Economic Outlook, 12th Edition, May- July 2011, page 14
Πξηλ αλαιχζνπκε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, είλαη πξψηα ρξήζηκν λα μεθαζαξίζνπκε φηη
νη επελδχζεηο GFCF δελ απνηεινχλ ζπλνιηθέο - επελδχζεηο. Ωζηφζν, είλαη έλαο
ζεκαληηθφο δείθηεο θαζψο απηέο νη επελδχζεηο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη
ηελ αλάπηπμε θάζε νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, δείρλνπλ θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα
κειινληηθή αλάπηπμε αιιά θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
ηεο εθάζηνηε εμεηαδφκελεο ρψξαο.
Γεδνκέλσλ ησ αλσηέξσ, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαηαιαβαίλνπκε
πσο νη απμνκεηψζεηο ησλ GFCF επελδχζεσλ νδήγεζαλ ζηηο απμνκεηψζεηο ηεο
αλάπηπμεο. Έηζη θαηά ην έηνο 2009 κεηψζεθαλ ζην 16.9% ηνπ ΑΔΠ, θάηη πνπ
θάλεθε θαη ζηελ κείσζε ηεο αλάπηπμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 4 νπ ηξηκήλνπ ηνπ
2009, 2.5%,αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ 2010. Μάιηζηα ην 4ν ηξίκελν ηνπ
2010 ε αλάπηπμε ζπξξηθλψζεθε ζην 0.8%.
Με ηελ ίδηα ινγηθή βιέπνπκε πσο νη επελδχζεηο GFCF ηνπ 2010 απμήζεθαλ ζαλ
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζην 18.4%. Ζ ηειεπηαία κεηαβνιή είρε ζαλ απνηέιεζκα ην 2011
ε αλάπηπμε λα απμεζεί ζην 1%. Σέινο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ GFCF θαη γηα ην
έηνο 2011 ζην 19.5%, δείρλνπλ ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ πνξεία ηεο
αλάπηπμεο γηα ην 2012.
Σειηθά δηαπηζηψλεηαη πσο ηα θαηάινηπα γηα ηεο θξίζεο ζηα ηα καθξννηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο Βξαδηιίαο δελ έρνπλ εμαιεηθζεί, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ην κεγάιν
volatility ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ επελδχζεσλ GFCF. Ωζηφζν, ππάξρεη αηζηνδνμία
γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο αλάπηπμεο, πάληα φκσο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ νη
δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ ζα κεηαβιεζνχλ ζην ρεηξφηεξν ην
επφκελν έηνο.
 Γεκνζηνλνκηθφο ηνκέαο: ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα μεθαζαξίζνπκε
φηη νη πεξηζζφηεξνη δεκνζηνλνκηθνί δείθηεο ηεο Βξαδηιίαο απφ ην 2008 θαη κεηά
δείρλνπλ λα βξίζθνληαη ζε πνξεία βειηίσζεο. Γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ παξαθάησ
69

πίλαθα
NET PUBLIC SECTOR DEBT
ΠΔΡΗΟΓΟ

βιέπνπκε:

NET

PUBLIC

SECTOR

DEBT(%GDP)
Ηαλνπάξηνο 2007
46.7
επηέκβξηνο 2009
43.3
Γεθέκβξηνο 2010
42
Ηνχιηνο 2011
39.4
Πεγή: Brazilian Economic Outlook, 12th Edition, May- July 2011, page 66
Όηη απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 θαη κεηά ππάξρεη κηα ζπλερήο πησηηθή πνξεία γηα ην
Καζαξφ Γεκφζην Υξένο. Ωζηφζν ζα ήηαλ παξάιεηςε καο αλ δελ ηνλίδακε φηη ε
ακθηβνιία γηα ην αλ έρεη μεπεξαζηεί πιήξσο ε θξίζε ηνπ 2008 παξακέλεη. Απηφο
άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζπγθεθξηκέλα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε δελ έρνπλ
εμειηρζεί φπσο θαη ζα πεξηκέλακε. Απηή ε δπζνίσλε εμέιημε δηαπηζηψλεηαη θαη απφ
ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ
ΈΣΖ
ΜΔΗΚΣΑ
ΠΡΩΣΟΓΔΝΔΗ
ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΔ(%ΑΔΠ)
ΈΟΓΑ(%ΑΔΠ)
2008
23.6
16.4
2009
23.2
18
2010
17.9
23

ΓΖΜΟΗΔ
ΔΠΔΝΓΤΔΗ(%ΑΔΠ)
0.9
1
1.2

2011
----------1.1
th
Πεγή: Brazilian Economic Outlook, 12 Edition, May- July 2011, page 62,63
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαηαξράο δηαπηζηψλεηαη φηη ηα δεκφζηα έζνδα θαηά ηα
έηε 2009 θαη 2010 κεηψζεθαλ ζε 23.2 θαη 23% ηνπ ΑΔΠ, ζπγθξηηηθά κε ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2008 πνπ ήηαλ 23.6% ηνπ ΑΔΠ.
Απφ ηελ άιιε, θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαηά ην έηνο 2009 απμήζεθαλ ζε κεγάιν
βαζκφ ζρεηηθά κε ην 2008. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2008 ήηαλ ζην 16.4% ηνπ ΑΔΠ ελψ
κε ηελ αχμεζε ηνπ επνκέλνπ έηνπο, έθηαζαλ ζην 18% ηνπ ΑΔΠ.
Σέινο νη δεκφζηεο επελδχζεηο αξρηθά αθνινχζεζαλ απμεηηθή πνξεία. Έηζη, ελψ ην
2008 ήηαλ ζην 0.9% ηνπ ΑΔΠ, ηα έηε 2009 θαη 2010 απμήζεθαλ ζε 1 θα 1.2% ηνπ
ΑΔΠ αληίζηνηρα. Ωζηφζν ην 2011 κεηψζεθαλ νη δεκφζηεο δαπάλεο ζην 1.1%.
πγθεθαιαηψλνληαο κε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008, ε
πιεζψξα ηνλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε. Απηφ
βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο απηή ε βειηίσζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί εθεζπραζκφ ζηηο
δεκνζηνλνκηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, θαζψο ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ κειινληηθή
ζηαζεξφηεηα ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Βξαδηιίαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη
απφ ηα φζα αλαιχζακε πην πάλσ.
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 Σξαπεδηθφο ηνκέαο : ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο αλάιπζεο καο ζα ήηαλ απαξαίηεην
λα πεξηγξάςνπκε θαη ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απφ ην 2008 θη έπεηηα.
ε πξψην βαζκφ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
ηεο Βξαδηιίαο απφ ην 2008 θαη κεηά βξίζθνληαλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 2011, νη 50 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο Βξαδηιίαο
είραλ δείθηε αθηλεηνπνίεζεο (Immobilization Index) ζην 24.7% δειαδή θάησ απφ
ην,κηζφ κέγηζην πνζφ πνπ επηηξέπεηαη, 50%. Απφ ηελ άιιε θαη ν δείθηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ 10% πάλσ απφ ην θαηψηαην φξην
ηνπ 8%, θηάλνληαο ην 18%.
Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο
Βξαδηιίαο, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλε θφβνη πσο ηα θαηάινηπα ηεο θξίζεο ηνπ 2008
δελ έρνπλ απαιιάμεη νινθιεξσηηθά νχηε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηεο
Βξαδηιίαο. (% αζξνηζηηθή δηαθνξά αλά πεξίνδν
ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (% ΑΘΡΟΗΣΗΚΖ
ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΓΟ)

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0

2008
2009
2010

Ιαν- Μ Ιαν
αρ
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ γξαθήκαηνο, θαίλεηαη φηη θαηά ην έηνο 2009 θαηά ηελ πεξίνδν
Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ, ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζε
κείσζε ηεο ηάμεο-0.7% ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Μαξηίνπ ηνπ 2008.
Μεγαιχηεξε κάιηζηα ήηαλ ε αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηηο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ – Απξηιίνπ θαη Ηαλνπαξίνπ –
Μάηνπ ηνπ 2009. Πην αλαιπηηθά ην 2009 ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Απξηιίνπ ε
εμεηαδφκελε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κεηψζεθε θαηά 1% ζπγθξηηηθά κε ην ίδην
δηάζηεκα ηνπ 2008. Όκνηα κεηψζεθε ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο πεξηφδνπ
Ηαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2009 θαηά 1.2% ζπγθξηηηθά κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2008.
71

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζε δχν θπξίσο ζπκπεξάζκαηα:

Καηά ην έηνο 2009 ε πνιηηηθή ρνξεγήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζηηο επηρεηξήζεηο
ηεο Βξαδηιίαο δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Καη απηφ γηαηί ζπγθξηηηθά κε ην
2008, νη ρνξεγήζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κεηψζεθαλ κε απμαλφκελν ξπζκφ
θαζψο πεγαίλνπκε πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2009.
Σελ ρξνληά 2009, θαίλεηαη λα ράζεθε ε εκπηζηνζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο ηεο Βξαδηιίαο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη πξνθαλψο ιφγσ
θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2008, νη επηρεηξήζεηο έδεημαλ πην
επηθπιαθηηθέο απέλαληη ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Σέινο είλαη πνιχ πηζαλή
θαη ε εξκελεία ηεο κείσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσο ηεο
Βξαδηιίαο απφ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο ηεο Βξαδηιίαο, θαη απφ ην γεγνλφο φηη
πξνθαλψο ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξάπεδεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
νξγαληζκνχο ηνπ εμσηεξηθνχ ηελ ρξνληά 2009 ελδέρεηαη λα ήηαλ πην
ζπκθέξνπζα απφ ηελ αληίζηνηρε εγρψξηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΣΟ ΔΚΟΤΑΓΟΡ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΞΗΚΟ
3.1. Ζ πεξίπησζε ηνπ Δθνπαδφξ
Οη ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ είλαη νη εμήο:


Αιιειεμάξηεζε δεκνζηνλνκηθνχ κε καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα : Απνηειεί

ηνπο ηνκείο

πνπ, ρσξίο ακθηβνιία, ην Δθνπαδφξ έρεη αληηκεησπίζεη αξθεηά θαη

ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ηειεπηαία έηε σο θαη ζήκεξα. Αλ
αλαηξέμνπκε

ζηα

ηζηνξηθά

δεδνκέλα

ηεο

νηθνλνκίαο

ηνπ

Δθνπαδφξ

ζα

δηαπηζηψζνπκε πσο ππήξρε αλέθαζελ κηα έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ πνπ νδεγνχζαλ ζηελ κε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ζηελ
αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ. Μέζα
ζηα πιαίζηα πνπ αλαθέξακε, θαηαιαβαίλνπκε πσο ε εμέιημε θαη ε πνξεία ησλ
βαζηθφηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηνπ Δθνπαδφξ επεξεάδνληαλ άκεζα απφ
εμσηεξηθά shocks, πνπ θπξίσο έπιεηηαλ ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο, δειαδή ην
ζεκαληηθφηεξν φπιν ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο.
Γηα παξάδεηγκα, ην 1986 θαη 1987 παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή πηψζε ζηελ ηηκή
ηνπ πεηξειαίνπ αιιά θαη έλαο θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο αληίζηνηρα. Σα δχν απηά
εμσηεξηθά shocks είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ γηα ην Δθνπαδφξ δεκίεο χςνπο
700 εθαηνκκχξηα $. αλ απνηέιεζκα απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ν δαλεηζκφο ηνπ
θξάηνπο απφ ην εμσηεξηθφ θα κεηψζεθε πάξα πνιχ ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο. Λφγσ ηεο έληνλεο αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα ε Κεληξηθή ηξάπεδα έθνςε
ρξήκα γηα αλ ηνλψζεη ηελ νηθνλνκία.
Έηζη εθηφο απφ ηνλ ππεξδαλεηζκφ πνπ πξνέθπςε ιφγσ ησλ εμσηεξηθψλ shocks,
έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ππεξπιεζσξηζκφο ηεο ηάμεο ηνπ 32.5% ην 1987, 5%
πςειφηεξα απφ ηνλ αληίζηνηρν πιεζσξηζκφ ηνπ 1986. Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ
δείρλεη θαη ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα κεηαηξέπνληαλ
ζε καθξννηθνλνκηθφ επεξεάδνληαο άκεζα θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Οη
ηειεπηαίεο αξλεηηθέο εμειίμεηο κάιηζηα είραλ ζνξπβήζεη ζε ηέηνην βαζκφ ηνπο
επελδπηέο πνπ γηα ελάκηζε ρξφλν δελ ήηαλ δπλαηφο ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο γηα ην
Δθνπαδφξ.
Έλα αληίζηνηρν παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηελ κεγάιε εππάζεηα θαη

ηνπ

καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα ηνπ Δθνπαδφξ ζε εμσηεξηθά shocks είλαη θαη ην θαηλφκελν
El – Nino αιιά θαη ε ηεξάζηηα πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ην 1997. Απηά ηα
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αξλεηηθά θαηλφκελα έβγαιαλ ζηελ επηθάλεηα γηα αθφκε κηα θνξά ηηο ιαλζαζκέλεο
θαη

αλαπνηειεζκαηηθέο

καθξννηθνλνκηθέο

πνιηηηθέο

ηνπ

Δθνπαδφξ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, απφ ην 1998 θηφιαο παξαηεξήζεθε κηα πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 7.7%
αιιά θαη ν πιεζσξηζκφο ησλ επηπέδσλ ηνπ 52.2%. Σειηθά ν θχθινο ησλ αξλεηηθψλ
εμειίμεσλ έθιεηζε ην 1999 κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαηά 65%.
Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη ζαθήο ε έιιεηςε απζηεξήο καθξννηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο απφ πιεπξάο ησλ αξρψλ ηνπ Δθνπαδφξ. Σν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εππάζεηα ζε εμσηεξηθά shocks νδεγνχζε ζε κηα ηδηαίηεξε ζηαζηκφηεηα ζηελ
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο ρψξαο αιιά θαη πνιιέο θνξέο ζε πνιιά βήκαηα πξνο ηα
πίζσ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ην 2001 απαηηνχληαλ έλα ηζρπξφ ζνθ γηα λα κπεη ε
εγρψξηα νηθνλνκία ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Έηζη ν πξσζππνπξγφο Noboa απνθάζηζε ην
2001 λα αληηθαηαζηήζεη ην εζληθφ λφκηζκα ζνχθξε κε ην δνιάξην ηεο Ακεξηθήο. Σελ
επηινγή ηνπ δνιαξίνπ ζα ηελ θξίλακε ζαλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζψο ην δνιάξην
απνηεινχζε εθείλε ηελ επνρή ην πην ηζρπξφ λφκηζκα ζηνλ πιαλήηε. Αθφκε ήηαλ
ζπκβαηή επηινγή θαη κε ηηο άξηζηεο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπ Δθνπαδφξ θαη ηε Ακεξηθή,
εκπνξηθέο ζρέζεηο πνπ ζα αλέβαηλαλ ζε άιιν επίπεδν κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ
δνιαξίνπ σο εζληθφ λφκηζκα.
Παξάιιεια κε ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο,

ε αλάγθε γηα κηα

ζπγθξνηεκέλε πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ νδήγεζε
ζηελ θπβέξλεζε Noboa λα ζπκθσλήζεη ην 2001 κε ην ΓΝΣ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο
εηήζηνπ βξαρππξφζεζκνπ παθέηνπ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο. ε δεχηεξν επίπεδν επεηεχρζε θαη ν δαλεηζκφο ελφο ζπλνιηθνχ πνζνχ
χςνπο 205 εθαηνκκχξηα $ απφ ην ΓΝΣ ηνλ Μάξηην ηνπ 2003.
Σηο ηειεπηαίεο αιιαγέο ζα ηηο ραξαθηεξίδακε ηφζν θαίξηεο φζν θαη
απνηειεζκαηηθέο. Καη απηφ γηαηί ήδε απφ ην 2000 παξαηεξήζεθε κηα ηδηαίηεξα
αηζηφδνμε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2.3%. Παξάιιεια ηελ αλάπηπμε απηή ζα ηελ
ραξαθηεξίδακε σο ζηαζεξά αλνδηθή θαζψο ην 2001 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 5.4%.
Αληίζεηα ην 2002 κεηψζεθε ζηα 3.3 % αιιά νη πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή
εμέιημε ηνπ δείθηε ήηαλ ηδηαίηεξα επνίσλεο. Μάιηζηα θαηά ην έηνο 2004 θαη κεηά,
ιφγσ θαη ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζεο ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ, ε αλάπηπμε
εδξαηψζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 4%,
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ρεηηθά κε ηνλ γεληθφ δείθηε ηνπ πιεζσξηζκνχ παξαηεξνχκε φηη κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ, έπεζε ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα.
Έηζη απφ ηα επίπεδα ηνπ 90%

ην 2001 ζε πνιχ ρακειφηεξα κεγέζε. Πην

ζπγθεθξηκέλα ην 2001 ν πιεζσξηζκφο έπεζε ζην 60%, ην 2002 ζην 20%, ην 2003 ζην
16%, ελψ ην 2004 θαη 2005 ν πιεζσξηζκφο θπκάλζεθε ζε κνλνςήθηα λνχκεξα κεηά
απφ πνιιά έηε.
ε γεληθέο γξακκέο ζεσξνχκε πσο κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο
ηνπ Δθνπαδφξ, εδξαηψζεθε ε δεηνχκελε θαη απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα ζηα
καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο. Απφ ηελ άιιε, εθηελέζηαηε ζπδήηεζε γηα ηα
ππέξ θαη ηα θαηά ηεο πηνζέηεζεο ηνπ $ ζα γίλεη ζε επφκελε ελφηεηα.
Σν κφλν πνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε είλαη πσο θαη ζηνλ λεπξαιγηθφ ηνκέα
ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, γηα ην Δθνπαδφξ νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ ήηαλ
ζεκαληηθφηαηεο
πξνζπάζεηα

απφ

θαη

απνηειεζκαηηθέο.

ηηο

αξκφδηεο

αξρέο

Ωζηφζν,
γηα

ηελ

απαηηείηαη
επίηεπμε

αθφκε

ηεξάζηηα

καθξνπξφζεζκεο

δεκνζηνλνκηθέο ζηαζεξφηεηαο.


Σξαπεδηθφο ηνκέαο : ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα ζέιακε λα

πεξηγξάςνπκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θπξίσο κεηά ην 2001, θαη
ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο,

αιιά θαη ην 1998-1999 θαηά ηελ

ηεξάζηηα ηξαπεδηθή θξίζε. ε απηά ηα πιαίζηα ινηπφλ ζεσξνχκε φηη ήηαλ
αλαπφθεπθην λα κελ επεξεαζηεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ηελ αιιαγή ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο
Καηαξράο, θαηά ηελ άπνςε καο έλα αξλεηηθφ επαθφινπζν ηεο δνιαξηνπνίεζεο γηα ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ ν ππνβαζκηζκέλνο ξφινο ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο, γηα ηελ
έθδνζε ρξήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, πξηλ ην 2000 ζε εθάζηνηε πεξηφδνπο πνπ ε
ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θξίλνληαλ ρακειή
απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο, ηφηε ε Κεληξηθή ηξάπεδα έθνβε θαηλνχξγην ρξήκα, ζε
ζνχθξε, πξνζπαζψληαο λα ηνλψζεη ηελ εγρψξηα νηθνλνκία.
Απηφ ην πξνλφκην ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο έπαςε λα πθίζηαηαη κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε θαζψο ην λέν λφκηζκα ηεο ρψξαο ήηαλ ην δνιάξην. Απηφ ζήκαηλε πσο
ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα ήηαλ πην
επάισην ζε ελδερφκελα domino effects ιφγσ ηεο ρακειήο ξεπζηφηεηαο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
75

Σν νμχκσξν, είλαη φηη παξά ηνλ θίλδπλν ηνπ domino effect ιφγσ ηεο έιιεηςεο
λνκηζκαηηθήο εμνπζίαο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θαίλεηαη φηη ηαπηφρξνλα απηφο ν
θίλδπλνο απνκεηψζεθε ηαπηφρξνλα ιφγσ ελφο άιινπ ζεκαληηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ
πνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Δθνπαδφξ δελ δηέζεηε πξηλ η 2001. Απηφ είλαη νη
επνίσλεο πξνζδνθίεο θαη ε αζθάιεηα ησλ επελδπηψλ θαη θαηαζεηψλ γηα ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Με άιια ιφγηα, κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ππήξρε ην θνηλφ
αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ θαηαζέζεσλ ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ ραξαθηήξα ηνπ δνιαξίνπ.
Με άιια ιφγηα ήηαλ πην απίζαλν ην θαηλφκελν παγψκαηνο ησλ θαηαζέζεσλ φπσο
είρε ζπκβεί ζε κηα άιιε ζεκαληηθή ιαηηληθή ρψξα, ζηελ Αξγεληηλή ην 2000.
Παξφκνηεο πξνζδνθίεο είραλ θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
Καηά ηελ άπνςε καο απηέο νη πξνζδνθίεο εμεγνχληαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, κεηψζεθε ηξνκεξά ην ελδερφκελν εζηθνχ θηλδχλνπ
ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηνπ Δθνπαδφξ. Καη απηφ γηαηί ην θαηλφκελν ρακεινχ moral
hazard είλαη έλα απφιπηα ζχλεζεο θαηλφκελν γηα πςειά «δνιαξηνπνηεκέλεο
νηθνλνκίεο».
Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ζε πεξηπηψζεηο ρσξψλ κε δηπιφ λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα, φπσο
ζηελ Αξγεληηλή, ππάξρεη πάληα ν θφβνο γηα ηελ ζνβαξή ππνηίκεζε ηνπ αλίζρπξνπ
λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ ηζρπξνχ, γηα παξάδεηγκα ηνπ δνιαξίνπ, ζε ελδερφκελν
αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.
Αληίζεηα κε ηελ απφιπηε δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, πηζηεχνπκε φηη δελ
ππάξρεη ν θίλδπλνο ησλ επκεηάβιεησλ ηζνηηκηψλ ζπλαιιάγκαηνο. ε απηά ηα
πιαίζηα νη ηξάπεδεο ηνπ Δθνπαδφξ ήηαλ εκθαλψο πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνλ
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, κε απνηέιεζκα ην θχξην κέιεκα ηνπο λα είλαη απιά ην πσο
ζα αληηκεησπίζνπλ ηνπο δηθνχο θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο, θαη ην πσο ζα πεηχρνπλ ηα
standards θεξδνθνξίαο θη επάξθεηαο πνπ αλαδεηνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηνπο.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε θαιχηεξα ηελ επεξγεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ δνιαξίνπ ζην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαζέζνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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SPREADS
ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

SPREADS(basis points)

2 ΜΑΡΣΗΟΤ 1999

4800

15 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2000

4500

30 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2001

1800

15 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2002

1000

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2002

1550

16 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2003

800

30 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2004

650

15 ΝΟΔΜΒΡΖ 2005

650

Πεγή: Ecuador: Selected Issues, March 2006, IMF Country Report No. 06/103
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, βιέπνπκε ηελ πνξεία ησλ spreads ζε
δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ αλαθνηλψζεθε ε πιήξεο
πηνζέηεζε ηνπ δνιαξίνπ ζηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 1999, παξαηεξήζεθε κηα πξφζθαηξε
εθηφμεπζε ησ spreads ζηα επίπεδα ησλ 4800 b.p. Απηφ εμεγείηαη εχθνια απφ ηελ
ηεξάζηηα αλαηαξαρή θαη αβεβαηφηεηα πνπ πξνθάιεζε ε παξαπάλσ αλαθνίλσζε.
ην κεζνδηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε πξηλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ δνιαξίνπ ζαλ
εζληθφ λφκηζκα ηνπ Δθνπαδφξ, βιέπνπκε φηη ηα spreads είραλ κεησζεί ζε 4500 b.p.
αληαλαθιψληαο ην κεησκέλν αίζζεκα ακθηβνιίαο γηα ην αλ ην λνκηζκαηηθφ εγρείξεκα
ζα πεηχρεη ή φρη. Σν πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ δνιαξίνπ ζε φιν ην θάζκα ησλ
ζπλαιιαγψλ ήηαλ απφ ηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2001

θαη έπεηηα. Σελ ηφηε επνρή

δηαπηζηψλεηαη πσο νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ είραλ αλαηξαπεί άξδελ, θάηη πνπ
απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο κείσζεο ησλ spreads ζην έλα ηξίην ζρεηηθά κε ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, 1800 b.p. ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 ζπγθξηηηθά κε ηα 4500 b.p.
ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο.
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Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα δηαθαίλεηαη κηα θαζαξή κεησηηθή ηάζε ησλ spreads.
Έηζη, αλ εμαηξέζνπκε κηα αχμεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2002, ηα spreads ζπλέρηζαλ λα
κεηψλνληαη, σο πνπ ζηηο 15 Ννέκβξε ηνπ 2005 έθηαζαλ κφιηο ηα 650 b.p. Γεδνκέλσλ
ησλ αλσηέξσλ, ε ζηγνπξηά θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ γηα ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα ηνπ Δθνπαδφξ είρε θηάζεη ζε πξσηνθαλή γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο
επίπεδα.
Θα ήηαλε έιιεηςε καο αλ ζην ηκήκα απηφ πνπ αλαιχνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δθνπαδφξ δελ ηνλίδακε θαη ηελ κεγάιε ηξαπεδηθή
θξίζε ηνπ 1998 – 1999. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη
αληηζέζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ δνιαξίνπ
απφ ην Δθνπαδφξ.
Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε θξίζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα νθείινληαλ
θπξίσο ζε δχν παξάγνληεο:


ηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα

ηνπ Δθνπαδφξ ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλν deregulation. Με άιια ιφγηα ήηαλ
ζαθήο ε έιιεηςε ελφο πεξηβάιινληνο ειέγρνπ θαη πξνζερηηθήο επνπηείαο απέλαληη
ζηηο ηξάπεδεο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγέο θαη δηεξγαζίεο ησλ
ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ έθξπβαλ πςειφ ξίζθν. Μ ε απηφ ηνλ ηξφπν, νη ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαλ είραλ ππνπέζεη ζηελ παγίδα ηνπ moral – hazard κε απνηέιεζκα
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θηλδπλεχνπλ ηα επελδπφκελα θεθάιαηα αιιά θαη ηδησηψλ.
ε γεληθέο γξακκέο ε πνηφηεηα ησλ assets ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ
ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ήηαλ κέηξηαο πνηφηεηαο.


Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο, παξαηεξήζεθε έλα αζπλήζηζην

θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν θαηλφκελν ζηελ νηθνλνκία ηνπ Δθνπαδφξ.

Πην

ζπγθεθξηκέλα, έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο, κηα πξσηνθαλήο πηζησηηθή έθξεμε πνπ
ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα αθνινπζήζεθε απφ κηα απφηνκε παχζε ηεο
ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ιφγνο απηήο ηεο απφηνκεο θάκςεο ήηαλε ην
πάγσκα ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ 1999. Πην αλαιπηηθά ελψ ην ην 1995 κέρξη θαη ην 1997
ηα δάλεηα ζην Δθνπαδφξ απμήζεθαλ θαηά 29%. Σν δηάζηεκα ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο
φκσο κεηψζεθαλ θαηά 32%. Αληίζηνηρα, ηα ζπλνιηθά ηξαπεδηθά πξντφληα ηεο ρψξαο
απμήζεθαλ θαηά 29% αιιά ην 1998 κεηψζεθαλ θαηά 9% θαη ην 1999 θαηά 29%.
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Σέινο

ηα

ηξαπεδηθά

πξντφληα

απνηεινχζαλ

ην

98%

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ην 1997 ελψ ην 1999 ν αληίζηνηρν κεξίδην ηνπο
ζπξξηθλψζεθε ζην 77%, παξνπζηάδνληαο κηα πηψζε ηνπ 22%.
3.1.1. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ «Γνιαξηνπνίεζε» ηεο νηθνλνκίαο ην 2005.
ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ηνπο βαζηθνχο
παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ δνιαξίνπ γηα εζληθφ λφκηζκα ηνπ
Δθνπαδφξ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηφζν ηα
ππέξ φζν θαη ηα θαηά πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ απηή ηελ ζηξαηεγηθή θίλεζε ησλ
αξρψλ ηνπ Δθνπαδφξ.
Ο πην πξνθαλήο ιφγνο γηα ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ ην
γεγνλφο φηη ε καθξννηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ήηαλ
ζε άζρεκε θαηάζηαζε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ θαη ησλ θαζπζηεξεκέλσλ θαη εκηηειψλ πνιηηηθψλ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, θάζε θνξά πνπ ζπλέβαηλε θάηη ην αξλεηηθφ ζηνλ παγθφζκην ράξηε,
ε πνξεία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ Δθνπαδφξ, ρεηξνηέξεπε επηθίλδπλα. Έηζη θαη ην
1999 κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο ζηελ Ρσζία θαη ζηελ ιαηηληθή ρψξα ηεο
Βξαδηιίαο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ El – Nino, ηφζν νη δεκνζηνλνκηθέο φζν
θαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έθηαζαλ θπξηνιεθηηθά ζην ρεηξφηεξν επίπεδν ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηνο
παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΔΣΖ

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ

1995

22%

1996

27%

1997

33%

1998

42%

1999

65%

Πεγή:http://www.tradingeconomics.com/ecuador/consumer-prices-index-averageimf-data.html
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη θαη πξηλ ηελ αιιαγή ηνπ
λνκίζκαηνο ζνχθξε κε ην δνιάξην ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ ηδηαίηεξα
πςειά.
Απφ ηελ απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαηά ηελ άπνςε καο δηαθαίλεηαη ε
κεξηθή έιιεηςε πξνγξάκκαηνο θαη νξγάλσζεο εληφο ησλ deadlines, ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ αξρψλ ηνπ Δθνπαδφξ. Απηφ γηαηί ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν λα
παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηφζν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη
ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Σφηε ε Κεληξηθή ηξάπεδα εμέδηδε επηπξφζζεην ρξήκα κε
απνηέιεζκα ην κέγεζνο ηνπ πιεζσξηζκνχ αληί λα ζπξξηθλψλεηαη λα δηνγθψλεηαη.
Πηζηεχνπκε φηη κηα πην ζπλεηή ιχζε γηα ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζα ήηαλ απφ ηελ
κηα πιεπξά ε θαιχηεξε επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ζα έδηλε ηελ
δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ assets ηνπο, θεξδίδνληαο
ηελ ρακέλε εκπηζηνζχλε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Απφ ηελ άιιε, νη δεκνζηνλνκηθέο
αξρέο ζα ήηαλ ρξήζηκν αλ πξνζπαζνχζαλ λα άιιαδαλ ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή ηνπο
ψζηε ην εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ λα κελ ζπξξηθλψλεηαη θαη λα ηνλσζεί απφ ηηο
ζπλαιιαγέο θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη ν πιεζσξηζκφο ζα
πεξηνξίδνληαλ ζεκαληηθά αιιά θαη ζα αχμαλε ε αγνξαζηηθή δχλακε ησ πνιηηψλ ηνπ
Δθνπαδφξ.
Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ ήηαλ θαη ε ηξαπεδηθή θξίζε ηνπ 1998 – 1999.
Πην αλαιπηηθά κέζα ζην θιίκα αβεβαηφηεηαο πνπ είρε πξνθχςεη ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο, είρε δερζεί έλα ζνβαξφ πιήγκα θαη ε ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε. Απηφ
θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θαηαζέζεηο αιιά θαη γεληθά ηα ηξαπεδηθά πξντφληα ηα
ρξφληα ηεο θξίζεο κεηψζεθαλ αηζζεηά. αλ ζπλέπεηα ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα νη
αδπλακίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, νη νπνίεο κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε
θαηαπνιεκήζεθαλ νπζησδψο.
Ζ εμήγεζε γηα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη απιή. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ
Δθνπαδφξ, πξηλ ην 2000, ήηαλ αληίζηνηρνπ βειελεθνχο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηζρχνο
ηεο ρψξαο. Έηζη, δελ δηαρεηξίδνληαλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ν θίλδπλνο
ξεπζηφηεηαο, αθνχ νχηε ηα ππνρξεσηηθά ξεπζηά δηαζέζηκα ησλ ηξαπεδψλ
απμάλνληαλ αιιά θαη δελ ππήξρε ε απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε νχηε ζηελ πξφβιεςε
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αιιά θαη νχηε ζηελ αλνζνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ. πλεπψο ηφζν νη ηξάπεδεο ηνπ
Δθνπαδφξ, φζν θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαηά επέθηαζε δέρνληαλ ζνβαξά
ρηππήκαηα απφ ηελ απνπζία ηνπ ρξήκαηνο. Όπσο είλαη θπζηνινγηθφ θαη φηαλ ιείπεη
απφ ηελ νηθνλνκία ην κέζν ζπλαιιαγψλ, δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν νχηε γηα
αλάπηπμε αιιά νχηε θαη γα επέθηαζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ ηδηαίηεξα ζνβαξφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν
πνπ ραξαθηήξηδε κεγάιν κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαιιηέξγεζε έλα
πεξηβάιινλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά
ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, πεγή ηνπ ήηαλ ε επκεηάβιεηε ζπλαιιαγκαηηθή
ηζνηηκία ηνπ ζνχθξε κε ηα ηζρπξά λνκίζκαηα, γηα παξάδεηγκα κε ην δνιάξην. Ήηαλ
αξθεηά ηα θαηλφκελα θαηά ηα νπνία, ιφγσ αξλεηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ επελδπηψλ,
ππνηηκνχληαλ ζε ηεξάζηην βαζκφ ην ζνχθξε. αλ άκεζν επαθφινπζν, νη δεκίεο πνπ
εκθάληδαλ νη ηξάπεδεο ηνπ Δθνπαδφξ ήηαλ ηφζν ζνβαξέο πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν
αθφκε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.
Σέινο, ηδηαίηεξα πςειή ήηαλ ε έθζεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ζηνλ πηζησηηθφ
θίλδπλν. Καη γηα απηή ηελ κνξθή ηνπ θηλδχλνπ ην ζχζηεκα εθηηκήζεσλ ησλ
ηξαπεδψλ ηνπ Δθνπαδφξ ήηαλ αξθεηά εκηηειέο. πλεπψο νη Unexpected Losses
αλέξρνληαλ ζε απαγνξεπηηθά πςειφ επίπεδν. Απηφ εθθξάδνληαλ θπξίσο ζηελ πςειή
volatility

ηνπ

θηλδχλνπ

θαη

νθείινληαλ

ζε

πξσηαξρηθφ

επίπεδν

ζηα

αλαπνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
ππνςεθίσλ δαλεηνιεπηψλ. Φπζηνινγηθά ινηπφλ, ηφζν ε θεξδνθνξία φζν θαη ε
επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ πεξηνξίδνληαλ ζεκαληηθά απφ bad loans ηα νπνία είηε δελ
απνπιεξψλνληαλ πνηέ είηε απνπιεξψλνληαλ ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.


Σξίηνο θαη εμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ
δνιαξίνπ ζαλ εζληθφ λφκηζκα ήηαλ νη άξηζηεο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηνπ
Δθνπαδφξ κε ηελ Ακεξηθή. Όπσο πξναλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε
Ακεξηθή απνηεινχζε θαη απνηειεί ηνλ θχξην εκπνξηθφ ζπλεξγάηε ηνπ
Δθνπαδφξ.

ε απηά ηα πιαίζηα, ε Ακεξηθή δέρεηαη κεγάιν κέξνο ησλ εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ
αιιά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά εμάγεηαη ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηνπ Δθνπαδφξ
κεγάιν κέξνο ησλ ακεξηθάληθσλ εμαγσγψλ. Απηή ε άξηζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν
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ρσξψλ απνηέιεζε, θαηά ηελ γλψκε καο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα ήηαλ πην εθηθηή ε ζχλαςε πεξηζζνηέξσλ εκπνξηθψλ
ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Απηέο ζα ηζνδπλακνχζαλ κε παξαπάλσ θέξδε
θαη γηα ην Δθνπαδφξ αιιά θαη γηα ηελ Ακεξηθή θαη κε ηελ ηφλσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δχν ρσξψλ. Δπηπιένλ, νη ζπκθσλίεο ζα ήηαλ πην
ζπκθέξνπζεο, ηδηαίηεξα γηα ηελ νηθνλνκηθά αδχλακε ρψξα ηνπ Δθνπαδφξ, αθνχ είλαη
εμαηξεηηθά πηζαλφ νη φξνη ησλ ζπκθσληψλ λα είλαη πην επλντθνί ζρεηηθά κε ηελ επνρή
πξηλ ην 2000.
Δπηπξφζζεηα νη εμαγσγέο ηνπ Δθνπαδφξ ζα ήηαλ πην δηαζθαιηζκέλεο. Πην αλαιπηηθά
δελ ήηαλ ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ θχξηεο θαη ζεκαληηθέο εμαγσγέο ηνπ Δθνπαδφξ
επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ αιιαγέο ζηελ ηζνηηκία ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο
ζπλαιιαγέο λνκηζκάησλ. Ζ θαηάζηαζε απηή φκσο ζα έπαπε λα πθίζηαηαη κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε θαζψο ην λφκηζκα ηνπ Δθνπαδφξ ζα ηαπηίδνληαλ κε απηφ ηνπ
βαζηθνχ ζπλαιιαζζνκέλνπ ηεο , ηεο Ακεξηθήο, θαη ζα είρε ζνβαξή ηζρχ ζπγθξηηηθά
κε ηα εζληθά λνκίζκαηα ησλ επξσπατθψλ αιιά θαη ιαηηληθψλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο
εμήγαγε ην Δθνπαδφξ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζα θξίλακε ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Δθνπαδφξ ζαλ κηα ζηξαηεγηθή

λνκηζκαηηθή θίλεζε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην

γεγνλφο φηη δηφξζσζε αξθεηέο απφ ηηο παζνγέλεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο εγρψξηαο
νηθνλνκίαο. Ωζηφζν, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ απαξαίηεηα επεξγεηηθή
θίλεζε, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη ζηελ ζρεηηθή ελφηεηα κε ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο
πηνζέηεζεο ηνπ δνιαξίνπ γηα εζληθφ λφκηζκα ηνπ Δθνπαδφξ.

3.1.2. Αμηνιφγεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ κεηά ην δνιάξην επνρή.
ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα πεξηγξάςνπκε ηηο θπξηφηεξεο αιιαγέο ζηελ
δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δθνπαδφξ απφ ηελ ζηηγκή ηεο δνιαξηνπνίεζεο ηνπ
θαη κεηά. πγθεθξηκέλα, ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ εμέηαζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ
Γεκνζίνπ

Υξένπο,

αξρηθά.

Γηα

ηνπο

ιφγνπο

απηήο

ηεο

αλάιπζεο

ζα

ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ Υξένπο ηνπ Δθνπαδφξ.
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ε δεχηεξν ζηάδην ζα ζπλδέζνπκε ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Δθνπαδφξ κε ηελ
άξηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνχ ηεο πινχηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ
θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ πνπ έρεη απηή ε ρψξα. Απηφ γηαηί αλ ε δηαρείξηζε ηνπ
πεηξειαίνπ απφ ηηο αξκφδηεο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο γίλεη κε πην απνηειεζκαηηθφ
ηξφπν, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δθνπαδφξ ζα
είλαη θαη πνιιά θαη ζεκαληηθά.
Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ Υξένπο ηνπ Δθνπαδφξ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε αξρηθά ηελ θιαζζηθή κέζνδν πνπ έρεη ππνδείμεη ην ΓΝΣ ζηηο
κειέηεο ηνπ απφ ην 2003 θαη κεηά. ηα πιαίζηα απηήο ηεο κεζφδνπ, ρξεζηκνπνηνχκε
ηελ ζχγθξηζε ζην πξαγκαηηθφ πξσηνγελέο απνηέιεζκα θαη ζε απηφ ην πξσηνγελέο
απνηέιεζκα πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξφ ratio Υξένπο. Σν Debt-Stabilizing Primary
Balance πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε:

PSt /GDPt [( rt gt )/(1 gt )] ( Dt 1/ GDPt 1)
PSt



Σν πξσηνγελέο απνηέιεζκα ηεο t πεξηφδνπ πνπ νδεγεί ζηελ

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ratio Υξένπο.

GDPt

rt

 Σν ΑΔΠ ηεο t πεξηφδνπ.
 Σν νλνκαζηηθφ επηηφθην ηεο t πεξηφδνπ.

gt

 Σν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο t πεξηφδνπ.

Dt 1

 Σν Υξένο ηεο t πεξηφδνπ.

GDPt 1  Σν ΑΔΠ ηεο t πεξηφδνπ.
Όηαλ ην ratio Υξένπο παξακέλεη ζηαζεξφ είηε κεηψλεηαη, ζεσξνχκε φηη ην Υξένο
ραξαθηεξίδεηαη σο δηαηεξήζηκν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξαγκαηηθφ πξσηνγελέο
απνηέιεζκα είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
Υξένπο, κεγαιχηεξν απφ ην

PSt

. ε αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ ην ratio Υξένο

απμάλεηαη ηφηε, ραξαθηεξίδνπκε ην Υξένο σο κε δηαηεξήζηκν, αθνχ ην πξαγκαηηθφ
πξσηνγελέο απνηέιεζκα είλαη κηθξφηεξν απφ ην

PSt

.
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Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε πσο ην ratio Υξένπο κεηψλεηαη φηαλ :
Σελ πεξίνδν t ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο είλαη θαη κεγαιχηεξε απφ ην
νλνκαζηηθφ επηηφθην. Σφηε βιέπνπκε πσο ε δηαθνξά γίλεηαη αξλεηηθή κε
απνηέιεζκα θαη λα κεηψλεηαη ην ratio Υξένπο.
Όηαλ ην ΑΔΠ ηεο πξνεγνχκελεο, t-1 πεξηφδνπ, απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν ξπζκφ
απφ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ Υξένπο ηεο t-1 πεξηφδνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν
ιφγνο ηνπ Υξένπο δηα ην ΑΔΠ ηεο t-1 πεξηφδνπ ζα κεηψλεηαη θαη έηζη ζα
κεηψλεηαη θαη ν ιφγνο

PSt / GDPt

, θαζηζηψληαο ην Υξένο πην δηαηεξήζηκν.

Μεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ, γηα ηνλ κε –
ρξεκαηνπηζησηηθφ δεκφζην ηνκέα (Non – financial Public Sector), ιακβάλνπκε ηα
αθφινπζα δεδνκέλα:

ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΈΣΖ

gt

rt

1999 97.8

-15.5

----

----

2000 83.7

-4.4

6.5

11.2

2001 64.2

31.9

7.4

-15.5

2002 52.8

15.6

6.2

-5.2

2003 45

11.9

6.4

-2.6

2004 38.2

11.3

6.5

-1.9

2005 34

7.9

7

-0.3

PSt / GDPt

rt gt / 1 gt
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε
ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ ε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ
Υξένπο παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθά βειηησκέλε.
Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απ ην 1999 παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ηνπ ιφγνπ
ηνπ Υξένπο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ιφγνο απηφο απφ ην 97.8%
ηνπ 1999 δηακνξθψζεθε ζην 83.7% θαη 64.2% ηα έηε 2000 θαη 2001 αληίζηνηρα.
Σειηθά ην 2005 είρε κεησζεί ζηα επίπεδα ηνπ 34%.
Δπίζεο θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο
έπαημε θαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηεο χθεζεο κε ηελ αλάπηπμε ζηελ νηθνλνκία
ηνπ Δθνπαδφξ. Πην αλαιπηηθά, ελψ ην 1999 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή χθεζε ηεο
ηάμεο ηνπ 15.5%, απφ ην 2000 θαη κεηά ε πνζνζηηαία κείσζε ηνπ ΑΔΠ ήηαλ πνιχ
ρακειφηεξε ζηα επίπεδα ηνπ 4.4%.
Απφ ην 2001 θαη κεηά ε πεξίνδνη χθεζεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ζπλερείο πεξηφδνπο
αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα, ε αλάπηπμε ην 2001 ήηαλ ζεκαληηθφηαηε αγγίδνληαο ην
31.9 % θαη κπνξνχκε λα πνχκε πσο έδσζε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ψζεζε ζηελ
νηθνλνκία ηνπ Δθνπαδφξ. Σα έηε πνπ αθνινχζεζαλ ε αλάπηπμε δελ έθηαζε ηα
επίπεδα ηνπ 2001. Ωζηφζν ζπλέρηζε λα ππάξρεη κηα ζπλερήο πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ
ΑΔΠ, θάηη πνπ έδσζε ηελ απαηηνχκελε ζηαζεξφηεηα ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Σν
επίπεδν απηήο ηεο αλάπηπμεο ζα ην ραξαθηεξίδακε ηθαλνπνηεηηθφ αθνχ ην 2002
ήηαλ ζην 15.6%, ην 2003 ζην 11.9% θαη ην 2003 ζην 11.3%.
Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ηελ πεληαεηία απφ ην 2001 σο θαη ην 2005 ην
ratio Υξένπο κεηψζεθε θαηά 50%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη νπζησδψο ζηελ
αλάπηπμε πνπ παξαηεξήζεθε φια απηά ηα ρξφληα, αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε
δηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ επηηνθίνπ κε ηελ αλάπηπμε, αλ παξαηεξήζνπκε ήηαλ
αξλεηηθή, φπσο θαη ζα πεξηκέλακε γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ
Υξένπο.
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ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ (%ΑΔΠ)
ΈΣΟ

ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ(%ΑΔΠ)

1999

----

2000

-7.7

2001

-4.3

2002

-4.5

2003

-4.7

2004

-5

2005

-4.3
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ε ηειεπηαίν επίπεδν είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη ην Υξένο ηνπ Δθνπαδφξ κεηά
ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ, έγηλε πην δηαηεξήζηκν θα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο
φηη πξαγκαηηθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα απμήζεθε ζπλερψο. Έηζη θαηαξράο
παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2005 ην
Δθνπαδφξ, παξνπζίαζε ζπλέρεηα πξσηνγελέο έιιεηκκα. Ωζηφζν, ην ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα θξαηήζνπκε είλαη φηη απηφ ην πξσηνγελέο έιιεηκκα
κεηψζεθε κε ζπλερή ξπζκφ.
Πην αλαιπηηθά ηνλίζακε πην πάλσ φηη φηαλ ην πξαγκαηηθφ πξσηνγελέο απνηέιεζκα
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξφ ratio
Υξένπο, ηφηε ην ratio Υξένπο κεηψλεηαη. Απηφ αθξηβψο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Δθνπαδφξ, θαζψο κεηά ην 2000 ην πξαγκαηηθφ πξσηνγελέο έιιεηκκα
κεηψζεθε κα απνηέιεζκα ε δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο λα απμεζεί νπζησδψο.
Μάιηζηα, ππνινγίδεηαη φηη ε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο
ζπλεηέιεζε θαηά 45% ζηελ κείσζε ηνπ ratio Υξένπο.
ην δεχηεξν κέξνο ηεο ελφηεηαο ζα ζπλδέζνπκε ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ
Δθνπαδφξ κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε καο
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πεξηγξάθεη κηα άιιε πηπρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ θιαζζηθή
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ εμαζθαιίδεη
καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Υξένπο. Όκσο ζε κηα ρψξα
κε κεγάιν

νξπθηφ πινχην θαη θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, φπσο ην Δθνπαδφξ, ε

πξνζερηηθή δηαρείξηζε ηνπ πεηξειαίνπ είλαη ρξήζηκν λα είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.
Ζ παξαπάλσ ινγηθή ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε θπβέξλεζε ηνπ Δθνπαδφξ ζα ήηαλ πην
απνηειεζκαηηθφ αλ δηαρεηξίδνληαλ ην πεηξέιαην ζαλ asset. Με απηή ηελ έλλνηα ην
πεηξέιαην δελ αλήθεη κφλν ζηηο ζεκεξηλέο γελεέο αιιά θαη ζηηο κειινληηθέο. Έηζη θαη
ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηνπ πεηξειαίνπ, δε ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη ζαλ ησξηλά
έζνδα αιιά ζαλ κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ζε κηα ρψξα φπσο ην Δθνπαδφξ, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
ζα ήηαλ ρξήζηκν αλ επηθεληξψλνληαλ ζην πξσηνγελέο, εθηφο πεηξειαίνπ,
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλ ρξεκαηνδνηνχζε απηφ ην
έιιεηκκα κε ηνλ πινχην ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ παξαπάλσ ρξεκαηνδφηεζε είλαη
απαξαίηεην λα πσο ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ιφγσ θαη ησ κεηαβνιψλ
πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν.
Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ
Δθνπαδφξ αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε απξνζδφθεηεο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ
πεηξειαίνπ. Πξψηε πξνυπφζεζε γηα λα εμεηάζνπκε ηεο δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κεηά
απφ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, είλαη κε βξνχκε έλα κέηξν γηα ηελ
κεηαβνιή ησλ εζφδσλ απφ ηα πεηξέιαην. Απηφ ην κέηξν ζα ππνζέζνπκε φηη είλαη ηα
έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ηνπ πεηξειαίνπ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, θαζψο είλαη ε
θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ πεηξειαίνπ ηεο ησξηλήο ρξνληάο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα παξαζέζνπκε ηελ παξαθάησ εμίζσζε:

(budget

balance)

+

( non

( oil

oil

exp ort

revenues )

( domestic

petroleum

sale

revenues ) - (exp enditure) (2)

Με αλαπξνζαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο παίξλνπκε φηη
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revenues )

( oil
(budget

exp ort

balance )

revenues )
( domestic

petroleum

(exp enditure )

sale

revenues )

( non

oil

(1)

Έρνπκε φηη:

( oil

exp ort

revenues )  Ζ κεηαβνιή ησλ

εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο

πεηξειαίνπ.

(budget

( domestic

balance )  Ζ κεηαβνιή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ.

petroleum

sale

revenues )  Ζ κεηαβνιή ησλ

εγρψξησλ

εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ πεηξειαίνπ ηνπ Δθνπαδφξ.

( non

oil

revenues )  Ζ κεηαβνιή ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ εθηφο

πεηξειαίνπ.

(exp enditure)  Ζ κεηαβνιή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο.

Απφ ηελ εμίζσζε (1) δηαπηζηψλεηαη ην πνηα είλαη ζα είλαη ε αληίδξαζε – κεηαβνιή ζε
κηα αιιαγή ζηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ
αιιάδνπλ ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην
πξνζαξκφδεηαη φπσο δείρλεη ε εμίζσζε (2).
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revenues )

Απφ ηε (2) δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη
αξλεηηθή φηαλ:
 Δίλαη αξλεηηθή ε κεηαβνιή ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ. Δίρακε
ηνλίζεη θαη ζηελ εηζαγσγή φηη νη εμαγσγέο πεηξειαίνπ απνηεινχζαλ πάληα γηα ην
Δθνπαδφξ έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα επεξεαζκνχ ηεο δεκνζηνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο. Έηζη φηαλ απηά ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ
κεηψλνληαη, δπζρεξαίλεη θαη ε θαηάζηαζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ.
 Δίλαη αξλεηηθή ε κεηαβνιή ησλ εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ πεηξειαίνπ. Σα
έζνδα ηνπ πεηξειαίνπ κεηψλνληαη ζεκαληηθά φηαλ πέζεη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ.
πλεπψο κηα πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ  κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ
πψιεζε ηνπ  ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ.
 Δίλαη αξλεηηθή ε κεηαβνιή ησ εζφδσλ εθηφο πεηξειαίνπ. Απηά ηα έζνδα
κπνξεί λα είλαη θνξνινγηθά έζνδα θπξίσο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο
θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Δθνπαδφξ. ε δεχηεξν επίπεδν
ελδέρεηαη λα είλαη έζνδα απφ εκβάζκαηα απφ ην εμσηεξηθφ είηε έζνδα άιιεο
κνξθήο, γηα παξάδεηγκα, έζνδα απφ ηφθνπο θαη νχησ θαζεμήο. Γεδνκέλσλ ησλ
αλσηέξσ, θαη αλ ζθεθηνχκε φηη αθνχ φιεο ε θαηεγνξίεο εζφδσλ βνεζνχλε ζηε
θαιπηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ, θαηαιαβαίλνπκε
πσο φηαλ φια απηά ηα έζνδα κεησζνχλ ρεηξνηεξεχεη θαη ην δεκνζηνλνκηθφ
ηζνδχγην.
 Δίλαη ζεηηθή ε κεηαβνιή ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, ην
ηζνδχγην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα εθηφο απφ ηα έζνδα πεξηιακβάλεη θαη ηηο δαπάλεο.
Οη ηειεπηαίεο φηαλ απμάλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα έζνδα, δεκηνπξγνχλ κηα
αξλεηηθή κεηαβνιή ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην.

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο κεηαβνιέο κεηά απφ έλα απξνζδφθεηε
κεηαβνιή- ζνθ ζηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ

ηνπ κε –

ρξεκαηνπηζησηηθνχ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ Δθνπαδφξ θαίλνληαη παξαθάησ:
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ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.2

3.7

-3.5

-0.5

0

1.4

1.3

-0.7

0.8

-0.2

0.4

-0.5

-1.6

θαη -1.3

2.1

-0.2

2

-1

0.7

1.3

δεκφζηεο -4.3

0. 8

0.5

1.1

-0.8

1.3

1.8

5.7

-1.5

1.5

1.5

0.7

-0.6

Απξνζδφθεηε
κεηαβνιή
ζηα

έζνδα

απφ

εμαγσγέο
πεηξειαίνπ(%ΑΔΠ)
Δγρψξηεο πσιήζεηο -1.5
πεηξειαίνπ(%ΑΔΠ)
Φνξνινγηθά
άιια
έζνδα(%ΑΔΠ)
Άιιεο

δαπάλεο(%ΑΔΠ)
πλνιηθή

αιιαγή 1.5

ζην δεκνζηνλνκηθφ
ηζνδχγην.
Πεγή:Ecuador: Selected Issues, March 2006, IMF Country Report No. 06/103, page
3.

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ην έηε 2002 σο θαη
2003 ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Δθνπαδφξ είρε ζαλ ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ αλεμάξηεηα απφ ηα ηηο απξνζδφθεηεο κεηαβνιέο απφ
ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην 2000 βιέπνπκε φηη ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην βειηηψζεθε θαηά
2% ηνπ ΑΔΠ πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ
(5.7%- 3.7%). Απηή ε βειηίσζε εμεγεί ηελ «ζπζηαιηηθή» δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
ηεο ρξνληάο απηήο θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ
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εζφδσλ, θαηά, 2.1% ηνπ ΑΔΠ. Με ηελ ίδηα ινγηθή ηα έηε 2001 θαη 2002, ηα έζνδα
απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ κεηψζεθαλ θαηά 3.5% θη 0.5% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα,
ρσξίο φκσο λα επεξεάζνπλ θαη ην 2002 αξλεηηθά ηελ θαηάζηαζε ζην δεκνζηνλνκηθφ
ηζνδχγην. Μάιηζηα ην 2002 ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην βειηηψζεθε θαηά 1.5% ηνπ
ΑΔΠ, θπξίσο ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ θφξσλ πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε
ηνπ Δθνπαδφξ.
Ωζηφζν ,ην 2004 ε ζπλερήο ηάζε βειηίσζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηζνδπγίνπ
ζηακάηεζε ην 2004. Παξαηεξνχκε φηη ην 2004 ε αχμεζε ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην
ηζνχηαη κε ην ½ αθξηβψο ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο ηνπ πεηξειαίνπ.
Μάιηζηα ην 2005 α λ θαη είρακε παξφκνηα αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο ηνπ
πεηξειαίνπ θαηά 1.3% ηνπ ΑΔΠ, ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ρεηξνηέξεπζε θαηά
0.6%. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπλεηζθνξά ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ
πεηξειαίνπ ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ηα έηε 2004 θαη 2005 ήηαλ αξλεηηθή,0.5% θαη-1.6% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα.
Καη απηφ γηαηί, ηα έηε 2004 θαη 2005 νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ εγρψξηα αγνξά
παξαγψγσλ ηνπ Δθνπαδφξ, παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο ζηα νλνκαζηηθά επίπεδα ηηκψ
ηνπ 2003, ελψ απφ ην 2003 θαη κεηά νη ηηκέο ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ
εθηνμεχζεθαλ ζηα χςε. Σειηθά, δηαπηζηψλεηαη πσο ην 2005 ε αχμεζε ησλ εζφδσλ
απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, 1.3% ηνπ ΑΔΠ, αληηζηαζκίζηεθε πιήξσο απφ ηελ
κείσζε ησλ εγρψξησλ πσιήζεσλ πεηξειαίνπ,- 1.6% ηνπ ΑΔΠ. αλ άκεζν
επαθφινπζν, ρεηξνηέξεςε θαη ε θαηάζηαζε ζην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαηά 0.6%
ηνπ ΑΔΠ.

3.1.3

Σν ζνβαξφ πξφβιεκα ηνπ πςεινχ θφζηνπο δηακεζνιάβεζεο ηνπ

ηξαπεδηθνχ ηνκέα
ε γεληθφ επίπεδν νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα έηε 2002 – 2003 θαη
απνζθνπνχζαλ

ζηελ

κείσζε

ηνπ

θφζηνπο

δηακεζνιάβεζεο

ήηαλ

κε

–

απνηειεζκαηηθέο. Καη απηφ αθνχ δελ κείσζαλ ην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο παξά ην
γεγνλφο φηη έγηλαλ νξηζκέλα βήκαηα πξνφδνπ. Απφ ηελ άιιε, νη ηξάπεδεο κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
αλαιάκβαλαλ πξαθηηθέο κε απμεκέλν ξίζθν θαη θάζε κνξθήο θίλδπλν.
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Δπηπιένλ άιιεο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο
ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αλνξζφδνμεο. Έηζη, ε απαγφξεπζε ησλ ηειψλ ζηνπο
ινγαξηαζκνχο ηακηεπηεξίνπ αιιά θαη ε επέθηαζε ηνπ ξφινπ σλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ
θξίλνληαη σο ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θηλήζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ
intermediation cost. αλ απνηέιεζκα, ην πξφβιεκα ζπλέρηδε λα πθίζηαηαη θαη κεηά ην
2006, κε ην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο λα παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα.
ε πξψην επίπεδν θξίλνπκε αλαγθαίν λα νξίζνπκε ην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ην
θφζηνο δηακεζνιάβεζεο. Απηφ ην κέγεζνο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην margin ή
spread ή écart. Με νπνηαδήπνηε νλνκαζία θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, ην θφζηνο
δηακεζνιάβεζεο ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζην ρνξεγεηηθφ επηηφθην, πνπ
ιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο απφ ηνπο θαηαζέηεο θαηά ηελ ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ , κείνλ
ηα θαηαζεηηθφ επηηφθην, πνπ νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνπο θαηαζέηεο ζαλ αληάιιαγκα
γηα ην γεγνλφο πσο νη θαηαζέηεο έρνπλ δεζκεχζεη ηηο θαηαζέζεηο ηνπο ζηα παζεηηθά
ησλ ηξαπεδψλ.
Γεδνκέλσλ

ησλ

αλσηέξσ,

δηαπηζηψλεηαη

φηη

ην

θφζηνο

δηακεζνιάβεζεο

δηακνξθψλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη φια ηα βαζηθά θφζηε πνπ έρνπλ
νη ηξάπεδεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπο αλάκεζα ζηηο
πιενλαζκαηηθέο

θαη

ειιεηκκαηηθέο

κνλάδεο

ηεο

νηθνλνκίαο.

Σν

θφζηνο

δηακεζνιάβεζεο επνκέλσο θαιχπηεη:
 Τν ιεηηνπξγηθό θόζηνο ηεο ηξάπεδαο: Σν θφζηνο απηφ, πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ
θφζηνο πιεξνθφξεζεο φζν θαη ην θφζηνο πνπ δηαθαηέρεη ε ηξάπεδα
αληηκεησπίδνληαο ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.

Όζνλ αθνξά ην θφζηνο πιεξνθφξεζεο απηφ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηξείο κνξθέο
θφζηνπο:
1ε ) Σν θφζηνο ζπιινγήο θαη επαιήζεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.
2ε ) Σν θφζηνο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ.
3ε ) Σν θφζηνο αλάθηεζεο ηνπ δαλείνπ.
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 Τν επαζθάιηζηξν ηνπ θηλδύλνπ : Ζ ηξάπεδα ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
δηακεζνιαβεηηθνχ

ηεο ραξαθηήξα αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά πιεζψξα

θηλδχλσλ:
1νο ) Πηζησηηθφο θίλδπλνο . Απνξξέεη ιφγσ ηελ πςειήο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ελφο
δαλεηνιήπηε γηα απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ
νξγαληζκφ. πλεπψο, ε ηξάπεδα γηα ηελ ρνξήγεζε απηνχ ηνπ δαλείνπ απαηηεί
κεγαιχηεξε απφδνζε, θαζψο θαη ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη είλαη αξθεηά πςειφ. Ζ
απνδεκίσζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ δηαθξάηεζε ηίηισλ πνπ ζπλεπάγνληαη έθζεζε
ζηνλ θίλδπλν πηζησηηθψλ απσιεηψλ, εθθξάδεηαη απφ ην πηζησηηθφ πεξηζψξην, (credit
spread) . Σν πηζησηηθφ πεξηζψξην ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απφδνζε ηνπ
νκνινγηαθνχ ηίηινπ κείνλ ηελ ρσξίο ξίζθν απφδνζε. Ζ απφδνζε ηνπ νκνινγηαθνχ
ηίηινπ εμαξηάηαη απφ ηελ δηαβάζκηζε απηνχ, ελψ ε ρσξίο θίλδπλν απφδνζε έρεη
ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ απφδνζε νκνινγηαθψλ ηίηισλ κε κεδακηλφ θίλδπλν, θπξίσο
κε θξαηηθνχο νκνινγηαθνχο ηίηινπο. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαηαιαβαίλνπκε φηη ην
πηζησηηθφ πεξηζψξην, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ησλ ηξαπεδψλ
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απηψλ.
2νο ) Κίλδπλνο επηηνθίνπ. Αθνξά ηελ επίδξαζε θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ
ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο. Δθφζνλ ζπκβαίλεη ην παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη ηφζν
ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο (Net Interest Income), φζν θαη γεληθά ε θεξδνθνξία ηεο
ηξάπεδαο επεξεάδεηαη άκεζα ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίνπ. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ
ην επαζθάιηζηξν θηλδχλνπ ή risk premium, δηακνξθψλεηαη θαη βάζε ηνπ θηλδχλνπ
πνπ αλαιακβάλεη κηα ηξάπεδα, δηαθξαηψληαο ηίηινπο πνπ είλαη άκεζα επεξεαδφκελνη
απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Δθηφο απφ απηνχο ηνπο ηίηινπο θαη νξηζκέλεο
εμσηζνινγηζηηθέο

πξάμεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο ησλ

επηηνθίσλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλέο απψιεηεο γηα ηελ ηξάπεδα ιφγσ κηαο
επηθείκελεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.
3νο ) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο : Ο θίλδπλνο απηφο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη νη
ηξάπεδεο θαηέρνπλ ζέζεηο είηε ησλ δηθψλ ηνπο δηαζεζίκσλ είηε ησλ πειαηψλ ηνπο, νη
νπνίεο ζέζεηο είλαη επαίζζεηεο ζηηο κεηαβνιέο ησ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηνπο ηζνηηκηψλ.
Ωο απνηέιεζκα, ιφγσ θαη ηνπ επηθείκελνπ θηλδχλνπ, αλ ζθεθηνχκε θαη ηηο ηεξάζηηεο
αιιαγέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, νη ηξάπεδεο ελζσκαηψλνπλ ελζσκαηψλνπλ
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θαη απηφ ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπλ ζην επαζθάιηζηξν θηλδχλνπ θαη έηζη θαη ζην
θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ηνπο, θαηά ηελ ράξαμε ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο.

4νο ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο : Απηή ε κνξθή ηνπ θηλδχλνπ, έγθεηηαη ζηελ αδπλακία ησ
ηξαπεδψλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ξεπζηφηεηα, εηδηθά φηαλ απηέο
είλαη ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο. ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ,
ε δηνίθεζε ησ ηξαπεδψλ αζρνιείηαη νπζησδψο κε δχν δεηήκαηα γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Σν πξψην είλαη ε ζχδεπμε (matching) ησλ
ρνξεγήζεσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ. Σν δεχηεξν είλαη ε ρξνληθή
δηάξζξσζε (time structure) φισο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ
ησ ηξαπεδψλ, ψζηε ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Όπσο είλαη
εχθνια θαηαλνεηφ απηέο νη δχν δηαδηθαζίεο απνηεινχλ επηπξφζζεην θφζηνο γηα ηηο
ηξάπεδεο ην νπνίν θφζηνο πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο margin, πνπ
νη ηξάπεδεο ζέηνπλ.
 Οη πιεξωκέο ηωλ θόξωλ: Όπσο είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπκε, δελ είλαη δπλαηφλ
ζην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο λα κελ ελζσκαηψλεηαη θαη νη θφξνη νη νπνίνη
επηβάιινληαη απφ ηα θξάηε.
 Τελ θαζαξή θεξδνθνξία : Οη ηξάπεδεο ραξάδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή πξηλ
αλαθνηλψζνπλ ην θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ηνπο. Έηζη ν θαζνξηζκφο ηφζν ηνπ
ρνξεγεηηθνχ φζν θαη ηνπ θαηαζεηηθνχ επηηνθίνπ, γίλεηαη βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ησλ ηξαπεδψλ γηα ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο θαη βάζε επνκέλσο, ησλ
πξνζδνθψκελσλ θεξδψλ πνπ αλακέλνπλ.
Αθνχ παξαζέζακε παξαπάλσ θάπνηα ζεσξεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ δνκή ηνπ θφζηνο
δηακεζνιάβεζεο ησλ ηξαπεδψλ, θξίλνπκε απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε κεξηθά δεηήκαηα
πνπ εμεγνχλ πν πςειφ θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ
Δθνπαδφξ.
Εήηεκα 1ν : Ζ αχμεζε ησλ θνκίζηξσλ θαη ησλ ακνηβψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ
ηξαπεδψλ ηνπ Δθνπαδφξ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πςειφ θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ησ
ηξαπεδψλ ηνπ Δθνπαδφξ εμεγείηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ εζφδσλ
ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα θφκηζηξα θαη ηα fees ηνπ 2005 ζπγθξηηηθά κε ην 2002. Απηφ
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απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 2002 ηα έζνδα ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα θφκηζηξα
απνηεινχζαλ ην 18 % ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο εζφδσλ, ελψ ηα αληίζηνηρα έζνδα ην 2002
ήηαλ κφλν ζην 13% ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο εζφδσλ.

Απφ ηελ άιιε νη ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ηξάπεδεο ηνπ Δθνπαδφξ,
επίζεο απμήζεθαλ ζε ζρέζε κε ην 2002. Έηζη, ελψ ην 2002 αλέξρνληαλ κφλν 5.1 %
ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ ην 2005 ην αληίζηνηρν κέγεζνο είρε αλέιζεη
ζην 14.9% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Σελ

αχμεζε ηφζν ησλ θνκίζηξσλ φζν θαη ησλ

fees ησλ ηξαπεδψλ κπνξνχκε λα ηελ εμεγήζνπκε ζε έλαλ βαζκφ απφ ηελ κεγάιε
αχμεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ πνπ είρε επέιζεη ζην Δθνπαδφξ ηα έηε 20022005.

Εήηεκα 2ν : To θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Δθνπαδφξ
είλαη πςειφηεξν αλ ην ζπγθξίλνπκε κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο
πεξηνρήο. Πην αλαιπηηθά, ηα θαζαξά έζνδα απφ ην ηφθνπο, NII, ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο ηνπ Δθνπαδφξ είλαη θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο ιαηηληθήο
Ακεξηθήο. Έηζη ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο απνηεινχλ κφλν ην50% ησλ ζπλνιηθψλ
εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ ηνπ Δθνπαδφξ γηα ην 2005 ηελ ζηηγκή πνπ ην αληίζηνηρν
κέγεζνο γηα ηηο άιιεο ηξάπεδεο ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο είλαη πεξίπνπ ζην 66.6%. Σν
γεγνλφο πνπ θάλεη φκσο πςειφηεξν ην margin πνπ ζέηνπλ νη ηξάπεδεο ηνπ Δθνπαδφξ
έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα θφκηζηξα θαη νη ακνηβέο γηα ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνπλ είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα κεγέζε ησλ ηξαπεδψλ
άιισλ δνιαξηνπνηεκέλσλ ρσξψλ, φπσο ηνπ Παλακά θαη ηνπ Δι – αιβαδφξ.
Γηα ηνπ ιφγνπ ηνπ αιεζέο παξαζέηνπκε παξαθάησ ηνλ παξαθάησ

πίλαθα

κε

δεδνκέλα γηα ηα αθαζάξηζηα margins ζην Δθνπαδφξ θαη ζε άιιεο ιαηηληθέο ρψξεο,
γηα ην 2004 :
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ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ
ΥΏΡΑ

ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ

ΚΟΣΟ

ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΖ(%)
Βελεδνπέια

13%

Βξαδηιία

11.9%

Δθνπαδφξ

10.5%

Κνινκβία

10%

Μεμηθφ

8.9%

Κφζηα – Ρίθα

8%

Υηιή

6%

Μέζνο Όξνο ιαηηληθήο Ακεξηθήο.

9%
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα θαηαιαβαίλνπκε πσο νη ηξάπεδεο ηνπ Δθνπαδφξ, ζέηνπλ
θφζηνο δηακεζνιάβεζεο ην νπνίν είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ζηελ ιαηηληθή Ακεξηθή,
κε κέγεζνο 10.5%.
Εήηεκα 3ν : Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ Δθνπαδφξ είλαη
κεγαιχηεξν ζρεηηθά κε απηφ ησλ άιισλ ιαηηληθψλ ρσξψλ, φπσο παξαηεξνχκε:
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΟΣΖ(%)
ΥΏΡΑ

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΟΣΖ(%)

Δθνπαδφξ

6.6%

Βελεδνπέια

6.6%

Βξαδηιία

6.4%

Πεξνχ

5.8%

Μεμηθφ

5.8%

Υηιή

3%

Μέζνο φξνο ιαηηληθήο Ακεξηθήο.

6%
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Εήηεκα 4ν : Οη ηξάπεδεο ηνπ Δθνπαδφξ ζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ηξαπεδηθή
ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηα θαηαζηήκαηα παξά ζηα ATM’s.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ηφζν ησλ δαλείσλ φζν θαη ησλ θαηαζέζεσλ αλά
θαηάζηεκα είλαη ρακειφηεξν ζην Δθνπαδφξ, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ιαηηληθέο ρψξεο.
Παξνκνίσο θαη ν αξηζκφο ησλ ATM’s ζην Δθνπαδφξ είλαη κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε
άιιεο ιαηηληθέο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα ζην Δθνπαδφξ ππάξρνπλ κφλν δχν ATM’s
γηα θάζε ηξία θαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ γηα ην έηνο 2004. Σελ ίδηα ζηηγκή ζε κηα ρψξα
κε ην ίδην κέγεζνο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζην Δι – αιβαδφξ, ν αξηζκφο ησλ
δαλείσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ είλαη δηπιάζηνο απφ απηφλ ηνπ Δθνπαδφξ, θαη ε ζηήξημε
ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηα ATM’s είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ζην
Δθνπαδφξ.
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ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ, ΑΣΜ’S ΣΟ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΥΩΡΑ

ΚΑΣΑΣΖΜ
ΑΣΑ

ATM’s

ΑΝΑ ΑΝΑ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΑΣΜ

ΚΑΣΑΘΔΔΩ

ΓΑΝΔΗΩΝ

ΚΑΣΑΣΖ

100.000

Ν

ΠΟΛΗΣΔ

ΠΟΛΗΣΔ

ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑ

Βξαδηιία

14.6

17.8

340

4325

1.2

Κνινκβία

8.7

9.6

------

7006

1.1

Δθνπαδφξ

9.3

6.3

829

4510

0.7

Μεμηθφ

7.6

16.6

-----

4057

2.2

Παλακάο

12.9

16.2

2314

------

1.3

Πεξνχ

4.2

5.8

1867

7576

1.4

16.6

2109

11034

3.8

Βελεδνπέι 4.4

ΑΝΑ ΑΝΑ

ΜΑ

100.000

α
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Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην θφζηνο
δηακεζνιάβεζεο ηνπ Δθνπαδφξ. Απηφ είλαη ζρεηηθά πςειφ ιφγσ ηεο κεγάιεο
ζηήξημεο ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηφζν γηα ηα δάλεηα φζν θαη γηα ηηο
θαηαζέζεηο ζηα θαηαζηήκαηα παξά ζηα ΑΣΜ’s ζρεηηθά κε άιιεο ιαηηληθέο ρψξεο.
Έηζη βιέπνπκε πσο ην Δθνπαδφξ θαηαξράο έρεη απφ ηνπο κηθξφηεξνπο αξηζκνχο
θαηαζηεκάησλ γηα 100.000 πνιίηεο, ζηελ ιαηηληθή Ακεξηθή, κφλν 9.3 θαηαζηήκαηα.
Σελ ίδηα ρξνληά, 2004, πνπ ζηελ Βξαδηιία αληηζηνηρνχλ 14.6 θαηαζηήκαηα γηα
100.000 πνιίηεο θαη ζηνλ Παλακά 12.9 θαηαζηήκαηα.
Σν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ πσο ζην Δθνπαδφξ αληηζηνηρνχλ κφλν 6.3 ΑΣΜ’s γηα
100.000 πνιίηεο εμεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα πςειά margins πνπ ζέηνληαη ζην
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/

Δθνπαδφξ. Σα αληίζηνηρα κεγέζε γηα άιιεο ρψξεο είλαη 17.8 ΑΣΜ’s ζηελ Βξαδηιία,
16.6 ΑΣΜ’s ζην Μεμηθφ θαη 16.2 ζηνλ Παλακά αλά 100.000 πνιίηεο. Ζ κφλε ρψξα
πνπ έρεη κηθξφηεξν αξηζκφ ΑΣΜ’s απφ ην Δθνπαδφξ, είλαη ην Πεξνχ κε κφιηο 5.8
ΑΣΜ’s.
Σέινο ε ρψξα κε ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ΑΣΜ’s/θαηαζηήκαηα είλαη ην Δθνπαδφξ κε
κφιηο 0.7 ΑΣΜ’s γηα έλα θαηάζηεκα. Δίλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε πσο ην
Δθνπαδφξ είλαη θαη ε κφλε ρψξα ζηελ ιαηηληθή Ακεξηθή πνπ ν ιφγνο απηφο είλαη
κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, θαζψο ζε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο ν ιφγνο απηφο είλαη
κεγαιχηεξνο.
Εήηεκα 5ν : Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ηνπ Δθνπαδφξ απμήζεθε
ζπγθξηηηθά κε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, αιιά παξακέλεη θάησ απφ ην κέζν κέγεζνο
ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο.
ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΥΏΡΑ

Herfindahl
Καηαζέζεηο

Indice

– Herfindahl Indice –
Γάλεηα

Βξαδηιία

0.110

0.103

Υηιή

0.105

0.114

Κνινκβία

0.111

0.086

Δθνπαδφξ

0.117

0.116

Δι – αιβαδφξ

0.185

0.194

Μεμηθφ

0.162

0.154

Πεξνχ

0.226

0.190
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Δθνπαδφξ νη έμη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ρνξεγνχλ ην 71% ησλ
ζπλνιηθψλ δαλείσλ. Παξφκνην είλαη θαη ην κέγεζνο απηφ θαη ζηελ Βξαδηιία, φπνπ νη
έμη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ρνξεγνχλε ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ. Σν ζεκαληηθφ
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γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην Δθνπαδφξ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ θαηάξξεπζε
ηνπ 1997- 1998, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απμήζεθε φπσο καο δείρλεη θαη ν
δείθηεο Herfindahl. Έηζη ν δείθηεο Herfindahl γηα ηα δάλεηα απμήζεθε ζην 0.116 ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 2005 ζπγθξηηηθά κε ην 0.070 ηνπ 1998 ελψ θαη ν αληίζηνηρνο δείθηεο
γηα ηηο θαηαζέζεηο απμήζεθε απφ 0.082 ην 1998 ζε 0.017 γηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2005.
Αλ θαη πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη
πςειφηεξα spreads, πηζαλψο λα ήηαλ πην επλντθή πεξηβάιινλ γηα ρακειφηεξα
spreads,έλαο ιηγφηεξν ζπγθεληξσκέλνο ηξαπεδηθφο

θιάδνο. Έηζη ζχκθσλα κε

έξεπλεο ηνπ Levine (2003), ε απαγφξεπζε κηαο μέλεο ηξάπεδαο λα δξαζηεξηνπνηεζεί
ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νδεγεί ζηελ άλνδν ησλ margins. Σέινο ζχκθσλα κε
ηνπο Martinez Pereia θαη Mody (2004) κηα μέλε ηξάπεδα πνπ είλαη λενεηζεξρφκελε ζε
έλαλ θάδν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζέζεη ρακειφηεξα margins ιφγσ θαη ηνπ
ρακειφηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ έρεη. αλ απνηέιεζκα θαη ηα margins ζην
ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ θάδνπ αθνινπζνχλ παξφκνηα πησηηθή πνξεία.
3.1.4. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο

ην παξφλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηγξάςνπκε ζχληνκα ηεο
βαζηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε επέιζεη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Δθνπαδφξ θαηά ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο
ηνπ. Έηζη ζε ζα αζρνιεζνχκε κε ηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα ηνπ Δθνπαδφξ ζπγθξίλνληαο
δηάθνξα κεγέζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1990 – 2004 θαη 2005.

 Δμαγσγηθφο ηνκέαο. πγθξηηηθά κε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ
2000 πξηλ ηελ δηαδηθαζία δνιαξηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ, ε νη
εμαγσγέο ηνπ Δθνπαδφξ ραξαθηεξίδνληαλ απφ κηα κέηξηα αλάπηπμε ζρεηηθά θαη κε
νξηζκέλεο νκάδεο ρσξψλ θαη πεξηνρψλ αλά ηνλ θφζκν.

Πην αλαιπηηθά παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ
εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ:
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΔ
ΠΔΡΗΟΥΔ

ΜΔΖ
ΔΣΖΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞ
Ζ
ΔΞΑΓΩΓΩ
Ν
ΣΟ
ΓΗΑΣΖΜΑ
1990 – 1998
6.8%

ΤΠΟΛΟΗΠΔ
ΥΩΡΔ ΑΝΑ ΣΟΝ
ΚΟΜΟ
ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ 8.7%
 ΥΏΡΔ
ΓΤΣΗΚΟ
10.5%
ΖΜΗΦΑΗΡΗΟ
ΔΚΟΤΑΓΟΡ
6.7%

ΜΔΖ
ΔΣΖΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞ
Ζ
ΔΞΑΓΩΓΩ
Ν
ΣΟ
ΓΗΑΣΖΜΑ
1999 – 2002
4.5%

ΜΔΖ
ΔΣΖΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞ
Ζ
ΔΞΑΓΧΓΧ
Ν ΣΟ ΔΣΟ
2003

ΜΔΖ
ΔΣΖΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞ
Ζ
ΔΞΑΓΩΓΩ
Ν ΣΟ ΔΣΟ
2004

16.7%

21.3%

7.8%

19.5%

27.5%

5.6%

10.3%

24%

4.6%

23.7%

24.6%
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαηαιαβαίλνπκε πσο ε εηήζηα θαηά κέζν φξν αλάπηπμε
ησλ εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ, θαηά ηα έηε 1990- 1998, ήηαλ ζηα κέζα επίπεδα ησλ
ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ αλ εμαηξέζνπκε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηηο
ρψξεο ηνπ δπηηθνχ εκηζθαίξηνπ. Έηζη, γηα ην Δθνπαδφξ εθείλν ην δηάζηεκα ε εηήζηα
αλάπηπμε θαηά κέζν φξν αλέξρνληαλ ζηα 6.7% ην έηνο ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα
ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ήηαλ ζηα 6.8%.
Δθείλν πνπ καο πξνθαιεί αίζζεζε είλαη φηη γηα ην δηάζηεκα 1990 – 1998, ε θαηά
κέζν
φξν εηήζηα αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ησλ άιισλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ αλέξρνληαλ
ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ Δθνπαδφξ, ζηα 8.7%. Καηά ηελ ηξηεηία 19992002 ηα πξάγκαηα δελ άιιαμαλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ
ηνπ Δθνπαδφξ. Με άιια ιφγηα παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ πίλαθα φηη ε κέζε εηήζηα
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αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ θαη ηνλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ λα
ζπκβαδίδνπλ, 4.5% θαη 4.6% αληίζηνηρα.
Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη, θαζψο βιέπνπκε απφ ηα δεδνκέλα καο, ηελ ηξηεηία
1999-2002

είρε αλνίμεη ε ςαιίδα αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηνπ

Δθνπαδφξ θαη ησλ άιισλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα ε δηαθνξά απφ 2%
πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν 1990-1998, ηελ ηξηεηία 1998-2002 αλέβεθε ζην 3.2%. Σν
ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ αλαδεηθλχεη φηη ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ λνκηζκαηηθψλ θαη
δεκνζηνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζην Δθνπαδφξ απφ ην 1998 θαη κεηά, ππήξμε
κηα θαζπζηέξεζε κέρξη ην εμαγσγηθφ εκπφξην λα αλαθηήζεη ηελ παιαηά ηνπ
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηζρχ.
Απηφ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζπλέβε απφ ην 2003 θαη έπεηηα, φηαλ ε εηήζηα
αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ μεπέξαζε θάζε πξνεγνχκελν. Έηζη, έθηαζε
ηα 23.7% μεπεξλψληαο ηφζν ηελ κέζε εηήζηα αλάπηπμε ησλ άιισλ αλαπηπζζφκελσλ
ρσξψλ, 19.5% φζν θαη ηελ αληίζηνηρε ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, 16.7%. Ζ
ηεξάζηηα απηή αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ζε έλα ηφζν κηθξφ δηάζηεκα, εμεγείηαη απφ
ην γεγνλφο φηη ην Δθνπαδφξ επσθειήζεθε θπξίσο ηεο ηδηαίηεξα απμεκέλεο δήηεζεο
πνπ είραλ ηα πξντφληα πεηξειαίνπ ηεο ρψξαο απφ ρψξεο απφ θάζε πιεπξά ηνπ
πιαλήηε.

Ηδηαίηεξα απμεκέλεο δήηεζεο έγηλαλ θαη άιια ζεκαληηθά εμαγσγηθά

πξντφληα ηνπ Δθνπαδφξ, φπσο ηα ινπινχδηα αιιά θαη νη γαξίδεο.
Σέινο παξαηεξνχκε φηη ε εηήζηα αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο
παξέκεηλε ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη ην επφκελν έηνο ηνπ 2004, αγγίδνληαο ην
24.6%θαη μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν κέγεζνο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ,
21.3%.
Όζνλ αθνξά ηελ ζχζηαζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ, γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο
ηεο αλάιπζεο καο, παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΤΣΑΖ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΚΛΑΓΟ

ΜΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΜΔΡΗΓΗΟ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΞΑΓΩΓΩΝ
ΣΟ

ΤΝΟΛΗΚΔ
ΓΗΑ ΔΞΑΓΩΓΔ

ΓΗΑΣΖΜΑ 1996

1996 – 2005
Μεηαιιηθέο

ΣΗ ΜΔΡΗΓΗΟ
ΣΗ
ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΔ
ΔΞΑΓΩΓΔ
ΣΟ 2005

10.3%

2.7%

2.7%

11.1%

2.3%

3.3%

16.4%

1.9%

4.6%

1%

1%

Κισζηνυθαληνπξγία 4.9%

3.2%

5.2%

Άιια

3.4%

4.5%

θαηαζθεπέο
Βηνκεραλία
ηξνθίκσλ
Λνπινχδηα
Υεκηθά

θαη 5.2%

Φαξκαθεπηηθά

ζαιάζζηα 13.4%

πξντφληα
Πεγή:Ecuador: Selected Issues, March 2006, IMF Country Report No. 06/103, page
62.

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ παξαζέζακε, δηαπηζηψλεηαη φηη ην δηάζηεκα 1996 –
2005 ππήξμαλ θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ πνπ πξνζέθεξαλ ηεξάζηηα
εηήζηα αλάπηπμε εμαγσγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θιάδνο ησλ ινπινπδηψλ
παξνπζίαζε ηελ κεγαιχηεξε εηήζηα αλάπηπμε, θηάλνληαο ηα επίπεδα ηνπ 16.4%.
Ακέζσο κεηά αθνινχζεζε ν θάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ κε ηελ αληίζηνηρε
εηήζηα αλάπηπμε ηνπ λα θηάλεη ηα 11.1 %. Έλα γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηα βήκαηα
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πξνφδνπ πνπ έγηλαλ ηα εμεηαδφκελα έηε ζηελ βηνκεραλία κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ
ηνπ Δθνπαδφξ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην δηάζηεκα 1996- 2005 γλψξηζε εηήζηα
αλάπηπμε εμαγσγψλ ηεο ηάμεο ηνπ 10.3%. Υακειφηεξεο θιίκαθαο ήηαλ ηα αλάινγα
κεγέζε γηα ηνλ θιάδν ησλ ρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ, κφιηο 5.2%.
Δπηπξφζζεηα είλαη ρξήζηκν λα ζπγθξίλνπκε ηα κεξίδηα επί ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ
πνπ απηά ηα αγαζά είραλ ην 1996 θαη ην 2005 αληίζηνηρα. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ,
δηαπηζηψλεηαη φηη ην αγαζφ πνπ αχμεζε πεξηζζφηεξν ην κεξίδην ηνπ επί ησλ
ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ήηαλ ηα ινπινχδηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δηαθνξά ηζνχηαη κε 2.7% θαζψο ην 1996 ην κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηνπο ήηαλ ζην
1.9% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ελψ ην 2005 ζην 4.6%.

Ηδηαίηεξεο

ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Κισζηνυθαληνπξγίαο
πνπ ην 1996 ήηαλ ζην 3.2% θαη ην 2006 είρε αλέιζεη ζην 5.2%.
Αθφκε, ελψ ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηα άιια ζαιάζζηα πξντφληα αχμεζαλ ηηο
εμαγσγέο ηνπο ην 2005 θαηά 1% θαη 0.9% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ην 1996, ν θιάδνο
ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ θξάηεζε αλεπεξέαζην ην κεξίδην ησλ
εμαγσγψλ ηνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, 1% ην ζπγθεθξηκέλν
κεξίδην.
Σέινο, θξίλνπκε ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη παξά ηελ άλνδν ζηα κεξίδηα εμαγσγψλ
κεξηθψλ θιάδσλ θαηά ηα έηε 1996- 2005, ε βαζηθή εμαγσγηθή πεγή γηα ην Δθνπαδφξ,
παξέκεηλε ην πεηξέιαην. Πην αλαιπηηθά, ην 2004 νη εμαγσγέο

ηνπ πεηξειαίνπ

απνηέιεζαλ ην 55% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ Δθνπαδφξ. Ο ηεξάζηηνο ξφινο ηνπ
πεηξειαίνπ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη
ε θξαηηθή επηρείξεζε πεηξειαίνπ θαηά ην έηνο 2004 θαη κφλν, αχμεζε ηνλ φγθν ησλ
εμαγσγψλ ηεο θαηά 37%. Απηή ε ηζρχο πνπ πξνζδίδεη φκσο ην πεηξέιαην ζηηο
ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο, θαηά ηελ άπνςε καο ,δελ έρεη θαζφινπ ζίγνπξν
ραξαθηήξα. Καη απηφ ηζρχεη θαζψο αλ δνχκε ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο ηεξάζηηαο
αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ, ζα θαηαιάβνπκε φηη ήηαλ απνηέιεζκα
κεηαβνιψλ

ηεο

ηηκήο

ηνπ

πεηξειαίνπ

ζε

παγθφζκηα

θιίκαθα.

πλεπψο

θαηαιαβαίλνπκε πσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ volatility πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηηκή ηνπ
πεηξειαίνπ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απηφ ζαλ ζίγνπξε ιχζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
εμαγσγψλ ηεο ρψξαο γηα πάληα.

104

3.1.5. Ζ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΝΣ.

ε απηφ ην κέξνο ηεο κειέηεο καο θξίλνπκε απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηα
ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη αζθήζεη ην Δθνπαδφξ, αιιά θαη άιιεο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, ην Σξίληληαλη θαη Σνκπάγθν, γηα ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ΓΝΣ. Καηά ηελ άπνςε καο ε θίλεζε απηή άζθεζεο
δξηκείαο θξηηηθήο είλαη απφιπηα θπζηνινγηθή θαζψο εηδηθφηεξα κεηά ηελ παγθφζκηα
θξίζε ηνπ 2008, αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ΓΝΣ. ε απηά ηα πιαίζηα ζα ζέιακε αξρηθά λα αλαθεξζνχκε ζηνλ ξφιν πνπ είρε ηα
ΓΝΣ ζηελ θξίζε, θαη κεηέπεηηα ζηελ αληίζηνηρε θξηηηθή γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ
ΓΝΣ.


Ο

ξόινο

ηνπ

Γηεζλνύο

Ννκηζκαηηθνύ

Τακείνπ

ζηελ

παγθόζκηα

ρξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε : ηα πιαίζηα ηεο θξηηηθήο πνπ έρεη αζθήζεη ζην
ΓΝΣ κηα κεγάιε νκάδα αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, αλάκεζα ηνπο θαη ην
Δθνπαδφξ, έρεη ζηρηεί ζνβαξά ζέκαηα επζχλεο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ θξίζε
ηνπ 2008. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη γεγνλφο φηη ην 2009 ην ΓΝΣ βνήζεζε
αξθεηέο ρψξεο κε πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είραλ. ε απηφ έπαημε
ζεκαληηθφ ξφιν, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εμαζθάιηζε ην Σακείν απφ
ηνπο δηκεξείο πηζησηηθνχο δηαθαλνληζκνχο.
Ωζηφζν, παξά ηηο δηεπθνιχλζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη παξάζρεη ην ΓΝΣ, έρεη
κεξίδην επζχλεο γηα ηελ θξίζε ηνπ 2008. Καηαξράο, νη κεραληζκνί ηνπ ΓΝΣ πνπ
επζχλνληαη γηα εθηηκήζεηο θαη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο απέηπραλ ζε απφιπην βαζκφ.
Καη απηφ γηαηί δελ θαηάθεξαλ λα πξνβιέςνπλ

νχηε ζε ειάρηζην βαζκφ ηελ

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. ε δεχηεξν επίπεδν ην ηκήκα ηνπ risk
management ηνπ Σακείνπ, αληηκεηψπηζε ηνπο πνιιαπινχο θηλδχλνπο ηεο θξίζεο κε
ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα. Άιισζηε απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη
φρη κφλν δελ επεηεχρζε αλνζνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο θξίζεο, αιιά ππήξμε
απνηπρία ζηελ πξφβιεςε γηα ηελ αλαδεκηνπξγία θαη αλαδσπχξσζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ εηδηθά απφ ηα κέζα ηνπ 2009 θαη κεηά.
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Δθηφο απφ ηελ πξφβιεςε, ρακειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ θαη πξνηάζεηο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σακείνπ πξνο ηηο ρψξεο πνπ είραλ επεξεαζηεί αξλεηηθά
απφ ηελ θξίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πνιιά θξάηε πξνηάζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ
κέηξα ηαο νπνία δελ δηφξζσλαλ ηηο γελεζηνπξγνχο αηηίεο ηεο θξίζεο. Απφ ηελ άιιε,
απφ ην ΓΝΣ αζθήζεθε ε απαξαίηεηε πίεζε ζηνπο αξκφδηνπο επξσπατθνχο
κεραληζκνχο γηα ηελ ςήθηζε κέηξσλ πνπ ζα πξνζηάηεπαλ πεξηζζφηεξν ηεο
επξσπατθέο ρψξεο απφ κειινληηθέο – επηθείκελεο θξίζεηο. Σέηνηα ρξήζηκα κέηξα ζα
ήηαλ νπσζδήπνηε ην ζηαδηαθφ regulation ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν
ζεσξνχκε φηη πξηλ ηελ θξίζε είρε ραιαξψζεη επηθίλδπλα.
Δπίζεο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη νίθνη αμηνιφγεζεο έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα
κεξνιεςία ζηα report ηνπο θαη γηα ηηο αλάινγεο πηζηνιεπηηθέο ππνβαζκίζεηο ρσξψλ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσλ, θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Σακείν έρεη ηελ ηζρχ, ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα πίεδε πεξηζζφηεξν ψζηε λα ηδξχνληαλ έλαο κεραληζκφο ειέγρνπ ησλ
rating agencies. Αλ θαη ζηελ Δπξψπε απηφ ην ελδερφκελν είρε ζπδεηεζεί αξθεηά ην
2009, ιφγσ θαη ηεο κηθξήο ππνζηήξημεο πνπ είρα απηφ ην εγρείξεκα θαη απφ ηελ
πιεπξά ηνπ ΓΝΣ, ηειηθά δελ εθαξκφζηεθε πνηέ.
Όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο γηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ έθαλε ην Σακείν ζηηο ρψξεο
ηεο Δπξψπεο, δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά γηα ην αλ θαηάθεξαλ ηελ θαηαζηνιή ηεο
θξίζεο ή απιά ηελ παξέηεηλαλ πεξεηαίξσ. πγθεθξηκέλα, ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ε
Πνξηνγαιία, ε Ηξιαλδία, ε Διιάδα, εθαξκφζζεθαλ απζηεξά δεκνζηνλνκηθά κέηξα.
Απηά πεξηειάκβαλαλ κείσζε κηζζψλ ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηελ κείσζε ησλ
θξαηηθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη ζεακαηηθή αχμεζε ζρεδφλ φισλ ησλ θνξνινγηθψλ
ζπληειεζηψλ γηα ηελ αλάινγε ηφλσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
Παξά φια απηά ηα κέηξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ην Γεκφζην Υξένο φρη
κφλν δελ κεηψζεθε αιιά αληίζεηα παξνπζίαζε κηα ζαθή απμεηηθή ηάζε. Απηφ
εμεγείηαη απφ ηελ ινγηθή ησλ πεξηζζνηέξσλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ πξνηείλεη
ην Σακείν. Ζ βαζηθή ηδέα απηήο ηεο ινγηθήο ζηεξίδεηαη ζηελ θξάζε

‘πξψηα

δεκνζηνλνκηθφ λνηθνθχξεκα θαη κεηά αλάπηπμε’. Με άιια ιφγηα νη ππεχζπλνη
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ ΓΝΣ ζεσξνχλ φηη ε αλάπηπμε θαη ε κείσζε ησλ
ειιεηκκάησλ ζα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θάζε ρψξαο.
χκθσλα θαη κε ηελ θξηηηθή ηνπ Δθνπαδφξ, απηφ είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν ιάζνο.
Καη απηφ γηαηί ζηηο δχζθνιεο πεξηφδνπο ηεο θξίζεο, κε πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο,
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κεησκέλε ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία θαη πξνβιήκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, ε πεξηθνπή κηζζψλ θα ζπληάμεσλ πνπ αληηπξνηείλεη θαη εθαξκφδεη ην
Σακείν, αληί λα θαηαζηέιιεη, βπζίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηεο ρψξεο ζε θξίζε
παξαηεηακέλεο χθεζεο. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ έρνπλ πξνθχςεη
ζεκαληηθά εξσηεκαηηθά γηα ηα απνηειέζκαηα ηελ πξνηεηλφκελεο νηθνλνκηθή
πνιηηηθήο απφ ην ΓΝΣ ζπγθεθξηκέλα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Μάιηζηα νη θφβνη γηα
έλα domino effect αιιά θαη γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ επξψ είλαη πην έληνλεο απφ πνηέ.


Η δηαθπβέξλεζε ηνπ Τακείνπ: Δθηφο απφ ηνλ ξφιν ηνπ Σακείνπ ζηελ
θξίζε ηδηαίηεξε θξηηηθή έρεη αζθεζεί απφ πιεπξάο Δθνπαδφξ θαη ζηνλ
ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓΝΣ, θπξίσο απφ ην 2008 θαη κεηά.

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ καθξνρξφληα λνκηκφηεηα ηνπ ειιείκκαηνο
αληηπξνζψπεπζεο ησλ ρσξψλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Σακείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
βαξχηεηα πνπ έρνπλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Σακείνπ νη δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ
θφζκν είλαη ηδηαίηεξα άληζε. ε απηά ηα πιαίζηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
αληηπξνζψπεπζεο δηαθαηέρεηαη απφ αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φπσο ε
Γεξκαλία ε Γαιιία θαη φρη κφλν. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν επεξεαζκφο ζηηο
θηλήζεηο αιιά θαη ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ Σακείνπ λα απφ απηέο ηεο
ρψξεο λα είκαη άκεζνο.
Έηζη, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε αιιαγή - κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο
ηνπ ΓΝΣ. πλεπψο ζα ήηαλ πην σθέιηκν αλ ζηελ δηαθπβέξλεζε ζπκκεηείραλ κε πην
έληνλε αληηπξνζψπεπζε θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο απφ ηνλ αλαπηπζζφκελν νηθνλνκηθφ
θφζκν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα δίλνληαλ κεγαιχηεξε πξνζνρή απφ ην Σακείν ζε απηέο
ηηο ρψξεο, γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ αθνχ πξφθεηηαη γηα ρψξεο πνπ δελ
πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε, φπσο ην Δθνπαδφξ. Αληίζεηα ρηππήζεθαλ ζνβαξά απφ ην
volatile ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θξίζε θαη κε
δεδνκέλν φηη ηφζν νη άκπλεο φζν θαη ε δπλαηφηεηεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ
πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά είλαη ρακειέο, θαζηζηά ηελ βησζηκφηεηα ησλ
αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηδηαίηεξα δχζθνιε.
Ωζηφζν κπνξνχκε λα ιάβνπκε ζαλ έλα ζεηηθφ βήκα ηελ πξφηαζε αλακφξθσζεο θαη
κεηαξξχζκηζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Σακείνπ πνπ έγηλε ην 2010. Οη δηζηαγκνί
φκσο πνπ εθθξάδνληαη απφ πιεπξάο Δθνπαδφξ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
κεηαξξχζκηζεο είλαη έληνλνη. Καη απηφ γηαηί έρεη ππάξμεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ
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ςήθηζε ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαζψο αξθεηέο ρψξεο
πνπ αξρηθά είραλ ζπκθσλήζεη, έρνπλ αιιάμεη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Σακείνπ. πλεπψο ην
αξρηθφ ζρέδην γηα εθαξκνγή ηεο λέαο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓΝΣ ζηηο ζπλειεχζεηο ηνπ
2012 απνηειεί κάιινλ έλα αλέθηθην ζελάξην.
Σέινο ζεκαληηθή είλαη θαη ε θξηηηθή πνπ έρνπλ αζθήζεη πνιιέο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο, θαη ην Δθνπαδφξ, ζηνλ ηξφπν αλάζεζεο ζεκαληηθψλ ζέζεσλ ηνπ Σακείνπ ζε
άηνκα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη πξνειεχζεηο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα
ζεσξνχκε φηη ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αθήζνπκε πίζσ ηελ μεπεξαζκέλε πξαθηηθή
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηνπ ΓΝΣ παξαδίδεηαη
ζπλέρεηα ζε άηνκα απφ ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν αιιά θαη ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Παγθφζκηα ηξάπεδαο δηαηεξείηαη απφ άηνκα απφ ηεο ΖΠΑ. χκθσλα κε ηελ άπνςε
ησλ αξρψλ ηνπ Δθνπαδφξ ηα ζεκαληηθά απηά φξγαλα δηαθπβέξλεζεο ηνπ Σακείνπ ζα
ήηαλ πην ρξήζηκν αλ επηιέγνληαλ κε πην αλνηρηή θαη αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία ρσξίο
λα παίδεη ξφιν ε θαηαγσγή ηνπ θαζελφο θαη ε ηζαγέλεηα ηνπ.
Σέινο θαη νη αλάινγεο ζέζεηο ζηελ Γηνίθεζε αιιά θαη ζην απιφ πξνζσπηθφ,
θαηέρνληαη απφ εηδηθνχο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ ρψξν ησλ αλαπηπγκέλσλ
ρσξψλ. Καη απηφ ην ζηεξεφηππν θαηά ηελ άπνςε καο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αξζεί ψζηε
θαη γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ε ζηειέρσζε ηνπ Σακείνπ απφ ηθαλφηαηα άηνκα απφ φιν
ηνλ θφζκν αθφκε θαη απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο ην Δθνπαδφξ.
3.1.6. Σα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο « Γνιαξηνπνίεζεο» ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο:
πκπεξάζκαηα.
ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο κειέηεο γηα ην Δθνπαδφξ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα θάλνπκε κηα
έλαλ απνινγηζκφ ηεο πνξείαο ηεο νηθνλνκίαο πξηλ θαη κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνζπαζήζνπκε λα ρσξίζνπκε ηα
απνηειέζκαηα ηεο δνιαξηνπνίεζεο ζε ζεηηθά θαη ζε αξλεηηθά. Όπσο ζε θάζε
ηειεπηαία ελφηεηα, έηζη θαη ζε απηήλ ηνπ Δθνπαδφξ, ζα κειεηήζνπκε μερσξηζηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο γηα ηνπο ηξείο
ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο, γηα ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, γηα ηελ
δεκνζηνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε αιιά θαη γηα ηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Δθνπαδφξ. Σν δεηνχκελν είλαη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξείο ππιψλεο, λα εμάγνπκε ηα
ππέξ θαη ηα θαηά ηεο δνιαξηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ.
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 Μαθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο:

Δίλαη

ραξαθηεξηζηηθφ

πσο

γηα

ηνλ

καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα δελ αληρλεχζακε θάπνην αξλεηηθφ επαθφινπζν κεηά ηελ
δηαδηθαζία ηεο δνιαξηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ. Καη απηφ γηαηί ηα
επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ήηαλ νπζηψδνπο ζεκαζίαο. Έηζη,
1ν

ζεηηθφ

απνηέιεζκα : Η καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Δθνπαδόξ

ραξαθηεξίδνληαλ από πεξηζζόηεξε ζηαζεξόηεηα κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ηεο εγρώξηαο
νηθνλνκίαο. Απηφ εμεγείηαη θαη απφ ηελ κεγάιε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ
επεηεχρζε κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο παξαζέηνπκε θαη ηνλ
παξαθάησ πίλαθα ζηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη πσο σο θαη ην 2008 ν πιεζσξηζκφο ηνπ
Δθνπαδφξ είρε θηάζεη ζε ηφζν ρακειά επίπεδα πνπ ήηαλ ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν
ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο.

ΈΣΖ

ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ ΣΟΤ

ΜΔΟ

ΔΚΟΤΑΓΟΡ(%)

ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ
ΣΖΝ

ΔΣΖΗΟ

ΛΑΣΗΝΗΚΖ

ΑΜΔΡΗΚΖ(%)
1997

30

17

1998

40

10

1999

57

8

2000

99

7.5

2001

50

6

2002

20

8

2003

10

10

2004

7

9

2005

3.5

5
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2ν ζεηηθφ απνηέιεζκα : Ο ξπζκόο αύμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΔΠ ηνπ Δθνπαδόξ,
απμήζεθε κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δνιαξηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ.

Δίλαη γεγνλφο φηη κεηά ην 1999, ε εγρψξηα παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην
Δθνπαδφξ θαίλεηαη λα έθαλα βήκαηα πξνφδνπ. Απηφ άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ηελ
αχμεζε ηεο αλάπηπμεο πνπ ζπληειέζζε κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε. Γηα ηελ ζχγθξηζε
ηεο αλάπηπμεο ηνπ Δθνπαδφξ, κε ηελ κέζε εηήζηα ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο,
παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΠΔΡΗΟΓΟΗ

ΜΔΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΔΚΟΤΑΓΟΡ(%

ΔΣΖΗΑ
ΣΟΤ

ΜΔΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΣΖΗΑ
ΣΖ

ΛΑΣΗΝΗΚΖ
ΑΜΔΡΗΚΖ(%)

1990 – 1997

3.2

3.9

1998- 1999

-2

1.5

2000-2005

4

3
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Απφ ηα κεγέζε ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη πξηλ ηελ δνιαξηνπνίεζε, ε κέζε εηήζηα
αλάπηπμε ηνπ Δθνπαδφξ ππνιείπνληαλ ηεο κέζε εηήζηαο αλάπηπμεο ηελ ιαηηληθήο
Ακεξηθήο. Έηζη γηα ηελ πεξίνδν 1990- 1997, ελψ ε κέζε εηήζηα αλάπηπμε ηεο
ιαηηληθήο Ακεξηθήο ήηαλ ζη 3.9%, ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ην Δθνπαδφξ ήηαλ ζηα
επίπεδα ηνπ 3.9%. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ αθφκε ρεηξφηεξε θαζψο ε απφθιηζε απμήζεθε
ηελ πεξίνδν 1998 – 1999, ζην 3.5% αθνχ ην Δθνπαδφξ είρε κέζε εηήζηα χθεζε 2%,
ελψ ε ιαηηληθή Ακεξηθή κέζε εηήζηα αλάπηπμε 1.5%. Αληίζεηα κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε, βιέπνπκε πσο γηα πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε κέζε
εηήζηα αλάπηπμε ηνπ Δθνπαδφξ μεπέξαζε απηή ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο, 4% > 3%.

110

3ν ζεηηθφ απνηέιεζκα : Μεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο
ζπλνιηθήο επέλδπζεο ηνπ Δθνπαδόξ.
Φαίλεηαη φηη ε δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ, ήηαλ ηδηαίηεξα
επεξγεηηθή γηα ηνλ δείθηε ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο φηη ε
παξαγσγηθφηεηα ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία είρε αλέβεη ζε πςειφηεξν επίπεδν ζρεηηθά
κε ηα πξνεγνχκελα έηε, εμεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ

θαη απφ

ηελ αχμεζε ηεο

ζπλνιηθήο επέλδπζεο ζην Δθνπαδφξ.
ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΠΔΡΗΟΓΟΗ

ΜΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΜΔΖ

ΔΣΖΗΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ
ΣΟΤ ΔΚΟΤΓΟΡ(% ΣΟΤ ΣΖ
ΑΔΠ)

ΛΑΣΗΝΖΚΖ

ΑΜΔΡΗΚΖ(%

ΣΟΤ

ΑΔΠ)
1990 – 1997

21

21.8

1998-1999

20

21.5

2000- 2005

25

19
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Έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα, είλαη ην
γεγνλφο φηη αθφκε θαη πξηλ ηα ρξφληα ηεο δνιαξηνπνίεζεο, ε ςαιίδα ηεο κέζεο
εηήζηαο ζπλνιηθήο επέλδπζεο αλάκεζα ζην Δθνπαδφξ θαη ζηελ ιαηηληθή Ακεξηθή
ήηαλ κηθξή. Έηζη ε δηαθνξά ήηαλ κφλν ζην 0.8% ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 1990- 1997
θαη 1.5% ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 1998 – 1999. Όκσο ην ζεηηθφ επαθφινπζν ζηνλ
ηνκέα ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ ηνπ Δθνπαδφξ

πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ

δνιαξηνπνίεζε, είλαη ην φηη ε κέζε εηήζηα ζπλνιηθή επέλδπζε ηεο ρψξαο μεπέξαζε
απηή ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο. Έηζη γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2000- 2005, ν εμεηαδφκελνο
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δείθηεο γηα ην Δθνπαδφξ ήηαλ ζην 25% ηνπ ΑΔΠ, ελψ γηα ηελ ιαηηληθή Ακεξηθή ζην
ζχλνιν, ζην 19%.



Γεκνζηνλνκηθφο ηνκέαο : Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα

ηεο δνιαξηνπνίεζεο είλαη θαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Ωζηφζν ππάξρεη θαη έλα
αξλεηηθφ επαθφινπζν πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα θαη
παξνπζηάζηεθε κεηά ην 2000.

1ν ζεηηθφ απνηέιεζκα : Μεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε, ην Γεκόζην Χξένο ηεο ρώξαο
κεηώζεθε αξθεηά ζπγθξηηηθά θαη κε ηα Γεκόζην Χξένο άιιωλ ρωξώλ ηεο πεξηνρήο.

Γηα

ηελ

θαιχηεξε

αλάιπζε

παξαζέηνπκε

θαη

ηνλ

παξαθάησ

πίλαθα:

ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΔΣΟ ΓΖΜΟΗΟ

ΓΖΜΟΗΟ ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΖΜΟΗΟ

ΥΡΔΟ

ΥΡΔΟ

ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ

ΜΔΞΗΚΟ

(%ΑΔΠ)

ΔΚΟΤΑΓΟΡ(%ΑΔΠ) ΥΡΔΟ
ΚΟΛΟΜΒΗΑ

(%ΑΔΠ)

(%ΑΔΠ)

2000

33

50

77

46

2001

37

48

70

53

2002

47

51

59

62

2003

53

52

52

55

2004

42

46

46

52
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Φαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξαηεξνχκε φηη ην Γεκφζην Υξένο ηνπ Δθνπαδφξ
αθνινχζεζε κηα ζαθή πησηηθή πνξεία απφ ην 2000 θαη έπεηηα. Έηζη ελψ ην 2000
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ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 77% ηνπ ΑΔΠ, ην 2001 έπεζε ζην 70% ηνπ ΑΔΠ, θαη ην 2002
ζην 59% ηνπ ΑΔΠ. Μάιηζηα ππήξμε θαη πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ην
2003 θαη 2004, ρξνληέο πνπ ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 52 θαη 46% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα.
Σν γεγνλφο πνπ καο πξνθαιεί αίζζεζε είλαη ην φηη κέρξη θαη πξηλ ην 2003, παξά ηελ
δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ, νη άιιεο ιαηηληθέο ρψξεο ζπλέρηδαλ λα
έρνπλ ρακειφηεξν Γεκφζην Υξένο.
Έηζη γηα παξάδεηγκα, ην 2001 βιέπνπκε πσο ην Γεκφζην Υξένο ηνπ Δθνπαδφξ είλαη
ην πςειφηεξν απφ απηά ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαζψο ην Γεκφζην Υξένο ηνπ
Μεμηθφ θαη ηεο Κνινκβίαο ήηαλ ζηα 50% θαη 46% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα πνιχ
ρακειφηεξα απφ απηφ ηνπ Δθνπαδφξ, 77% ηνπ ΑΔΠ. Όζν γηα ην αληίζηνηρν κέγεζνο
ηεο Βελεδνπέιαο ήηαλ κφλν ζην 33% ηνπ ΑΔΠ.
Όκσο ε παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη λα αλαηξέπεηαη απφ ην έηνο 2003 θαη έπεηηα. Έηζη
ην έηνο 2003 ην Γεκφζην Υξένο ηνπ Δθνπαδφξ είλαη θαη ην ρακειφηεξν αθνχ είλαη
κφλν ζηα επίπεδα ηνπ 52% ηνπ ΑΔΠ, ηελ ίδηα ρξνληά πνπ ην αληίζηνηρν κέγεζνο ησλ
άιισλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ ήηαλ πςειφηεξν. Κάηη παξφκνην, δηαπηζηψλεηαη θαη γηα
ην 2004, αλ εμαηξέζνπκε ηελ Βελεδνπέια ην Γεκφζην Υξένο ηεο νπνίαο ήηαλ ην
κφλν κηθξφηεξν ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ Δθνπαδφξ.

2ν ζεηηθφ ζπκπέξαζκα : Τόζν ηα πξωηνγελή πιενλάζκαηα όζν θαη ηα θνξνινγηθά
έζνδα απμήζεθαλ ζεκαληηθά, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη από ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη:

ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ (%ΑΔΠ)
1998
-1
ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ
ΠΛΔΟΝΑΜΑ(%ΑΔΠ)

1999
3.8

2000
8

2001
4.2

2002
4.4
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Όκνηα πνξεία είραλ θαη ηα ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ .
ΔΣΖ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ(%ΑΔΠ)

1990

13.8

1991

13

1992

14

1993

14

1994

15

1995

15

1996

15

1997

16
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Έρνπκε ρσξίζεη ηα έηε ζε δχν κεγάιεο πεξηφδνπο. Ζ πξψηε είλαη απφ ην 1990 σο θαη
ην 1997. Γηα απηφ ην δηάζηεκα παξαηεξνχκε φηη ε κεγαιχηεξε ηηκή γηα ηα
θνξνινγηθά έζνδα ηνπ Δθνπαδφξ είλαη ην 16% ηνπ ΑΔΠ πνπ εκθαλίζηεθε ην 1997.
Γηα απηά ηα έηε κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε ηα κέζα εηήζηα θνξνινγηθά έζνδα,
πξνζζέηνληαο ηα νθηψ λνχκεξα θαη δηαηξψληαο κε ην νθηψ, πνπ είλαη θαη ην ζχλνιν
ησλ εηψλ. Έηζη παίξλνπκε πσο ηα κέζα εηήζηα θνξνινγηθά έζνδα 1990- 1997 =
115.6/8=14.475% ηνπ ΑΔΠ.
Μεηέπεηηα θάλνπκε ηελ ίδηα εξγαζία γηα ηελ πεξίνδν 1998 – 2004.
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ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ(%ΑΔΠ) ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΔΣΖ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΔΟΓΑ(%ΑΔΠ)

1998

16

1999

17

2000

18

2001

17

2002

20

2003

21

2004

20
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Αλ πξνζζέζνπκε ηα παξαπάλσ επηά λνχκεξα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ηα
δηαηξέζνπκε δηα ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ πνπ είλαη επηά, ζα ππνινγίζνπκε ηα κέζα
εηήζηα θνξνινγηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν 1998 – 2004. Πξάγκαηη παίξλνπκε πσο ηα
κέζα θνξνινγηθά εηήζηα έζνδα 1998 – 2004=128.94/7=18.42% ηνπ ΑΔΠ.
Δπνκέλσο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηελ πεξίνδν 1998 – 2004, φπνπ θαη
είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ, ηα κέζα
εηήζηα θνξνινγηθά έζνδα ήηαλ θαηά 3.945% ηνπ ΑΔΠ πεξηζζφηεξα απφ ηα κέζα
εηήζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ 1990 – 1997 ( 18.42% ηνπ ΑΔΠ – 14.475 % ηνπ ΑΔΠ.
Σν ηειεπηαίν γεγνλφο αλαδεηθλχεη φηη ην θνξνεηζπξαθηηθφ ζχζηεκα ζην Δθνπαδφξ
έγηλε πην απνηειεζκαηηθφ ηελ πεξίνδν 1998 – 2004.

Αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα : Παξά ηελ αύμεζε ζηα θνξνινγηθά έζνδα, όιν ην δηάζηεκα
κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε, ππήξρε δηάρπην ην πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο γηα ηελ Γεληθή
θπβέξλεζε ηνπ Δθνπαδόξ.
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Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ
εζφδσλ γηα ην θξάηνο ηνπ Δθνπαδφξ, ήηαλ ζεκαληηθή. Όπσο θαίλεηαη φκσο, απηή δελ
ήηαλ αξθεηή γηα λα δψζεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα ζηελ Γεληθή θπβέξλεζε ηνπ
Δθνπαδφξ. Έηζη απφ ηελ κία ηα ππνπξγεία ζπλέρηζαλ λα είλαη ειιεηκκαηηθά αιιά θαη
ηα ηδξχκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ δηέζεηαλ ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα. Ο
θπξηφηεξνο ιφγνο γηα απηφ ην πξφβιεκα είλαη ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε, ε θπβέξλεζε ηνπ Δθνπαδφξ δελ θαηάθεξε λα κεηψζεη ηνλ
απμαλφκελν ξπζκφ αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.
Έηζη, ήηαλ έλα ζχλεζεο θαηλφκελν κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δνιαξηνπνίεζεο, λα
ππάξρνπλ πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο ησλ πηζησηψλ ηνπ Δθνπαδφξ. Σν
ηειεπηαίν είρε ζαλ απνηέιεζκα απφ ηελ κία λα θινληζηεί ε εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ
ζην Δθνπαδφξ, θαη απφ ηελ άιιε λα κεησζεί ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα –
θεξεγγπφηεηα ηνπ Δθνπαδφξ.

 Δμαγσγηθφο ηνκέαο:

Καζψο γηα ηνλ ξφιν ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο εμαγσγέο ηνπ

Δθνπαδφξ θάλακε εθηελή αλαθνξά ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ζην ησξηλφ ζεκείν
ζα αλαιχζνπκε ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο ηνπ Δθνπαδφξ, πξηλ θαη κεηά ηελ
δνιαξηνπνίεζε, αθήλνληαο εθηφο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο
εμαγσγέο πεηξειαίνπ ηνπ Δθνπαδφξ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηθεληξσζνχκε ζηα
ππφινηπα αγαζά πνπ εμάγεη θαη εηζάγεη ην Δθνπαδφξ, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηα
δεηνχκελα ζπκπεξάζκαηα.=

Θεηηθφ ζπκπέξαζκα : Οη εμαγωγέο θαη νη εηζαγωγέο ηνπ Δθνπαδόξ απμήζεθαλ κεηά
ηελ δνιαξηνπνίεζε.
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ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΔΣΖ

ΔΞΑΓΩΓΔ

ΔΗΑΓΩΓΔ

1995

100

100

1999

130

75

2000

133

80

2001

175

100

2002

180

122

2003

200

130

2004

212

150

2005

230

175
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ηηο παξαπάλσ εμαγσγέο πεξηιακβάλνληαη αγαζά φπσο, ηα ινπινχδηα, ζαιαζζηλά
πξντφληα, επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, θαη κεηαιιηθά πξντφληα. Θεσξνχκε ζαλ έηνο
βάζεο θαη αλαθνξάο ηφζν γηα ηηο εηζαγσγέο φζν θαη γηα ηηο εμαγσγέο ην 1995 φπνπ ε
ηηκή ησλ δεηθηψλ είλαη 100.
Αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα: Τν εκπνξηθό άλνηγκα κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε, απμήζεθε,
γεγνλόο πνπ απμάλεη θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ην εκπνξηθφ άλνηγκα γηα ην Δθνπαδφξ, ην νπνίν
νξίδνπκε ζαλ ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ.
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ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ
ΔΣΖ

ΔΞΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΩΓΔ(%ΑΔΠ)

1997

35

1999

37

2001

36.6

2003

38

2005

39
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Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαηαιαβαίλνπκε πσο ην εκπνξηθφ άλνηγκα ζαλ πνζνζηφ
ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε κεηά ηελ δνιαξηνπνίεζε. Έηζη, ελψ ην 1997 ήηαλ ζην 35% ηνπ
ΑΔΠ, ην 2005 είρε επέιζεη ζην 39% ηνπ ΑΔΠ. Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηελ
κηα δείρλεη πσο ν εμσηεξηθφο ηνκέαο ηνπ Δθνπαδφξ έγηλε πην δξαζηήξηνο. Απφ ηελ
άιιε φκσο ην εκπνξηθφ άλνηγκα θξχβεη πάληα θηλδχλνπο, φπσο είλαη ε επκεηάβιεηε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, φπσο θαη δηάθνξα εμσηεξηθά shocks πνπ επεξεάδνπλ ηηο
ηηκέο ησλ αγαζψλ. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζεσξνχκε φηη ε αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ
αλνίγκαηνο δελ είλαη απαξαίηεηα επεξγεηηθή.

3.2. Ζ πεξίπησζε ηνπ Μεμηθφ.

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πεξηγξάςνπκε νξηζκέλα
βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία ηνπ Μεμηθφ. Απηφ ζεσξνχκε φηη ζα
καο δψζεη ηελ πξψηε γεχζε γηα απηά ηα νπνία ζα ηνλίζνπκε παξαθάησ ζε φιε ηελ
αλάιπζε ηνπ Μεμηθφ. Έηζη ινηπφλ, ζα αζρνιεζνχκε πξψηα κε ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα,
118

κεηά κε ηνλ βηνκεραληθφ, θαη ηέινο ζα πεξηγξάςνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ θαη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα ηνπ Μεμηθφ.

 Δκπνξηθφο ηνκέαο : Δίλαη γεγνλφο φηη ην Μεμηθφ απνηεινχζε κηα θιαζζηθή
αγξνηηθή ρψξα πξηλ ην 1990.

Σν γεγνλφο φκσο φηη νη άιιεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν είραλ εμεηδηθεχζεη ηελ αγξνηηθή
ηνπο παξαγσγή, θαη ηελ είραλ ππνζηεξίμεη κε ζχγρξνλα κεραλήκαηα, ζε αληίζεζε κε
ην Μεμηθφ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη δεκηνχξγεζε έλα κεηνλέθηεκα γηα ην Μεμηθφ.
Έηζη ην έηνο 1990 ε θπβέξλεζε κε κηα δέζκε κέηξσλ ελζάξξπλε ηελ παξαγσγή
ζπγθεθξηκέλσλ ζνδεηψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ηα κέηξα ήηαλ δχν : Σν
Alianza θαη ην Procampo. Σν κέηξν Alianza πξνζέθεξε εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο
ζηνπο αγξφηεο θαη επηδνηήζεηο γηα ηελ κεραλνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο ηνπο παξαγσγήο.
Σν κέηξν Procampo ήηαλ έλα πξφγξακκα ζηήξημεο ησλ αγξνηψλ, θαζψο εμαζθάιηδε
γηα απηνχο ζεκαληηθέο επηρνξεγήζεηο.

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα θπξηφηεξα αγξνηηθά πξντφληα πνπ παξήρζεζαλ ζηνλ Μεμηθφ
ην έηνο 1999 ήηαλ ηα αθφινπζα:
ΣΑ ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ ΣΟΤ 1999
ΑΓΡΟΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ(ΓΗΔΚ.
ΣΟΝΟΗ)
Εαραξνθάιακα
46.81
Καιακπφθη
15.72
φξγν
5.59
ηηάξη
3
Φαζφιηα
1.04
Πεγή:http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Americas/Mexicoagriculture.html
Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ην 1999, ε αγξνηηθή
παξαγσγή ζηεξίρζεθε ζε κέγηζην βαζκφ απφ ηελ παξαγσγή δαραξνθάιακσλ πνπ είρε
αλέιζεη ζηα επίπεδα ησλ 46.81 δηζεθ. ηφλσλ. Ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ ζηελ ζρεηηθή
ιίζηα ην θαιακπφθη θαη ην ζφξγν κε 15.72 θαη 5.59 δηζεθ. ηφλνη παξαγσγήο
αληίζηνηρα. Σέινο θαη ε παξαγσγή ηνπ ζηηαξηνχ θαη ησλ θαζνιηψλ ήηαλ πςειή κε 3
θαη 1.04 δηζεθ. ηφλνη αληίζηνηρα γηα ην έηνο 1999. Ζ ζεκαληηθή παξαγσγή απηψλ ησλ
αγαζψλ εμεγείηαη άκεζα απφ ην γεγνλφο φηη ην 1999, ην 23% ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ηεο ρψξαο απαζρνινχληαλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
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Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ησλ αγξνηηθψλ αγαζψλ ηνπ Μεμηθφ, είλαη αλαγθαίν λα
ηνλίζνπκε φηη θαηά ην έηνο 1999, νη βαζηθέο εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζηεξίρζεθαλ ζηα
ιαραληθά θαη ζηα θξνχηα πξνο ηηο ΖΠΑ. Απηέο νη εμαγσγέο επέθεξαλ έζνδα γηα ην
Μεμηθφ ηεο ηάμεο ησλ 2.86 δηζεθ. $. Σν ίδην έηνο νη εμαγσγέο θαθέ θαη θαθάν
έθεξαλ έζνδα 682 εθαηνκκχξηα $ ζην Μεμηθφ.
Παξάιιεια κε ηα αγξνηηθά, ζεκαληηθή ηζρχ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα ηνπ Μεμηθφ δίλνπλ
θαη ηα θηελνηξνθηθά πξντφληα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνπκε ηαο
ζεκαληηθφηεξα απηψλ :
ΣΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ ΣΟΤ 1999
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΖ(ΓΗΔΚ.
ΣΟΝΟΗ)
Γάια
8.96 δηζεθ. ιίηξα
Πνπιεξηθά
1.72 δηζεθ. ηφλνη.
Απγά
1.63 δηζεθ. ηφλνη.
Βνδηλφ θξέαο
1.39 δηζεθ. ηφλνη.
Πεγή:http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Americas/Mexicoagriculture.html.
Ζ θηελνηξνθηθή παξαγσγή ηνπ Μεμηθφ γηα ην έηνο 1999, απνηέιεζε ην 30% ηεο
ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ηνπ Μεμηθφ. Σελ κεγαιχηεξε παξαγσγή βιέπνπκε
λα έρεη ην γάια, κε 8.96 δηζεθ. ιίηξα. Δθηφο απηνχ, θαη ηα πνπιεξηθά αιιά θαη ηα
απγά είραλ γηα ην 1999 ζεκαληηθά παξαρζεί, κε παξαγσγή 1.72 θαη 1.63 δηζεθ. ηφλνη
αληίζηνηρα.
Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο ησλ θηελνηξνθηθψλ αγαζψλ, γηα ην 1999,
νη εμαγσγέο θξέαηνο θαη ςαξηψλ έθεξαλ ζην Μεμηθφ έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 0.71 δηζεθ.
$. Γηα ην έηνο 1998, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε παξαγσγή ςαξηψλ θαη
θξέαηνο δελ ήηαλ επαξθήο γηα ηελ εγρψξηα δήηεζε αθνχ νη εηζαγσγέο απηψλ ήηαλ
αξθεηά πςειέο, ηα έμνδα ησλ νπνίσλ έθηαζαλ ηα 1.05 δηζεθ. $ γηα ην 1998.
Σέινο ζα ήηαλ απαξαίηεην κε ζθνπφ λα αλαδείμνπκε ηελ ηεξάζηηα εκπνξηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μεμηθφ, λα παξνπζηάζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο εκπνξηθέο
ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ηα ηειεπηαία έηε:
πκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην
2000.
πκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ην Ηζξαήι ην 2000.
πκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Διβεηία ην 2001.
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πκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Οπξνπγνπάε ην 2004 θαη
πκθσλία ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηελ Ηαπσλία ην 2005.
 Βηνκεραληθφο ηνκέαο : ε κεγάιν βαζκφ ν βηνκεραληθφο ηνκέαο σθειήζεθε απφ
ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2000. Έηζη, ην 2000 νη
εμαγσγέο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα απνηέιεζαλ ηα 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ
εμαγσγψλ ηνπ Μεμηθφ. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο καο ζα επηθεληξσζνχκε
νπζησδψο ζηνπο
βηνκεραληθνχο ηνκείο
ησλ ειεθηξνληθψλ, ηεο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ηεο ελέξγεηαο.
Όζνλ αθνξά ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, πάληα απνηεινχζε ζεκαληηθφ ζχκκαρν
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο γηα ην Μεμηθφ. Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηνπ
Μεμηθφ δηαθέξεη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ άιισλ ιαηηληθψλ ρσξψλ. Καη αηφ γηαηί
δελ ιεηηνπξγεί απιά ζαλ έλαο απιφο θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο ζπλαξκνιφγεζεο.
Αληηζέησο, ε βηνκεραλία παξάγεη ηερλνινγηθά ζχλζεηα ζπζηαηηθά θαη επηδίδεηαη ζε
ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πάλσ ζε λέεο ηερληθέο πνπ
αλαθχπηνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ην θαηλνχξγην κνληέιν ηεο
Volkswagen, ην Volkswagen Jetta, θαηαζθεπάζηεθε ζε κέγηζην βαζκφ ζην Μεμηθφ
αθνχ ην 70% ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζρεδηάζηεθαλ κέζσ ηεο εγρψξηαο
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.
Δπηπξφζζεηα ηξείο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο – θνινζζνί ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ε
General Motors, ε Ford θαζψο θαη ε Chrysler, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Μεμηθφ απφ
ην 1930. Απφ ην 1960 ηηο δηθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο ζην Μεμηθφ έρνπλ ηδξχζεη ε
Volkswagen θαη ε Nissan, ελψ αξγφηεξα θη άιιεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ
ζην Μεμηθφ. Οη θπξηφηεξεο απηψλ είλαη ε BMW, ε Honda, ε Toyota, θαζψο θαη ε
Mercedes – Benz.
Όκνηα αλάπηπμε έρεη γλσξίζεη θαη ν θιάδνο ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ρψξαο ηνπ
Μεμηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ δεθαεηία απφ ην 2000 σο θαη ζήκεξα ν θιάδνο απηφο
έρεη γλσξίζεη κεγάιε άλζεζε. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 2007, ην
Μεμηθφ μεπέξαζε ηφζν ηελ Νφηηα Κνξέα, φζν θαη ηελ Κίλα ζηελ θαηαζθεπή θαη
ζρεδίαζε ηειενξάζεσλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα απ ην 2007 θαη έπεηηα, ην Μεμηθφ
λα απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαηαζθεπαζηή ηειενξάζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, επηρεηξήζεηο φπσο ε Sony ε Toshiba, ε Samsung, ε LG, ε
Phillips, θαη ε Panasonic, θαηαζθεπάδνπλ λέαο γεληάο ηειενξάζεσλ, Plasma θαη
LCD, ζην εζσηεξηθφ ηνπ Μεμηθφ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απφ απηέο ηεο Phillips θαη
ηεο LGD, έρνπλ ηδξπζεί απηφλνκεο μέλεο επηρεηξήζεηο ζην Μεμηθφ, κε απνηέιεζκα
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη επίζεο απηφλνκε.
Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά απφ θνηλνπξαμίεο
(joint – ventures) μέλσλ θαη εγρσξίσλ επηρεηξήζεσλ. Μηα ηέηνηα επηρείξεζε είλαη ε
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Semex ε νπνία ηδξχζεθε κεηά απφ θνηλνπξαμία ηεο Sharp κε Μεμηθάλνπο επελδπηέο,
κε ηελ Sharp λα έρεη κφλν κεξηθφ έιεγρν ζηελ θαηλνχξγηα επηρείξεζε, ζηελ Semex.
Δπίζεο ε Sony ίδξπζε ηελ θνηλνπξαθηηθή επηρείξεζε, κε ληφπηνπο επελδπηέο, πνπ
νλνκάζηεθε Sony de Mexico ην 1976. Ζ Sony de Mexico, παξάγεη LED πάλει, LCD
ελφηεηεο, απηνθίλεηα ειεθηξνληθά είδε, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηππσκέλα
θπθιψκαηα θαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα πξντφληα γηα ηελ ηαπσληθή κεηξηθή ηεο εηαηξεία
ηελ Sony KG.
To 2008 ην Μεμηθφ μεπέξαζε ηελ Νφηην Κνξέα θαη ην Σαηβάλ, κε απνηέιεζκα λα
είλαη πηα ε δεχηεξε κεγαιχηεξε παξαγσγηθή δχλακε ησλ smart phones ζε παγθφζκηα
θιίκαθα. Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Μεμηθφ ζηελ παξαγσγή smart
phones, είλαη ε Sony Ericsson, ε Motorola, ε Samsung θαη ε Nokia.
Δπηπξφζζεηα ην Μεμηθφ απνηειεί θαη ηελ ηξίηε κεγαιχηεξε δχλακε ζηνλ θφζκν ζηελ
παξαγσγή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. ηνλ ηνκέα παξαγσγήο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ληφπηεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Lanix ε Texa,
θαη ε Meebox, αιιά θαη μέλεο επηρεηξήζεηο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο λα είλαη
ε Dell, ε HP, ε Acer, θαη ε Sony.

Ο βαζηθφο ιφγνο ηεο ηεξάζηηαο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ Μεμηθφ
είλαη θαηαξράο ην ρακειφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο πνπ ππάξρεη ζην
Μεμηθφ. Σα ηειεπηαίν αλ ην ζπλδπάζνπκε κε ην γεγνλφο φηη ην Μεμηθφ θαηέρεη
ζηξαηεγηθή ζέζε σο κηα κεγάιε ρψξα ειεθηξνληθψλ εηδψλ επξείαο θαηαλάισζεο,
αιιά θαη κε ηελ εγγχηεηα ηεο ρψξαο ηφζν ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο φζν θαη
ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, θαζηζηά πην εμεγήζηκε ηελ κεγάιε άλζεζε ηνπ
βηνκεραληθνχ θάδνπ ηνπ Μεμηθφ.
Σέινο ζε απηή ηελ άλζεζε έρεη ζπληειέζεη θαη ε θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε κέζσ ηεο
ρακειήο θνξνινγίαο πνπ επηβάιιεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη
κέζσ ηεο απινπνηεκέλεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε δάλεηα θεθάιαηα
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ επελδχζεσλ
Ο ηειεπηαίνο βηνκεραληθφο θιάδνο πνπ ζα πεξηγξάςνπκε είλαη απηφο ηεο ελέξγεηαο.
Βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ρψξαο ε νξπθηνί πφξνη είλαη ηδηνθηεζία ηνπ κεμηθάληθνπ
έζλνπο, δειαδή απνηεινχλ δεκφζηα πεξηνπζία. πλεπψο ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηα
δηνηθείηαη απφ ην θξάηνο κε πνηθίια πνζνζηά ηδησηηθήο επέλδπζεο.
Δίλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη ην Μεμηθφ είλαη ε έθηε δχλακε ζε παγθφζκηα
θιίκαθα, ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ, κε 3.700.000 βαξέιηα θάζε εκέξα. Ζ θξαηηθή
επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ηελ εμφξπμε αιιά θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ
πσιήζεσλ ηνπ πεηξειαίνπ, νλνκάδεηαη Pemex θαη απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε
επηρείξεζε, επί ηνπ ζπλφινπ απηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Μεμηθφ, θαη ε
δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηελ ιαηηληθή Ακεξηθή, κεηά ηελ Petrobras ηεο Βξαδηιίαο.
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Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πςειή θνξνινγία ησλ πσιήζεσλ ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ
θηάλεη ην 62% επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Όπσο είλαη εχθνια
θαηαλνεηφ απηή ε νκάδα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απνηειεί θαη ην ππξήλα ηνπ
ζπλφινπ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ Μεμηθφ. Σέινο αλαθέξνπκε πσο ζπγθξηηηθά
κε πξνεγνχκελα έηε, ην 2000 νη εμαγσγέο ηνπ πεηξειαίνπ κεηψζεθαλ. Καη απηφ γηαηί
ην 1980 νη εμαγσγέο ηνπ πεηξειαίνπ απνηεινχζαλ ην 61.6% ηνπ ζπλφινπ ησλ
εμαγσγψλ ελψ ην 2000 κφλν ην 7.3%.
 Αιιειεμάξηεζε κεηαμχ δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα θαη καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα :
Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, έηζη θαη ζην Μεμηθφ ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ
ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ είλαη ηφζν έληνλε αιιά θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.

Μεηά ηελ ηεξάζηηα ππνηίκεζε ηνπ πέζν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995, νη πεξίνδνη
πνπ αθνινχζεζαλ γηα ην Μεμηθφ ήηαλ πνιχ δχζθνιεο. Σα απνηειέζκαηα ζηελ
καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο δελ άξγεζαλ λα γίλνπλ νξαηά.
πγθεθξηκέλα, ν πιεζσξηζκφο είρε θηάζεη ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα, κεηψλνληαο
ζεκαληηθά ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ πνιηηψλ. Απφ ηελ άιιε, ε αλεξγία είρε
θηάζεη ζε κεγέζε πξσηνθαλή, θαη ππήξμαλ ρξνληέο πνπ ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ,
κεηψζεθε νδεγψληαο ζε θαηάζηαζε χθεζεο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία:
ΑΝΑΠΣΤΞΖ(%) ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ
ΔΣΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ(%)
1999
3.7
2000
7.1
2001
-0.3
2002
1
Πεγή: Mexico , Selected Issues, August 2011, Bank of Mexico.
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη ζε πξψην ζηάδην φηη ε αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν volatility. Έηζη πεξίνδνη
ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο δηαδέρζεθαλ απφ επφκελεο ρξνληέο χθεζεο
Όζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, ην ζεηηθφ είλαη φηη παξέκεηλε κέρξη θαη ην 2003 ζε
κνλνςήθηα
επίπεδα:
ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ
ΔΣΟ
ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ(%)
1999
15
2000
9
2001
6.5
2002
6.4
2003
4.5
Πεγή: Mexico , Selected Issues, August 2011, Bank of Mexico.
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Μάιηζηα απφ ηα παξαπάλσ λνχκεξα παξαηεξείηαη κηα γεληθή ηάζε κείσζεο ηνπ
πιεζσξηζκνχ.
Όζνλ αθνξά ην Γεκφζην Υξένο ηεο ρψξαο παξαηεξνχκε κηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000:
ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ
ΔΣΟ
ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ(%ΑΔΠ)
2004
23.5
2005
17.4
2006
20.7
Πεγή: Mexico , Selected Issues, August 2011, Bank of Mexico.

3.2.1. Σα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ κεγάιε ππνηίκεζε ηνπ πέζν ην 1994.

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαιχζνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο
ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995 αιιά θαη επέθεξαλ φια ηα
αξλεηηθά επαθφινπζα ζηα κεηέπεηηα έηε. Πξνηηκήζακε λα ρσξίζνπκε ηα αίηηα ζε
καθξννηθνλνκηθά, ζε δεκνζηνλνκηθά, ζε λνκηζκαηηθά αιιά θαη ζηηο αδπλακίεο ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεμηθφ, πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ άζρεκε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε πνπ είρε πεξηέιζεη κεηά ηελ θξίζε ην Μεμηθφ.
Γεκνζηνλνκηθά αίηηα

:

ε πξψην ζηάδην ζα κειεηήζνπκε

ζπγθεθξηκέλα

δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ Μεμηθφ ζηα έηε πξηλ ηελ έμαξζε ηεο θξίζεο.
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΥΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: International Monetary Fund,The 1994 Mexican Economic Crisis,1999, page 8
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Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηεξνχκε παξαπάλσ, κπνξνχκε λα βγάινπκε ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηξία δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ ζηα έηε
πξηλ ηελ θξίζε. Απηά είλαη νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηα θνξνινγηθά έζνδα
ηνπ Μεμηθφ.

Ξεθηλψληαο κε ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απηέο απφ φηη δηαπηζηψλεηαη ζην
δηάγξακκα, ππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζηεξφ θάζεην άμνλα. Να επηζεκάλνπκε θαηαξράο
φηη απφ ηηο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμαηξνχκε ηηο πιεξσκέο ησλ ηφθσλ γηα
ράξηλ απιφηεηαο. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηα έηε 1987 κε 1989 παξαηεξείηαη κηα
ζεκαληηθή πηψζε ησλ δαπαλψλ. Πην αλαιπηηθά κεηψζεθαλ απφ 19% ηνπ ΑΔΠ ζε
16% ηνπ ΑΔΠ. Σν ζεκαληηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα θξαηήζνπκε φκσο είλαη ην
γεγνλφο φηη απηή ε δηαδηθαζία κείσζεο ησλ δαπαλψλ ζηακάηεζε ην 1989. Απφ εθείλε
ηελ ρξνληά θαη έπεηηα, δηαθαίλεηαη ε αλαπνηειεζκαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ
αξρψλ ηνπ Μεμηθφ. Καη απηφ γηαηί νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φρη κφλν δελ
κεηψλνληαλ πεξαηηέξσ αιιά άξρηζαλ λα έρνπλ απμεηηθή πνξεία, κεηά απφ έλα
δηάζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο.
Έηζη ην 1990 βξίζθνληαλ ζηαζεξά ζην 16% ην ΑΔΠ. ε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε
λα πνχκε φηη απηφ ην πνζνζηφ παξέκεηλε ζηαζεξφ κέρξη θαη ην 1992. Απφ απηή ηελ
ρξνληά θαη έπεηηα ζπληειείηαη κηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Δπνκέλσο, ην 1993 αλήιζαλ ζηα επίπεδα ηνπ 16.5% ηνπ ΑΔΠ. Σν δε έηνο 1994, ε
αχμεζε ήηαλ θαηαθφξπθε θαη ην εμεηαδφκελν κέγεζνο έθηαζε ην 18% ηνπ ΑΔΠ. Σν
γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη φηη είρε ραζεί ε ηζνξξνπία θαη ε απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή
ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ηνπ Μεμηθφ. Απηφ άιισζηε θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ
πνξεία ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα.
Δίλαη απαξαίηεην φηη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο ηα θνξνινγηθά
έζνδα θαηά ηα έηε πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995, ραξαθηεξίδνληαλ απφ κεγάιν
volatility. Απηφ θαίλεηαη θαζψο ηα έηε 1987 θαη 1988 βιέπνπκε κηα απμεηηθή πνξεία,
αθνχ ην 1988 ηα θνξνινγηθά έζνδα αλήιζαλ ζην 18.4% ηνπ ΑΔΠ απφ ην 16.4% ηνπ
ΑΔΠ ηνπ έηνπο 1987. Ακέζσο κεηά θαη κέρξη ηα έηνο 1990 παξαηεξνχκε κηα θάκςε
ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Πην αλαιπηηθά ην 1989 είραλ θηάζεη ην 18% ηνπ ΑΔΠ,
ελψ ην 1990 ε κείσζε ζπλερίζηεθε θηάλνληαο ην 17% ηνπ ΑΔΠ. Ζ κεηαβιεηφηεηα
ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζπλερίζηεθε θαη ην 1991 φηαλ θαη απμήζεθαλ ζε 20% ηνπ
ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ δηαηεξήζεθε θαη γηα ην 1992.
Απφ εθείλε ηελ ρξνληά θαη έπεηηα, ηα θνξνινγηθά έζνδα δηαηήξεζαλ κηα ζηαζεξά
πησηηθή πνξεία κέρξη θαη κεηά ηελ θξίζε. Έηζη κεηψζεθαλ ζε 16.4% θαη 16.2% ηνπ
ΑΔΠ ηα έηε 1993 θαη 1994 θαη ε κείσζε ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 1998. Σν
ζπκπέξαζκα πνπ είλαη ρξήζηκν λα θξαηήζνπκε, είλαη φηη ε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα
ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, θαλεξψλεη θαη ηελ αλνξζφδνμε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή
ησλ αξρψλ ηνπ Μεμηθφ. Μάιηζηα ε αλνξζνδνμία απηήο ηεο πνιηηηθήο κπνξνχκε λα
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ηζρπξηζηνχκε φηη είρε θαη δηαρξνληθφ ραξαθηήξα, θάηη πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηα
πνιιά έηε πνπ ηα θνξνινγηθά έζνδα ήηαλ ηδηαίηεξα επκεηάβιεηα.
ε επφκελν ζηάδην θξίλνπκε απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε θαη ηελ πνξεία ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ Μεμηθφ θαηά ηα έηε πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ θξίζε. Γηα ράξηλ
επθνιίαο παξαζέηνπκε ην παξαθάησ δηάγξακκα, φπνπ ηα κεγέζε ππνινγίδνληαη σο
πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ.

ΥΡΔΟ ΔΚΦΡΑΜΔΝΟ Δ ΔΓΥΧΡΗΟ ΚΑΗ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ

Πεγή: Public Debt and Its Determinants in Market Access Countries, Results from 15
Country Case Studies ,March 2005 ,The World Bank, page 78
Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο δηαπηζηψλεηαη φηη ηα εμεηαδφκελα κεγέζε
είλαη ην Γεκφζην Υξένο. Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηεο ζχζηαζεο ηνπ, θαίλεηαη θαη
ην κέξνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ είλαη εθθξαζκέλν ζε πέζν θαη ην αληίζηνηρν
κέξνο πνπ είλαη εθθξαζκέλν ζε μέλν λφκηζκα.

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα, είλαη ην γεγνλφο
φηη πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995, είρε γίλεη κηα θηιφηηκε πξνζπάζεηα
λνηθνθπξέκαηνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Απηφ αλαδεηθλχεηαη απφ ν
γεγνλφο φηη απφ ην 1990 σο θαη ην 1993 ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ
Μεμηθφ κεηψζεθε ζεκαληηθά. Πην αλαιπηηθά, ελψ ην 1990 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 50%
ηνπ ΑΔΠ, σο θαη ην 1993 είρε κεησζεί ζεκαληηθά ζην 30% ηνπ ΑΔΠ. Απφ εθείλν ην
έηνο θαη έπεηηα, παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο αχμεζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ζε πνιχ
πςειφηεξα επίπεδα απφ εθείλα ηνπ 1993.
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Με άιια ιφγηα, ην 1994 ην Γεκφζην Υξένο είρε επέιζεη ζηα επίπεδα ηνπ 42% ηνπ
ΑΔΠ ελψ ην 1995 ε αχμεζε ηνπ ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε, αθνχ ην εμεηαδφκελν
κέγεζνο έθηαζε ην 45% ηνπ ΑΔΠ. Όζνλ αθνξά ηα έηε κεηά ηελ θξίζε, ε αχμεζε ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο ήηαλ αθφκα πην απφηνκε. Απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην απφ
ην 1996 θηφιαο, είρε απμεζεί ζην 55% ηνπ ΑΔΠ.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείνπ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ είλαη νπζηψδεο λα
ηνλίζνπκε είλαη ε ζχζηαζε απηνχ. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο
θαηαιαβαίλνπκε φηη ιίγα ρξφληα πξηλ ηελ θξίζε δειαδή ην 1990, έλα κεγάιν κέξνο
ηνπ δεκφζηνπ Υξένπο, ήηαλ εθθξαζκέλν ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Πην αλαιπηηθά, ην
1990 ην ζπλνιηθφ Γεκφζην Υξένο ήηαλ ζην 50% ηνπ ΑΔΠ. Απφ απηφ ην 50%
παξαηεξνχκε πσο ηα ηξία πέκπηα, δειαδή ην 30% ηνπ ΑΔΠ, ήηαλ εθθξαζκέλα ζε
μέλν λφκηζκα. Σν γεγνλφο απηφ, δείρλεη ηνλ πςειφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ζηνλ
νπνίν ήηαλ εθηεζεηκέλνο ν δεκνζηνλνκηθφο ηνκέαο ηνπ Μεμηθφ θαη ιίγα ρξφληα πξηλ
ηελ θξίζε.
ηα έηε πνπ αθνινχζεζαλ δηαπηζηψλεηαη κηα κεγαιχηεξε έθζεζε ζηνλ
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα ηνπ Μεμηθφ. Καη απηφ γηαηί , γηα
παξάδεηγκα, ην έηνο 1993 ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ήηαλ ζην 30%
ηνπ ΑΔΠ. Απφ απηφ ην 30% ηνπ ΑΔΠ φκσο, παξαηεξνχκε φηη ηα δχν ηξίηα, δειαδή
ην 20% ηνπ ΑΔΠ, είλαη εθθξαζκέλν ζε μέλν λφκηζκα θαη κφλν ην έλα ηξίην είλαη
εθθξαζκέλν ζε πέζν. Δπνκέλσο δηαπηζηψλεηαη πσο ηα ηξία πέκπηα πνπ ήηαλ ην
πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ ήηαλ εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα ην
1990, απμήζεθε ζε δχν ηξίηα ην 1993. Παξφκνην είλαη θαη ην πνζνζηφ πνπ
εμεηάδνπκε θαη ην έηνο 1995 φηαλ θαη ε θξίζε πιένλ είρε θάλεη ήδε ηελ εκθάληζε
ηεο.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ζηα κεηέπεηηα έηε, νη δεκνζηνλνκηθέο αξρέο
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε έθζεζε πνπ είραλ πάξεη ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν ήηαλ
ηδηαίηεξα πςειή. Κη απηφ απνδεηθλχεηαη εχθνια αλ απφ ην δηάγξακκα πξνζέμνπκε
ηελ ζχζηαζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο κεηά ηα έηε ηεο θξίζεο. Πην αλαιπηηθά ην έηνο
2001, θαηαιαβαίλνπκε πσο ην ζπλνιηθφ Γεκφζην Υξένο αλέξρνληαλ ζην 48% ηνπ
ΑΔΠ. Απφ απηφ ην κέγεζνο βιέπνπκε πσο κφλν ηα 20% ηνπ ΑΔΠ είλαη εθθξαζκέλν
ζε μέλν λφκηζκα, θαη ην 28% ηνπ ΑΔΠ είλαη εθθξαζκέλν ζε πέζν. Οπζηαζηηθά κφλν
ηα δχν πέκπηα ηνπ ζπλνιηθνχ Υξένπο είλαη εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα, πνζνζηφ
πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα δχν ηα δχν ηξίηα ηνπ 1993.

Μαθξννηθνλνκηθά αίηηα : ε απηφ ην ηκήκα ζα αλαιχζνπκε ηνπο
θπξηφηεξνπο δείθηεο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ πνξεία ηνπ
Μεμηθφ πξνο ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995.

127

ε πξψην βαζκφ ζα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο θαηά ηα έηε πξηλ θαη
κεηά ηελ θξίζε ηνπ Μεμηθφ. Γηα ράξηλ απινχζηεπζεο παξαζέηνπκε ην παξαθάησ
δηάγξακκα :
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: Economic Development and Industrial Performance in Mexico
post-NAFTA, page 10.
Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο βιέπνπκε ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ, αιιά θαη γηα ηελ πνζνζηηαία εηήζηα κεηαβνιή ζηελ
δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Με κηα
πξψηε καηηά δηαπηζηψλεηαη πσο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο,
ήηαλ θαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην Μεμηθφ. Με άιια
ιφγηα δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ πςειή
δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο.
Έηζη ζε πεξίνδνη πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο είρε κηα
πςειή ζεηηθή κεηαβνιή, ήηαλ θαη αληίζηνηρα ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη ε
αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα βιέπνπκε πσο ην 1980 ε αλάπηπμε ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ
9%.

ε επφκελν ζηάδην ζα αλαιχζνπκε ν ηδησηηθφ θελφ, δειαδή ηελ δηαθνξά κεηαμχ
ηδησηηθήο επέλδπζεο θαη απνηακίεπζεο, ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 1994 -1995. Γηα
ράξηλ επθνιίαο ζα παξαζέζνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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Πεγή:Causes and Lessons from Mexico peso crisis, May 1997, page 12

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα παξαηεξνχκε φηη ζηα ρξφληα πξηλ ηελ θξίζε ζην Μεμηθφ,
ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην Μεμηθφ, δελ
ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Απηφ εμεγείηαη εχθνια απφ ην γεγνλφο φηη ην gap
κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο θαη επέλδπζεο απμαλφηαλ ζπλέρεηα θαζψο
θηάλνπκε πξνο ην 1994. Πην αλαιπηηθά, βιέπνπκε πσο ε ηδησηηθή απνηακίεπζε ήηαλ
κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο επέλδπζεο κφλν ην έηνο 1988.
Δθείλε ηελ ρξνληά ε δηαθνξά ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ. Όκσο απφ εθεί θαη
έπεηηα ζπλέρεηα ην gap είρε ζεηηθφ πξφζεκν. Έηζη, ην 1989, ήηαλ ζην 1% ηνπ ΑΔΠ,
ελψ ε δηαθνξά άξρηζε λα δηνγθψλεηαη πεξηζζφηεξν ην 1990 φηαλ θαη ήηαλ ζηα
επίπεδα ηνπ 5% ηνπ ΑΔΠ. Απηή ε ηάζε ζπλερίζηεθε θαη ην 1991 κε ηελ δηαθνξά λα
απμάλεηαη ζην-7% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην 1992 δηακνξθψζεθε ζην 10%, ηηκή πνπ ήηαλ θαη
ε κέγηζηε. Πξνζσξηλά βέβαηα, ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε νξηαθά ην 1993 θαη 1994
φηαλ θαη ε δηαθνξά κεηψζεθε ζη 9% ηνπ ΑΔΠ, θαη ζην 8% ηνπ ΑΔΠ, αληίζηνηρα.
Σν γεγνλφο απηφ, ηεο ζεηηθήο ηηκήο ηνπ gap ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εηψλ πξηλ ηελ
θξίζε, αληαλαθιά θαη ην ηεξάζηην ξίζθν ζην νπνίν εθηίζνληαλ νη επελδπηέο θαη
θαηά επέθηαζε ν ηδησηηθφο ηνκέαο ηνπ Μεμηθφ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπκε φηη θαηά
ηα έηε πξηλ ηελ θξίζε, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απμάλνληαλ κε
50% ξπζκφ θάζε έηνο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, νη επελδπηέο λα επηιέγνπλ λα
επελδχνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη λα απνηακηεχνπλ ζην ηδησηηθφ ηνκέα. Απηφο ν ηξφπνο
ζθέςεο κπνξεί λα εμεγεζεί εχθνια απφ ην γεγνλφο ηεο ηεξάζηηαο εηζξνήο θεθαιαίσλ
ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηνπ Μεμηθφ θαηά ηελ πεξίνδν 1989 – 1994, πνπ νδήγεζε θαη
ζηελ δηφγθσζε ηνπ ηδησηηθνχ θελνχ θαηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ.

ε δεχηεξν επίπεδν ζα αλαιχζνπκε ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ
θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε. Ζ κειέηε καο ζα είλαη ζχληνκε θαζψο πεξηζζφηεξα
πξάγκαηα ζα αλαιπζνχλ ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Γεδνκέλσλ
ησλ αλσηέξσ, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο καο ζα παξαζέζνπκε ην παξαθάησ
δηάγξακκα φπνπ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ:
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ΔΞΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: Economic Development and Industrial Performance in Mexico
post-NAFTA, page 9.
Απφ ηα δεδνκέλα παξαπάλσ, ζα δψζνπκε απφιπηε βαξχηεηα ζηελ πνξεία ηνπ
ζπλνιηθνχ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ Μεμηθφ. Μπνξνχκε εχθνια λα αληηιεθζνχκε φηη
θαηά ηα έηε πξηλ ηελ θξίζε νχηε ν εμαγσγηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο δνχιεπε
απνηειεζκαηηθά. Με άιια ιφγηα, παξαηεξνχκε
πσο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην
παξνπζηάδνληαλ ζπλέρεηα ειιεηκκαηηθφ.
Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα επίζεο είρε αξλεηηθφ αληίθηππν ζην χςνο ηνπ ΑΔΠ ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Πην αλαιπηηθά απνηέιεζε έλαλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
αχμεζε ηνπ ΑΔΠ. Απφ ηελ άιιε, θαηέζηεζε ηελ εγρψξηα νηθνλνκία ιηγφηεξν
αληαγσληζηηθή, θαζψο νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο μεπεξλνχζαλ ζπλερψο ηηο αληίζηνηρεο
εμαγσγέο ηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε ρψξα δέρζεθε ηζρπξφ πιήγκα θαη ζε επίπεδν
θήκεο αιιά θαη ζεβαζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ, θαζψο ε απηάξθεηα θαη ε ηεξάζηηα
εκπνξηθή θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ έδσζε ηελ ζέζε ηεο
ζηνλ ππεξδαλεηζκφ ζε επίπεδν εκπνξεπκάησλ.
Σν ζεκαληηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε, είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 1995
θηφιαο, ηα εκπνξηθφ ηζνδχγην παξνπζίαζε πιεφλαζκα. Έηζη ην 1995 θαη 1996 ην
πιεφλαζκα άγγημε ην 2% θαη ην 1.6% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα. Απηέο νη επηδφζεηο βέβαηα
απνδείρζεθαλ πξνζσξηλέο αθνχ απφ ην 1997 θαη κεηά αθνινχζεζαλ δηαδνρηθά έηε
εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ θαη πάιη. Ωζηφζν, ηα χςνο ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ ήηαλ
ρακειφηεξν απφ ηα αληίζηνηρν ζηελ πξν – θξίζεο επνρή.

Σξαπεδηθά αίηηα : Σα αίηηα ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995,
δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ ζε κέγηζην βαζκφ αλ δελ ηνλίδνληαλ θαη ηα
αξλεηηθά ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βνήζεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή
θαηάξξεπζε πνπ αθνινχζεζε.
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Πην αλαιπηηθά ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ θηιειεχζεξνπ ραξαθηήξα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηεο κεγάιεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα
ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε, παξαηεξήζεθε κηα ηεξάζηηα εηζξνή ρξεκαηνξξνψλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Βέβαηα, ήηαλ αδχλαην λα κελ επεξεαζζεί απφ απηή ηελ ηάζε
θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Μεμηθφ.
Έηζη θαηά ηα έηε 1987-1994 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έληνλε πηζησηηθή επέθηαζε απφ
ηηο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο. ηα πιαίζηα απηά φκσο παξάιιεια κε ηελ επέθηαζε, ηα
standards ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κεηψζεθαλ ζε επηθίλδπλν βαζκφ,
νη πεξηνξηζκνί γηα δαλεηζκφ θαηαξγήζεθαλ θαη ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο «ραιάξσζε» έληνλα.
Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Μεμηθφ
ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε :
ΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ ΓΑΝΔΗΑ (% ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ)
ΈΣΟ

ΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ ΓΑΝΔΗΑ(%
ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΓΑΝΔΗΩΝ)
1991
4.1
1992
5.6
1993
7.4
1994
8.4
1995
7.4
1996
7.3
1997
11.3
1998
11.3
Πεγή:The 1994 Mexican Economic Crisis: The role of government and relative
prices, December 1999,page 23.

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δαλεηδφκαζηε ζηνηρεία γηα ην ζχλνιν ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Μεμηθφ. Απηφ ην κέγεζνο
νπζηαζηηθά δείρλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ portfolio ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ δαλεηαθψλ
ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πην αλαιπηηθά βιέπνπκε πσο ην κέγεζνο ησλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ βξίζθνληαλ ζε ρακειά επίπεδα θαηά ην έηνο 1991 αθνχ
έθηαλε κφιηο ζην 4.1 % ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ.
Απφ ην 1992, φκσο κε ηελ ραιάξσζε ησλ θξηηεξίσλ δαλεηζκνχ, αιιά θαη ηελ
θηιειεπζεξνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ε πνηφηεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ
δαλείσλ άξρηζε λα βαίλεη κεηνχκελε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ γηα απηφ ην έηνο ηα
non- performing loans απμήζεθαλ ζην 5.6 % ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. Σν κέγεζνο
κάιηζηα απμήζεθε πεξαηηέξσ θαη ηα επφκελα έηε, αθνχ ην 1993 θαη ην 1994
βξίζθνληαλ ζην επίπεδν ηνπ 7.4% θαη 8.4% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ.
Απηφ ζήκαηλε φηη πξνβιεκαηηθά ραξαθηεξίδνληαλ πεξίπνπ 8 ζηα 100 δάλεηα πνπ
ρνξεγνχληαη. Καηά ηελ άπνςε καο ην λνχκεξν απηφ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, θαη είλαη
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απνηέιεζκα θαη ηεο κεησκέλεο αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα, βάζε ηεο ιηγφηεξν απζηεξήο
λνκνζεζίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηνπ Μεμηθφ, ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε.
Ωζηφζν, θαη ζηα έηε κεηά ηελ θξίζε δελ παξαηεξνχκε κηα ζεακαηηθή βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ. Αληίζεηα, ηα έηε 1997 θαη 1998 ηα κε
εμππεξεηνχκελα δάλεηα έθηαζαλ ζηελ κέγηζηε ηηκή ηνπο, πνπ είλαη ην 11.3% ησλ
ζπλνιηθψλ δαλείσλ. Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε πνπ είρε κέρξη θαη εθείλν ην
δηάζηεκα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Μεμηθφ γηα λα γίλεη πην regulated, ψζηε λα
απμεζεί ηφζν ε πνηφηεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ φζν θαη ηα standards
ξεπζηφηεηαο πνπ ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε είραλ θηάζεη ζε ρακειφηαηα επίπεδα.

Ννκηζκαηηθά αίηηα : ε πξψην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο
εηδηθά φζν πιεζηάδνπκε πξνο ηα έηε 1993 – 1994, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ Μεμηθφ παξνπζίαδε ηδηαίηεξα πςειά ειιείκκαηα. Απηφ
νθείιεηαη νπζησδψο ζηα κεγάια ειιείκκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ πνπ
πεξηγξάςακε θαη πην πάλσ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη θαη ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ
παξνπζηάδνληαλ ειιεηκκαηηθφ.

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ηελ κνξθή ηνπ
ζπλαιιαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Σν λφκηζκα ηνπ Μεμηθφ είλαη ην πέζν,
απιά ε κνξθή ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ήηαλ ηέηνηα πνπ ε
εμάξηεζε ηνπ πέζν απφ ην ακεξηθαληθφ $ ήηαλ πςειή. Ζ κνξθή απηή ραξαθηεξίδεηαη
σο «crawling peg» κε ηελ έλλνηα φηη ε ηζνηηκία πέζν - $ είλαη δηνιηζζαίλνπζα.

Με απηή ηελ έλλνηα ε θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ πξνζπαζνχζε κε ζπρλέο παξεκβάζεηο
λα θξαηάεη ην εχξνο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πέζν- $ εληφο ελφο ζηελνχ
πιαηζίνπ. Όκσο ην αλψηεξν χςνο απηνχ ηνπ εχξνπο απμάλνληαλ ζρεδφλ θάζε εκέξα,
απφ ην 1993 θαη έπεηηα, νδεγψληαο ζηελ νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ πέζν έλαληη
ηνπ $. Ωζηφζν ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ιφγσ ησλ κεγάισλ ειιεηκκάησλ ηνπ
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην πέζν νπζηαζηηθά ππεξηηκνχληαλ έλαληη ηνπ $.
Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθή ππεξηίκεζε ηνπ πέζν,
παξαζέηνπκε ην αθφινπζν παξάδεηγκα:
Θα ζεσξήζνπκε θαηαξράο ηελ παξαθάησ εμίζσζε,

R % M % A% E %
R% 
Όπνπ
ηζνηηκίαο πέζν- $.

Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο

Όπνπ M %  Ο πιεζσξηζκφο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηνπ Μεμηθφ.
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Όπνπ A%

 Ο πιεζσξηζκφο ζηελ Ακεξηθή.

Όπνπ E %

 Ζ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο market ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.

Με απηή ηελ έλλνηα θαηαιαβαίλνπκε πσο ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο
ηζνηηκίαο πέζν- $, ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πιεζσξηζκφ ηεο εγρψξηαο
νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ, κε ηνλ πιεζσξηζκφ ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ακεξηθήο, κεησκέλε
θαηά ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ηεο market ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ησλ δχν
λνκηζκάησλ.
Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ ν πιεζσξηζκφο ηνπ Μεμηθφ είλαη 15%, ν πιεζσξηζκφο ηεο
Ακεξηθήο είλαη 3%, θαη έρνπκε θαη κηα αγνξαία ππνηίκεζε ηνπ πέζν θαηά 12%,
νπζηαζηηθά ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο
πέζν- $ είλαη κεδεληθή.
Καηά ηα έηε 1990-1993, ν πιεζσξηζκφο ζην Μεμηθφ ήηαλ πςειφηεξνο απφ ην
άζξνηζκα ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηεο market
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κε απνηέιεζκα ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
πέζν- $ λα απμάλεη. πλεπψο νη θάηνηθνη ηνπ Μεμηθφ είραλ θίλεηξν λα αγνξάδνπλ ηα
θζελφηεξα εηζαγφκελα απφ ηελ Ακεξηθή αγαζά παξά ηα εγρψξηα. Απηφο ήηαλ θαη ν
ιφγνο πνπ ελζαξξχλνληαλ έληνλα νη εηζαγσγέο ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε θαη είραλ
επέιζεη ζε ρακειφ επίπεδν ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη νη εμαγσγέο ηνπ Μεμηθφ. Σν ίδην
δηάζηεκα νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Μεμηθφ έδεηρλαλ λα κελ αλεζπρνχλ γηα ηα έιιεηκκα
ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, αθνχ ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα
απμάλνληαλ κέρξη θαη ην 1993, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα:
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Πεγή:The Mexican Peso Crisis, Economic Review , page 3
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3.2.2. Οη κεραληζκνί ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο.

ε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηξία, ζα αλαιχζνπκε ηνπο κεραληζκνχο πνπ
θιήζεθαλ λα βνεζήζνπλε ηελ ρψξα ηνπ Μεμηθφ, θαηά ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε πνπ είρε επέιζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995. ε απηφ ην ζεκείν
είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ε βνήζεηα πξνο ην Μεμηθφ ήηαλ είηε
ζπκβνπιεπηηθή, είηε κε ρξεκαηηθή κνξθή. Οη πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαλ απηή
ε βνήζεηα ήηαλ ηξείο : Σν ΓΝΣ, νη ακεξηθαληθέο αξρέο, θαη ην ESF ( European Social
Fund).

Ξεθηλψληαο κε ην ΓΝΣ, πξηλ ην παθέην βνήζεηαο πξνο ην Μεμηθφ, θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1994 ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ηακείνπ, έδσζαλ έλα ζχλνιν
ζπκβνπιψλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ. Έηζη, κεηά απφ ηελ απνζηνιή ζην Μεμηθφ,
ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ΓΝΣ θαη ηελ ζπιινγή ησλ απαξαηηήησλ
πιεξνθνξηψλ, κεηέπεηηα ηνλ Φεβξνπάξην ζπληάρζεθε ην αλάινγν report γηα ηελ
θαηάζηαζε ηνπ Μεμηθφ.
Καηά ηελ άπνςε καο ην ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ην report πνπ ζπλέηαμε
ην ΓΝΣ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ Μεμηθφ, είλαη πσο ην ηακείν δελ είρε πξνβιέςεη απηφ
πνπ ζα αθνινπζνχζε κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 1995 γηα ηελ ρψξα ηνπ Μεμηθφ. Απηφ
δηαπηζηψλεηαη εχθνια, αθνχ ζην θχξην ζψκα απηήο ηεο αλαθνξάο νπζηαζηηθά
επαηλέζεθε ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ είρε αθνινπζήζεη ε θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ
απφ ην ηέινο ηνπ 1993 κέρξη θαη ηφηε. Έηζη, ζχκθσλα ην ηακείν ήηαλ ζεκαληηθή ηφζν
ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ φζν θαη νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έιαβαλ
ρψξα ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα απφ ηα ηέιε ηνπ 1993 θαη κεηά. Δπίζεο ην ΓΝΣ
επηθξφηεζε θαη ηελ κείσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Μεμηθφ θαηά
1%, κε απνηέιεζκα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1994 λα βξίζθεηαη ζην 5.7% ηνπ ΑΔΠ.
Καηά ηελ άπνςε καο φια ηα παξαπάλσ επηηεχγκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Μεμηθφ ήηαλ ζαθψο θαη αηζηφδνμα θαη απνδείμεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηήο
ηεο πνιηηηθήο. Ωζηφζν, πηζηεχνπκε πσο θαηά ηελ αλαθνξά ηνπ ΓΝΣ πξνο ηελ
θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ, ζα ήηαλ απαξαίηεην λα δνζεί νπζηψδεο πξνζνρή ζηελ
έθζεζε έλαληη ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ην Μεμηθφ είρε κέρξη θαη εθείλε
ηελ πεξίνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη γεγνλφο φηη ηα δηεζλή απνζεκαηηθά ηνπ
Μεμηθφ, θαη εηδηθά ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, είραλ κεησζεί ζε επηθίλδπλν
βαζκφ κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1994. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ
ηζηφγξακκα :
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Πεγή:Mexican Peso Crisis, Federal Reserve Bank of Atlanta, January 1996, page 5.
Απφ ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα παξαηεξνχκε ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηα δηεζλή
απνζεκαηηθά ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Μεμηθφ. Καηαξράο, ηα δηεζλή απνζεκαηηθά
βιέπνπκε φηη κεηξψληαη ζε δηζεθ. $. Απηφ ην νπνίν καο θάλεη ηδηαίηεξε αίζζεζε είλαη
ην γεγνλφο πσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1993 ηα δηεζλή απνζεκαηηθά βξίζθνληαλ ζηα
επίπεδα ησλ 31 δηζεθ. $. Όκσο κέζα ζε έλα έηνο αθξηβψο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην
εμεηαδφκελν κέγεζνο κεηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 1994, ηα δηεζλή απνζεκαηηθά είραλ πέζεη ζηα 6.5 δηζεθ. $. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη
γηα κηα κείσζε ηεο ηάμεο ησλ 24.5 δηζεθ. $ κέζα ζε έλα έηνο.
Καη φκσο, δελ έγηλε θαζφινπ ιφγνο γηα απηή ηελ κείσζε ζην report ηνπ ΓΝΣ γηα ην
παξαπάλσ ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ζέκα. Δπίζεο ελψ ην δηάζηεκα εθείλν ήηαλ έθδεινο
ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ πηζαλφηεηα ηεο ππεξηίκεζεο ηνπ πέζν, απφ ηηο αξρέο ηνπ
Μεμηθφ, ζην θχξην ζψκα ηεο αλαθνξάο ηνπ ηακείνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1994, δελ
ζίρηεθε νχηε θαη ην ζέκα απηφ.
ε αληίζεζε κε ηελ ινγηθή θαη ηελ πλεχκα ηνπ report ηνπ ΓΝΣ, ε ζπκβνπιεπηηθή
βνήζεηα ησλ αξρψλ ηεο Ακεξηθήο, πξνο ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ, ήηαλ θαηά ηελ
γλψκε καο θαη πην εχζηνρε, αιιά θαη πην ζπκβαηή κε ηνπο επηθείκελνπο θηλδχλνπο
πνπ ην Μεμηθφ αληηκεηψπηδε. Πην αλαιπηηθά, νη αξρέο ηεο Ακεξηθήο ππνζηήξημαλ
πσο ε ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή ηνπ Μεμηθφ εκπεξηείρε πςειφ ξίζθν. Γηα απηφ ηνλ
ιφγν, ζπκβνχιεςαλ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή
ηνπ, ππφ ηνλ θφβν φηη ην πέζν ήηαλ ήδε αξθεηά ππεξηηκεκέλν. Πάλσ ζε απηφ ην
ζέκα, νη κειέηεο ηνπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ ήηαλ εμαηξεηηθά
ρξήζηκεο γηα ηηο αξρέο ηνπ Μεμηθφ.
Καηά ηελ δηθή καο άπνςε, ε ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ε Ακεξηθή ζην
Μεμηθφ ήηαλ κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο απφ απηή ηνπ ΓΝΣ. Καη απηφ γηαηί νη αξρέο ηεο
Ακεξηθήο είραλ εληνπίζεη επαθξηβψο ηηο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ
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Μεμηθφ, θαη ηφληζαλ ηελ έθδειε αλεζπρία ηνπο γηα απηέο. Δπηπξφζζεηα παξέζεζαλ
πξνηάζεηο πξνο ηελ θπβέξλεζε πνπ απνδεηθλχνπλ φηη είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην
Μεμηθφ ήηαλ έλα βήκα πξηλ ηελ θξίζε. Αληίζεηα, απηφ απέηπρε λα δηαγλψζεη ην
ΓΝΣ, κε απνηέιεζκα λα κελ βνεζήζεη ηδηαίηεξα ην Μεμηθφ κε ην report πνπ ζπλέηαμε
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1994.
ην δεχηεξν ηκήκα ηεο ελφηεηαο ζα κειεηήζνπκε ηελ ρξεκαηηθή ζηήξημε ηνπ
Μεμηθφ απφ ην ΓΝΣ, ην ESF, αιιά θαη ηελ Ακεξηθή. Όζνλ αθνξά ηελ ρξεκαηηθή
βνήζεηα απφ ηελ Ακεξηθή, απηή είρε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ην παθέην
ζηήξημεο πξνο ην Μεμηθφ, ζα δίλνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο
Ακεξηθήο. Έηζη, ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1995, ν πξφεδξνο ηεο Ακεξηθήο αλαθνίλσζε
έλα δαλεηαθφ παθέην εγγχεζεο πξνο ην Μεμηθφ, χςνπο 40 δηζεθ. $. Σν παθέην απηφ
πξννξίδνληαλ γηα ηελ άκεζεο ηακεηαθέο – βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα ηνπ Μεμηθφ. Όζνλ αθνξά ην επηηφθην απηνχ ηνπ δαλείνπ, θαηά ηελ άπνςε καο
ζα ιεηηνπξγνχζε επεξγεηηθά γηα ην Μεμηθφ γηα έλαλ θαη ζεκαληηθφ ιφγν :
Απηφο ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα δαλεηαθφ παθέην πξνέβιεπε επηηφθην ην νπνίν ζα ήηαλ
θαηά κηα επηπξφζζεηε πνζφηεηα κεγαιχηεξν απφ ην αγνξαία επηηφθηα. Απηφ, ήηαλ
ζεκαληηθφ αθνχ ην θφζηνο δαλεηζκνχ απφ ηηο αγνξέο ηελ επνρή εθείλε ήηαλ
απφιπηα απαγνξεπηηθφ γηα ην Μεμηθφ. Έηζη ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα Μεμηθφ είρε
άκεζν θαη έληνλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, ην δαλεηαθφ παθέην ήηαλ ε κφλε ιχζε
δαλεηζκνχ γηα ην Μεμηθφ, ψζηε θαη λα απνθχγεη ηελ ρξενθνπία θαη ηελ ζηάζε
πιεξσκψλ.
Απφ ηελ άιιε, ην πςειφ επηηφθην δαλεηζκνχ απνηέιεζε έλα θίλεηξν γηα
ζπκκφξθσζε γηα ην Μεμηθφ. Με άιια ιφγηα, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο ηα
40 δηζεθ. $ ζα αμηνπνηνχληαλ θαη γηα άιιν ζθνπφ, πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ άκεζσλ
ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Μεμηθφ. Απηφο ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαηηήησλ
κεηαξξπζκίζεσλ νχησο ψζηε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο λα επέιζεη ζε
πςειφηεξν επίπεδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην Μεμηθφ ζα είρε ηελ δπλαηφηεηα άιισζηε,
λα μαλαεπηζηξέςεη ζηελ αγνξά θαη επνκέλσο, λα δαλεηζηεί θαη κε ρακειφηεξν
επηηφθην. Ωζηφζν, ην παθέην απηφ δελ εγθξίζεθε πνηέ απφ ην ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν
ην νπνίν έθξηλε ζαλ ηδηαίηεξα πςειφ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 40 δηζεθ. $.
ε δεχηεξν ζηάδην, ηειηθά δφζεθε έλα πνιπκεξέο ρξεκαηηθφ παθέην ζηήξημεο ηνπ
Μεμηθφ απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη απφ ην ΓΝΣ, απφ θνηλνχ. Καηαξράο,
φζνλ αθνξά ηελ πιεπξά ηνπ ΓΝΣ, ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1995, αλαθνίλσζε κηα
δεθανθηάκελε ζπκθσλία δαλεηζκνχ ηνπ Μεμηθφ, χςνπο 17.8 δηζεθ. $. Απφ ηελ
πιεπξά ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο, ηελ ίδηα εκέξα αλαθνηλψζεθε ην κεξίδην ηεο
Ακεξηθήο ζην πνιπζχλζεην παθέην ζηήξημεο ηνπ Μεμηθφ ζα είλαη ηα 20 δηζεθ. $ ζε
ζπκβφιαηα αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο θαη ρξενγξάθσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο φξνπο
απηψλ ησλ 20 δηζεθ. $ ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληεο.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ, δέζκεπζε ην ESF λα
ρξεκαηνδνηήζεη ην Μεμηθφ κε 20 δηζεθ. $. Απηή ε ρξεκαηνδφηεζε ινηπφλ, ζα
γίλνληαλ κε ηξείο κεραληζκνχο :
Ο πξψηνο ινηπφλ ήηαλ, ηα βξαρππξφζεζκα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο
κέζσ ησλ νπνίσλ ην Μεμηθφ ζα δαλείδνληαλ δνιάξηα ζε αληάιιαγκα κε πέζν ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ηζνηηκία απηψλ ησλ δχν λνκηζκάησλ.
Ο δεχηεξνο ήηαλ ηα κεζνπξφζεζκα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο, πάλσ
ησλ πέληε εηψλ, θαη ν ηξίηνο ήηαλ εγγπήζεηο γηα δηάζηεκα σο θαη δέθα έηε, ζχκθσλα
κε ηηο νπνίεο ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Ακεξηθήο, αμηνπνηψληαο πφξνπο ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ (ESF) ζα εγγπάηαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ή
κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ησλ ηίηισλ πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ
κεμηθαληθή θπβέξλεζε. η ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη νη κεραληζκνί
απηνί ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηελ πξάμε ιφγσ θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο κε ηα
17.8 δηζεθ. $, πνπ ήηαλ ην αλάινγν πνζφ πνπ ζα δάλεηδε ην ΓΝΣ ζην Μεμηθφ.

ε απηφ ην ζεκείν, είλαη εχινγν ην εξψηεκα αλ ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο
Ακεξηθήο είρε ηελ απαξαίηεηε εμνπζηνδφηεζε γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη θεθάιαηα ηνπ
ESF γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ηνπ Μεμηθφ. Έηζη, είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη γηα
απηή ηελ ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ESF, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Ακεξηθήο,
έιαβε δχν λνκηθέο γλσκνδνηήζεηο. Ζ πξψηε πξνέξρνληαλ απφ ην ηκήκα Γεληθνχ
πκβνχινπ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ελψ ε δεχηεξε απφ ην ππνπξγείν
Γηθαηνζχλεο. Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε πσο θαη νη δχν γλσκνδνηήζεηο
θαηέιεμαλ ζην ίδην λνκηθφ ζπκπέξαζκα, ην νπνίν ήηαλ πσο ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
ηεο Ακεξηθήο είρε ηελ απαηηνχκελε εμνπζία γηα ηελ ρξήζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ESF
θαηά ηελ δαλεηνδφηεζε ηνπ Μεμηθφ.
Αθφκε, , εθηφο ησλ 20 δηζεθ. $ ηεο Ακεξηθήο θαη ησλ 17.8 δηζεθ. $ ηνπ ΓΝΣ, επίζεο
έλα ζχλνιν ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ πξνζέθεξε δαλεηνδφηεζε χςνπο 10
δηζεθ. $ πξνο ην Μεμηθφ, ελψ θαη ν Καλαδάο δάλεηζε ην Μεμηθφ κε 1 δηζεθ. $. Σειηθά
ην πνιπκεξέο παθέην δαλεηνδφηεζεο αλέξρνληαλ ζπλνιηθά ζηα 48.8 δηζεθ. $.
Καηά ηελ άπνςε καο αλ ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαηάμνπκε ηνπο ηξφπνπο βνήζεηαο
πξνο ην Μεμηθφ, ρξεκαηηθή ή ζπκβνπιεπηηθή, ζα δεκηνπξγνχζακε ηελ αθφινπζε
θαηάηαμε κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο εγρψξηαο
νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ:
1 Πνιπκεξέο παθέην ζηήξημεο ηνπ Μεμηθφ.
2 πκβνπιεπηηθή βνήζεηα απφ ηελ Ακεξηθή.
3 πκβνπιεπηηθή βνήζεηα απφ ην ΓΝΣ.

137

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ππνζηεξίδνπκε πσο κεγαιχηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ
δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ην Μεμηθφ, ήηαλ ην
πνιπκεξέο παθέην ζηήξημεο χςνπο 48.8 δηζεθ. $. Καη απηφ γηαηί ην παθέην απηφ έδηλε
ηελ δπλαηφηεηα ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ λα απνθχγεη ηελ δεκνζηνλνκηθή
θαηάξξεπζε, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα λα βειηησζεί πνιχ ε εκπηζηνζχλε ησλ
επελδπηψλ αιιά θαη ηεο αγνξάο, ζε γεληθφ επίπεδν, πξνο ηνπο ηίηινπο ηνπ Μεμηθφ.
Πην αλαιπηηθά, φπσο ππνζηήξηδαλ έληνλα θαη νη ακεξηθαληθέο αξρέο, ην παθέην ησλ
48.8 δηζεθ. $ ζα έδηλε ηε επθαηξία ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ γηα δπν πξάγκαηα :
Πξψηνλ, λα εμαξγπξψζεη ην πνζφ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ ήηαλ άκεζα απαηηεηφ.
Γεχηεξνλ, λα αλαρξεκαηνδνηήζεη κεγάιν κεξίδην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μεμηθφ
πνπ είραλ βξαρππξφζεζκε σξίκαλζε.
Δπηπιένλ, ην πνιπκεξέο παθέην βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηξάπεδεο ηνπ Μεμηθφ
λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε δνιάξηα. Καη απηφ
γηαηί πνιιέο ηξάπεδεο ηνπ Μεμηθφ δηέζεηαλ κεγάιεο πνζφηεηεο πηζηνπνηεηηθψλ
θαηαζέζεσλ ζε δνιάξηα, πνπ ήηαλ άκεζα απαηηεηέο. Έηζη, ην παθέην ελίζρπζεο
έδσζε ζε απηέο ηηο ηξάπεδεο ηελ δπλαηφηεηα λα εμαγνξάζνπλ απηά ηα πηζηνπνηεηηθά
θαηαζέζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απνηξαπεί ε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ
απνζεκαηηθψλ ηνπ Μεμηθφ ζε δνιάξηα. Απφ ηελ άιιε, ιφγσ θαη ηνπ παθέηνπ
ελίζρπζεο ε ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ πξνο ηνπο ηίηινπο ηνπ Μεμηθφ
επέζηξεςε, θαη έηζη απνηξάπεθε θαη ε εμάπισζε απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ζηηο
άιιεο ιαηηληθέο ρψξεο. Με άιια ιφγηα, δελ επεξεάζηεθαλ ζρεδφλ θαζφινπ νη ξνέο
θεθαιαίσλ ησλ άιισλ ιαηηληθψλ ρσξψλ κεηά ην 1995.
Όζνλ αθνξά, ηελ ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα ηεο Ακεξηθήο, ζεσξνχκε φηη είρε
ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε θαηά ηα επφκελα
έηε ε θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθφ. Απηφ εμεγείηαη εχθνια απφ ην γεγνλφο φηη ε κειέηε γηα
ηελ νηθνλνκία ηνπ Μεμηθφ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ, ελζσκάησζε
φιεο ηηο αλεζπρίεο πνπ αληαλαθινχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο
γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχζαλ ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ Μεμηθφ.
Καηά ηελ άπνςε καο απηή ε κειέηε απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ην Μεμηθφ γηα κηα
ζεηξά πην απνηειεζκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αιιά θαη ηελ αξρή πην απζηεξήο
δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.
ε αληίζεζε θάηη ηέηνην δελ θαηάθεξε λα πεηχρεη, φπσο αλαιχζακε θαη παξαπάλσ, ην
report ηνπ ΓΝΣ, ην νπνίν απνηέιεζε έλαλ έπαηλν πνπ κε ζχληνκν ηξφπν ζπλφςηδε ηα
κέρξη ηφηε νηθνλνκηθά επηηεχγκαηα. Όκσο, ην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ
report ήηαλ πσο δελ ήηαλ ζπκβαηφ ηφζν κε ηηο ζνβαξέο πξνθιήζεηο αιιά θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην δπλακηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Μεμηθφ.

3.2.3. Ζ ελδπλάκσζε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ Μεμηθφ θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ησλ
ΖΠΑ ζηελ πνξεία ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο.
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ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα αλαιχζνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπ Μεμηθφ ζηνλ
ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαηά έηε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα
επηθεληξσζνχκε ζηα απφ ηελ θξίζε θαη έπεηηα κέρξη θαη ηα έηε 2002 σο θαη 2006.
ε πξψην ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηελ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ κεηά θξίζεο επνρή γηα ην Μεμηθφ. Απηή, ήηαλ ε εκπνξηθή
ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ην Μεμηθφ, ν Καλαδάο θαη ε Ακεξηθή. Ζ ζπκθσλία
απηή, εθαξκφζζεθε ην 1994 θαη νλνκάζηεθε NAFTA ( North America Free Trade
Agreement). Ζ ζπκθσλία απηή δελ ήηαλ αθξηβψο κηα πνιηηηθή ειεχζεξνπ εκπνξίνπ
αιιά κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε πνπ βξήθαλ νη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο ψζηε ε
δξαζηηθή κείσζε ησλ εκπνδίσλ γηα ην ελδνπεξηθεξεηαθφ εκπφξην λα γίλεη
πξαγκαηηθφηεηα. Όζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά ην Μεμηθφ ε ζπκθσλία NAFTA δελ
ελίζρπζε απιά ην εκπφξην ηεο ρψξαο, αιιά απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα κηα πην
απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο, εγθαηαιείθζεθε ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγσγψλ
θαη ηεο θαηεπζπλφκελεο απφ ην θξάηνο εθβηνκεράληζεο, θαη εθαξκφζζεθε ε πνιηηηθή
θηιειεπζεξηζκνχ ηνπ εκπνξηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα, κεηψλνληαο ηελ
θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο ζπκθσλίαο
NAFTA
ήηαλ
νη
αθφινπζνη
:
 Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν πιεζσξηζκφο λα
θξαηεζεί ζε ρακειά επίπεδα, θαη νη εμαγσγέο λα απνηειέζνπλ ηελ βαζηθή δχλακε
ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, ζηελ βάζε ηεο ελίζρπζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ
κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ.
 Ζ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, πνπ ζα ήηαλ ε βαζηθή αηηία γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ απαξαηηήησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Καηά ηελ άπνςε καο, κεηά απφ αξθεηά έηε εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο NAFTA,
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ην εγρείξεκα είρε κεξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Καη
απηφ γηαηί δελ νδήγεζε ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζην δεηνχκελν πςειφ
επίπεδν, αιιά θαη δελ απνηέιεζε ηξνρνπέδε γηα ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηνπ Μεμηθφ.
ε δεχηεξν επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο
πνπ επήιζαλ, ιφγσ ηνπ NAFTA, ζηηο εκπνξηθέο επηδφζεηο ηνπ Μεμηθφ. Πξηλ απφ ην
NAFTA, ην Μεμηθφ είρε εηζέιζεη ζε δχν θπξίεο εκπνξηθέο ζπκκαρίεο, φπσο
πξναλαθέξακε θαη ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη. Απηέο είλαη ε OECD νξγάλσζε πνπ
ζπκβνπιεχεη ηηο ρψξεο – κέιε ηεο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κέζα ζην
επκεηάβιεην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε WTO (World Trade
Organization). Δπίζεο ην Μεμηθφ είρε ζπλάςεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε κηα πιεζψξα
ρσξψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ επίζεο ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηεο ρψξαο.
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Ζ ζπκθσλία NAFTA φκσο ζεζκνζέηεζε επίζεκα ηελ εκπνξηθή ζηξαηεγηθή ηνπ
Μεμηθφ πνπ είρε ηφζν θηιειεχζεξν ραξαθηήξα φζν θαη καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θξίλνπκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ παξνπζία ηνπ Μεμηθφ
ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ κε πεηξειατθψλ αγαζψλ θαηά ηα έηε κεηά ηελ ζπκθσλία
NAFTA.
Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ επφκελν πίλαθα:

Πεγή: Economic Development and Industrial Performance in Mexico
post-NAFTA, page 6.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα ηηο αιιαγέο ζηελ
ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ησλ κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ
αμία ησλ εμαγσγψλ απηψλ ησλ αγαζψλ ππνινγίδεηαη ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Πξηλ
ηελ ζπκθσλία NAFTA ην Μεμηθφ ζπγθαηαιέγνληαλ θαη πάιη ζηηο είθνζη ρψξεο αλά
ηνλ θφζκν κε ηελ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηηο εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ.
Ωζηφζν, κεηά ηελ ζπκθσλία NAFTA, ην Μεμηθφ αχμεζε ζεακαηηθά ηηο εμαγσγέο
ηνπ ζηα κεηαπνηεκέλα αγαζά. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ρψξα απφ
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λνχκεξν 10, έγηλε ε λνχκεξν 4 ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε απφθιηζε ζηηο εμαγσγέο
κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ αλάκεζα ζηα έηε 1994 θαη 2002.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ παξαηεξνχκε πσο ην εμεηαδφκελν κέγεζνο απφ 45.4
εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1994, αλήιζε ζηα 125.2 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2002.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα κεηαβνιή ηεο ηάμεο ησλ 79.7 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
Παξάιιεια κε ηελ κεγάιε βειηίσζε ησλ παξαπάλσ εμαγσγψλ, κεηά ηελ ζπκθσλία
NAFTA άιιαμε θαη ε ζχζηαζε ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ Μεμηθφ. Απηφ
δηαθαίλεηαη
θαη
απφ
ην
παξαθάησ
δηάγξακκα
:
ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: Economic Development and Industrial Performance in Mexico
post-NAFTA, page 7.
Γεδνκέλνπ ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο, έρνπκε ρσξίζεη ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηνπ
Μεμηθφ ζε ηξηο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη ηα πεηξειατθά αγαζά, ηα γεσξγηθά αγαζά,
θαη ηα κεηαπνηεκέλα αγαζά. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηείλεηαη απφ ην 1980 κέρξη θαη
ην 2006,θαη πεξηιακβάλεη δχν ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ πξψηε είλαη ε αξρή ηεο
εκπνξηθήο απειεπζέξσζεο θαη ε δεχηεξε είλαη ε αξρή ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο
NAFTA.
Έηζη, ηα πξψην δηάζηεκα θαηά ηα έηε 1980 – 1986, πξηλ ηελ εκπνξηθή
απειεπζέξσζε, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο
ρψξαο απνηεινχληαλ απφ πεηξειατθέο εμαγσγέο. Καη απηφ γηαηί νη πεηξειατθέο
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εμαγσγέο θπκαίλνληαλ ζε έλα εχξνο κεηαμχ 64% θαη 80% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ
ηνπ Μεμηθφ.
Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο ησλ κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ, αθνινχζεζαλ κηα δηαρξνληθά
απμεηηθή πνξεία θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Έηζη ελψ μεθίλεζαλ κε κφιηο ην
20% ηνπ εμαγσγηθνχ ζπλφινπ, θαηέιεμαλ ην 1986 λα απνηεινχλ ην 43% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο.
ην δεχηεξν δηάζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ηα έηε 1986 κε 1994, αθνξά ην
κεζνδηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε εκπνξηθή απειεπζέξσζε είρε αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη
ήδε, ρσξίο φκσο λα έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ζπκθσλία NAFTA. ην δηάζηεκα απηφ
θαηαξράο, νη γεσξγηθέο εμαγσγέο παξέκεηλαλ ζηα ίδηα ρακειά επίπεδα.
Όπσο είλαη θπζηνινγηθφ ππήξμε κηα ππνθαηάζηαζε ησλ πεηξειατθψλ κε εμαγσγέο
κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ. Καη απηφ γηαηί νη εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ
μεθίλεζαλ κε πνζνζηφ 43% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ θαη θαηέιεμαλ κε ην
θαλεξά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 81%.
Σέινο ηα δηάζηεκα 1994 – 2006, αθνξά ηελ πεξίνδν πνπ εθαξκφζηεθε ε ζπκθσλία
NAFTA. ε απηφ ην δηάζηεκα ην εχξνο ησλ εμαγσγψλ κεηαπνηεκέλσλ αγαζψλ
παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα ζηαζεξά πάλσ απφ ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ
ηνπ Μεμηθφ. Αληίζεηα νη πεηξειατθέο εμαγσγέο πεξηνξίζηεθαλ αθφκε παξαπάλσ,
αθνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα φηη ηελ ρξνληά 1998 είραλ ίδην πνζνζηφ κε
ηηο γεσξγηθέο, πεξίπνπ ζην 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη θαζαξά ε ράξαμε ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο
αξρέο ηνπ Μεμηθφ, πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε θχξην βαζκφ απφ ηηο εμαγσγέο ζηα
κεηαπνηεκέλα αγαζά. Γηα απηφ άιισζηε θαη ε επηξξνή ησλ αξκνδίσλ αξρψλ απφ ηελ
ζπκθσλία NAFTA ήηαλ νινθάλεξε. Καηά ηελ άπνςε καο ή εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ
εθαξκφζζεθε κεηά ην 1994 θαη έπεηηα είρε πεξηζζφηεξν επέιηθην ραξαθηήξα. Καη
απηφ γηαηί ν εμαγσγέο ηηο ρψξαο έπαςαλ λα εμαξηψληαη ζε απφιπην βαζκφ απφ ηα
πεηξειατθά αγαζά θαη επνκέλσο απφ ηηο επκεηάβιεηεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Απφ ηελ
άιιε δφζεθε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαπνηεκέλσλ
αγαζψλ, βνεζψληαο ζεκαληηθά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο.
ηελ αλάπηπμε φκσο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ δελ βνήζεζε ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. Απηφ
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ηζρπξηζκφ καο ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο φηη ηφζν ε εκπνξηθή
απειεπζέξσζε, φζν θαη ε ζπκθσλία NAFTA, δελ πέηπραλ ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ
ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ θαη ε ζεκαληηθή
ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Μεμηθφ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ θαίλεηαη απφ ην
αθφινπζν δηάγξακκα :
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ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: Economic Development and Industrial Performance in Mexico
post-NAFTA, 16 April 2007, page 13

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ιακβάλνπκε δεδνκέλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Πην αλαιπηηθά βιέπνπκε πσο ηελ πεξίνδν 1970 – 1981, θαηά
κέζν φξν ε εηήζηα αλάπηπμε βξίζθνληαλ ζην 7.5% θαη ηα εκπνξηθφ ηζνδχγην
παξνπζίαδε κέζν έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ.
Ζ θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζαθψο θαηά ηα έηε ηεο εκπνξηθήο απειεπζέξσζεο γηα ην
εκπνξηθφ ηζνδχγην. Έηζη θαηά ηα έηε 1982- 1994, νη εμαγσγέο ηνπ Μεμηθφ ήηαλ θαηά
κέζν φξν 1% ηνπ ΑΔΠ, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο ε
αλάπηπμε ηεο ρψξαο έπεζε ζεκαληηθά, θαζψο ε θαηά κέζν εηήζηα αλάπηπμε ηνπ
Μεμηθφ γηα ην δηάζηεκα 1982 – 1994 ήηαλ, κφλν 2%.
Αληίζηνηρα, ε πνξεία αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν 1995 – 2000 ήηαλ ζαθψο θαιχηεξε.
Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηά ηα έηε, ε θαηά κέζν φξν εηήζηα αλάπηπμε
απμήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 5.5%. Καη πάιη φκσο απηή ε επηηπρεκέλε πνξεία
αλάπηπμεο δελ ζπλδπάζηεθε κε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Με άιια ιφγηα, βιέπνπκε φηη ηελ πεξίνδν 1995 – 2000, ην
Μεμηθφ παξνπζίαζε θαη πάιη εκπνξηθά ειιείκκαηα ηεο ηάμεο ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ.
Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν 2001 – 2005, ηφζν ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο ,φζν
θαη ε θαηάζηαζε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Έηζη, ε
θαηά κέζν φξν αλάπηπμε ηεο ρψξαο ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2% αιιά ην εκπνξηθφ
έιιεηκκα κεηψζεθε, θαη θαηά κέζν φξν ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2 ηνπ ΑΔΠ.
Σα παξαπάλσ δηαρξνληθά ζηνηρεία καο νδεγνχλ ζε έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα.
Καηά ηα έηε κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995, νη εμαγσγέο ηνπ Μεμηθφ εληζρχζεθαλ
ζεκαληηθά. Όκσο ε θαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ δελ βειηηψζεθε ζηνλ
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απαηηνχκελν βαζκφ, θαζψο ε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ κε
απνηειεζκαηηθή. πλεπψο πηζηεχνπκε πσο ε εγρψξηα παξαγσγή ζα ήηαλ
ρξεζηκφηεξν αλ εμεηδηθεχνληαλ ζε κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία αγαζψλ. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν απφ ηελ κηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ζα παξνπζίαδε ειιείκκαηα, ιφγσ ηελ
κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζα αλέξρνληαλ ζε
ζαθψο πςειφηεξα επίπεδα.
ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ελφηεηαο ζα ηνλίζνπκε ζχληνκα ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ
έρεη ε Ακεξηθή ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ. Πνιχ απιά, απφ φηη έρνπκε
αλαιχζεη κέρξη ζηηγκήο πξνθχπηεη πσο ε αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ηνπ
Μεμηθφ εμαξηάηαη νπζησδψο απφ ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο. Ζ εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο έρεη έλαλ θαη θχξην απνδέθηε ν νπνίνο είλαη ε νηθνλνκίαο
ηεο Ακεξηθήο. Καηά επέθηαζε ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ ζε έλα κεγάιν
βαζκφ εμαξηάηαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο ζηελ Ακεξηθή. Σν γεγνλφο απηφ
θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα :
ΜΔΡΗΓΗΑ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: Mexico , Selected Issues, August 2011, page 14.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα παξαηεξνχκε γηα δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, πνην
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο εμαγσγψλ θαηέρεη ν κεγαιχηεξνο ηνπο εκπνξηθφο
ζπλέηαηξνο. Μαο πξνθαιεί ηδηαίηεξε αίζζεζε ην πνζνζηφ ηεο Κίλαο ην νπνίν είλαη
ηδηαίηεξα ρακειφ, κφιηο 19% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο θαηέρεηαη απφ ηνλ
κεγαιχηεξν ηεο εκπνξηθφ ζπλέηαηξν. Παξφκνηα ρακειά πνζνζηά έρνπλ ηφζν ε
Κνξέα φζν θαη ε Βξαδηιία, 23% θαη 20% αληίζηνηρα. Αληίζεηα ζηελ Γεξκαλία
κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη εμαγσγέο είλαη πην ζπγθεληξσκέλεο γχξσ απφ ηνλ
κεγαιχηεξν ηεο εκπνξηθφ ζπλεξγάηε, αθνχ νη εμαγσγέο ζε απηφλ αλέξρνληαη ζην
45% ησλ ζπλνιηθψλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ. Σέινο θαηαιαβαίλνπκε φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ δηαθαηέρεη ην Μεμηθφ, αθνχ ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ ηεο
εμαγσγψλ πξννξίδνληαη πξνο ηελ Ακεξηθή, δειαδή πξνο ηνε θχξην εκπνξηθφ ηεο
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ζπλέηαηξν. Απφ απηφ ην ζηνηρείν δηαθαίλεηαη ε κεγάιε εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Μεμηθφ απφ ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκία ηεο Ακεξηθήο.

3.2.3.1. H ζπζρέηηζε κηαο αλαθνίλσζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ FED κε ηελ
ηζνηηκία πέζν- δνιαξίνπ θαη ηελ ηηκή ησλ Mexican futures.

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηελ ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο αλαθνίλσζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ην FED, κε ηελ ηζνηηκία πέζν
δνιαξίνπ αιιά θαη ηελ ηηκή ησλ Mexican futures ζπκβνιαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
είλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε αξρηθά ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο πνπ ζέηνπκε γηα ηελ
εμαγσγή ησλ απαξαηηήησλ ζπκπεξαζκάησλ:
H πξψηε, είλαη πσο παξαιιειίδνπκε ηηο αλαθνηλψζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
FED, κε ρξνληθά επεηζφδηα, θαηά ηα νπνία ην FED απνθαζίδεη λα αιιάμεη ηνλ βαζηθφ
επηηνθηαθφ ηνπ ζηφρν. πλεπψο ππάξρνπλ ηξία πηζαλά ζελάξηα : Ο βαζηθφο ζηφρνο
γηα ηα επηηφθηα λα απμεζεί, λα κεησζεί, είηε λα παξακείλεη ακεηάβιεηνο.
Ζ δεχηεξε είλαη φηη ππνζέηνπκε πσο ε αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ – ζηφρνπ απφ
επεξεάδεη άκεζα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο ηνπ
Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα φπνπ παξνπζηάδνληαη δηάθνξα
επεηζφδηα θαηά ηα νπνία ην FED αιιά θαη ε Κεληξηθή ηξάπεδα ηνπ
κεηαβάιινπλ ηα επηηφθην – ζηφρν ηνπο.

ην FED,
Μεμηθφ.
ρξνληθά
Μεμηθφ,

Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ην ρξνληθφ καο δείγκα ησλ ρξνληθψλ επεηζνδίσλ,
πεξηιακβάλεη κφλν ηα έηε 2005 θαη 2009, θαζψο πξηλ ην 2005 ε Κεληξηθή ηξάπεδα
ηνπ Μεμηθφ δελ είρε θάπνην βαζηθφ ζηφρν γηα ην επηηφθην. Απφ ηνλ πίλαθα
παξαηεξνχκε φηη ε πξψηε ζηήιε αθνξά ηελ Κεληξηθή ηξάπεδα ηνπ Μεμηθφ. Όπσο
παξαηεξνχκε, έρνπκε ηξία ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη ε εκεξνκελία ηνπ ρξνληθνχ
επεηζνδίνπ, ην είδνο απηήο, αχμεζε ή κείσζε ηνπ επηηνθίνπ δειαδή, αιιά θαη ην
κέγεζνο ηεο κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ. ηελ δεχηεξε ζηήιε παξαζέηνληαη ηα ίδηα
αθξηβψο ζηνηρεία ηνπ FED.
Απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία παξαηεξνχκε φηη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε αληίδξαζε ηεο
Κεληξηθήο ηξάπεδαο ηνπ Μεμηθφ είλαη άκεζε ζηελ αιιαγή ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ηνπ
FED. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είρακε γηα παξάδεηγκα, ζηηο 20 επηέκβξε ηνπ 2005 φηαλ
ην FED αχμεζε θαηά 25 κνλάδεο βάζεο ην επηηφθην ζηφρν θαη κεηά απφ 3 εκέξεο ε
Κεληξηθή ηξάπεδα ηνπ Μεμηθφ πξνέβε ζε κηα ηζφπνζε κείσζε ηνπ βαζηθνχ
επηηνθίνπ- ζηφρνπ ηεο, ζηηο 23 επηέκβξε ηνπ έηνπο.
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε αληίδξαζε ηεο
Κεληξηθήο ηξάπεδαο ηνπ Μεμηθφ δελ ήηαλ θαη ηφζν άκεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 10
Μάηνπ ηνπ 2006 ην FED απνθάζηζε αχμεζε ηνπ βαζηθνχ – επηηνθίνπ θαηά 25
κνλάδεο βάζεο. Ζ αληίδξαζε ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο ηνπ Μεμηθφ ήιζε κεηά απφ 15
εκέξεο, δειαδή ζηηο 26 Μάηνπ, φηαλ θαη απνθάζηζε λα θξαηήζεη ζηαζεξφ ηνλ
επηηνθηαθφ ηεο ζηφρν. ε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξνχκε φηη ηα δηαζηήκαηα θπξίσο
αθνξνχλ πέληε εκέξεο, ελψ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο είλαη αθφκε κηθξφηεξα, δχν ή
ηξηψλ εκεξψλ.
Ζ ηξίηε ππφζεζε πνπ ζέηνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη κηα αιιαγή ζην επηηφθην – ζηφρν
αιιάδεη ζεκαληηθά ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ
αιιαγή ησλ ηηκψλ ησλ ζπκβνιαίσλ futures. Σα ζπκβφιαηα απηά απνηεινχλ έλα είδνο
παξάγσγσλ ηίηισλ, κε ηα νπνία θάζε επελδπηήο κπνξεί είηε λα θαιχςεη ηνλ θίλδπλν
πνπ έρεη ιάβεη (Hedging), είηε λα θεξδνζθνπήζεη (Speculating). Σα ζπκβφιαηα απηά
έρνπλ έλαλ ππνθείκελν ηίηιν. ηελ Ακεξηθή απηφο κπνξεί λα είλαη θαη ν επηηνθηαθφο
ζηφρνο ηνπ FED. Όκσο ,ζηνλ Μεμηθφ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζπκβφιαηα γηα ηνλ βαζηθφ
επηηνθηαθφ ζηφρν ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο. Αληίζηνηρα ππάξρνπλ ζπκβφιαηα futures
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πάλσ ζε θάπνην επηηφθην αλαθνξάο, γηα παξάδεηγκα ην Interbank Equilibrium Rate,
TIIE. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη πσο κηα αιιαγή ζην βαζηθφ
επηηνθηαθφ ζηφρν ηνπ FED δχλαηαη λα αιιάμεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ ζην
Μεμηθφ,θάηη πνπ ζα θαλεί άκεζα θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπκβνιαίσλ futures, έζησ θαη
πάλσ ζην TIIE επηηφθην αλαθνξάο. Σν ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα έρνπλ απνδείμεη ηφζν
νη Evans θαη Kuttner (1998) φζν θαη ν Hamilton (2009).
Ζ ηέηαξηε ππφζεζε πνπ θάλνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη κηα αληίζηνηρε αιιαγή ζηηο
ηηκέο ησλ futures ζπκβνιαίσλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία
κεηαμχ ηνπ πέζν θαη ηνπ δνιαξίνπ. Με άιια ιφγηα, φηαλ παξαηεξείηαη θαη έλα
ρξνληθφ επεηζφδην, κε ην FED λα αλαπξνζαξκφδεη ηνλ βαζηθφ – επηηνθηαθφ ηνπ
ζηφρν, επεξεάδνληαη νη ηηκέο ησλ futures ζην Μεμηθφ θαη ζπλεπψο θαη ε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κεηαμχ ησλ δχν λνκηζκάησλ.
ην επφκελν ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα πξνζπαζήζνπκε κε κηα απιή νηθνλνκεηξηθή
κέζνδν λα ειέγμνπκε θαηά πφζν ε ηέηαξηε ππφζεζε ηζρχεη ζηελ πξάμε. Ζ κέζνδνο
απηή είλαη ηα ειάρηζηα ηεηξάγσλα. Γηα ράξηλ επθνιίαο ζεσξνχκε ηελ εμήο ζρέζε
παιηλδξφκεζεο :

XRt a

Όπνπ

surpriset mt

(1)

XRt  Σν πνζνζηφ ππνηίκεζεο ηνπ πέζν έλαληη ηνπ δνιαξίνπ.

Όπνπ mt
 Ο φξνο ηνπ ζθάικαηνο, ν νπνίνο έρεη κέζν κεδέλ αιιά θαη είλαη
αζπζρέηηζηνο κε ηα surprises, γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη εηεξνζθεδηαζηηθφηεηαο
αιιά θαη απηνζπζρέηηζεο.
Όπνπ surpriset  Σν ρξνληθφ επεηζφδην ηεο κεηαβνιήο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ –
ζηφρνπ ηνπ FED.
Γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ ιακβάλνπκε ηελ εμήο εμίζσζε, θαηά Kuttner (2001):

surpriset

m
m t

Ft Ft 1

(2)

Όπνπ

m  Σν ζχλνιν ησλ εκεξψλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ κήλα.

Όπνπ

t  Ζ εκέξα ηνπ ρξνληθνχ επεηζνδίνπ ηεο αλαθνίλσζεο απφ ην FED.
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Όπνπ m t  Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ πνπ απνκέλνπλ γηα ην
ηέινο ηνπ κήλα θαη ηεο εκέξαο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο αιιαγήο ηνπ βαζηθνχ
επηηνθηαθνχ ζηφρνπ απφ ην FED.

Ft  Ζ απφδνζε ηνπ future ζπκβνιαίνπ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο
Όπνπ
αλαθνίλσζεο ηνπ FED. Τπνζέηνπκε φηη ην ζπκβφιαην απηφ έρεη ηελ ειάρηζηε
δηάξθεηα γηα ηελ ιήμε ηνπ.
Όπνπ Ft 1  Ζ απφδνζε ηνπ future ζπκβνιαίνπ ηελ εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ
FED. Τπνζέηνπκε φηη ην ζπκβφιαην απηφ έρεη ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα γηα ηελ ιήμε
ηνπ.
Όζνλ αθνξά ην πξφζεκν ηνπ surprise, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Andersen (2003), ζα
ζεσξήζνπκε ηελ εμήο απιή κέζνδν : Έλα surprise ζα ζεσξείηαη σο ζεηηθφ φηαλ ε
πξνζδνθία γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ
πξαγκαηηθή. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αο ζεσξήζνπκε φηη πξνζδνθνχζακε αχμεζε ηνπ
επηηνθηαθνχ ζηφρνπ θαηά 25κνλάδεο βάζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ ε
πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ επηηνθηαθνχ ζηφρνπ ήηαλ 50 κνλάδεο βάζεο κπνξνχκε λα
ηζρπξηζηνχκε φηη έρνπκε έλα ζεηηθφ surprise 25 κνλάδσλ βάζεο.
Αληηζέησο, αλ ε πξνζδνθία γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ βαζηθνχ επηηνθηαθνχ ζηφρνπ είλαη
πςειφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθά κεηαβνιή απηνχ, ηφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη
έρνπκε έλα αξλεηηθφ surprise. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έζησ πσο πξνζδνθνχκε αχμεζε
ηνπ βαζηθνχ επηηνθηαθνχ ζηφρνπ θαηά 25 κνλάδεο βάζεο. Αλ ε πξαγκαηηθή κεηαβνιή
ηνπ target επηηνθίνπ είλαη κεδεληθή, ηφηε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ππάξρεη
έλα αξλεηηθφ surprise 25 κνλάδσλ βάζεο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, δαλεηζηήθακε εκεξήζηα ζηνηρεία απφ ηηο ρξνλνινγηθέο
ζεηξέο ηνπ FED, φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαθνηλψζεηο αιιαγήο ηνπ βαζηθνχ
επηηνθηαθνχ ζηφρνπ. Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία απφ ηα έηε 1996 – 2009, κε ζπλνιηθέο
παξαηεξήζεηο N= 3.447 αιιά θαη 112 πεξηπηψζεηο αιιαγήο ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ.
Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηεο κνξθήο ηνπ πίλαθα πνπ παξαζέζακε παξαπάλσ κε ηελ
δηαθνξά φηη ν παξαπάλσ πίλαθαο πεξηειάκβαλε κφλν ηα έηε 2005 – 2009.
Αθνχ ηξέμακε ινηπφλ ηελ παιηλδξφκεζε (1) ιάβακε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα :
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ
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Καηαξράο παξαηεξνχκε, φηη ν ζπληειεζηήο β είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Απηφ ην
ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαζψο ε ζηαηηζηηθή t ηνπ ζπληειεζηή β είλαη κεγαιχηεξε
θαηά απφιπηε ηηκή απφ ην 2, θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηεο είλαη 2.98. Με άιια ιφγηα
ζπκπεξαίλνπκε πσο ζηαηηζηηθψο ε κεηαβιεηή surprises έρεη επίδξαζε πάλσ ζηελ
κεηαβιεηή ηνπ πνζνζηνχ ππνηίκεζεο ηνπ πέζν έλαληη ηνπ δνιαξίνπ.

Δπηπξνζζέησο κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη απφ ην πξφζεκν
ηνπ εθηηκεηή β. Παξαηεξνχκε φηη απηφ είλαη αξλεηηθφ. Απηφ ζεκαίλεη πσο, φηαλ γηα
παξάδεηγκα έρνπκε έλα ζεηηθφ surprise, δειαδή ε πξνζδνθία είλαη κεγαιχηεξε ηεο
πξαγκαηηθήο ηηκήο, ηφηε ελδέρεηαη λα πεξηκέλνπκε έλα αξλεηηθφ πνζνζηφ
ππνηίκεζεο, δειαδή κηα αλαηίκεζε ηνπ πέζν έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Ζ παξαπάλσ
ινγηθή έρεη ζεκαληηθή πξαθηηθή εμήγεζε. Σν κφλν πνπ είλαη απαξαίηεην λα
ζθεθηνχκε είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Ακεξηθή, πεξίνδνη απμήζεσλ ησλ επηηνθηαθψλ
ζηφρσλ έρνπλ ζπλδεζεί κε πεξηφδνπο άλζεζεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ηεο
Ακεξηθήο.
Όπσο αλαιχζακε φκσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, φηαλ ε νηθνλνκία ηεο
Ακεξηθήο παξνπζηάδεη αλάπηπμε, ηα ζεηηθά επαθφινπζα ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηνπ
Μεμηθφ είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Καη απηφ γηαηί ηδηαίηεξε αλάπηπμε γλσξίδνπλ
νη εμαγσγέο ηνπ Μεμηθφ πνπ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, ην 80% απηψλ, απεπζχλεηαη
ζηελ Ακεξηθή. αλ άκεζν επαθφινπζν ηεο έθξεμεο ησλ εμαγσγψλ θαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο είλαη πην επλντθέο γηα ηελ ρψξα
ηνπ Μεμηθφ.
Σηο αληίζεηεο πεξηπηψζεηο φηαλ ην surprise είλαη αξλεηηθφ, δειαδή φηαλ ε
πξνζδνθία είλαη ρακειφηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο,
κπνξνχκε λα ηηο
παξαιιειίζνπκε κε πεξηφδνπο ρακειήο είηε κεδεληθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Ακεξηθή.
Σφηε, ην FED ζπρλά απνθαζίδεη λα κεηψζεη ηνλ βαζηθφ επηηνθηαθφ ζηφρν
πεξηζζφηεξν απφ φηη πεξηκέλεη ε αγνξά, κε απψηεξν ζθνπφ λα δψζεη έλα ηζρπξφ ζνθ
ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Γεδνκέλνπ ηνπ αξλεηηθνχ πξφζεκνπ ηεο εθηίκεζεο β, είλαη
ινγηθφ φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αλακέλνπκε ηελ ππνηίκεζε ηνπ πέζν έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ ή αιιηψο έλα ζεηηθφ πνζνζηφ ππνηίκεζεο ηνπ πέζν. Απηφ εμεγείηαη
εχθνια αλ ζθεθηνχκε φηη φηαλ ε νηθνλνκία ηεο Ακεξηθήο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
χθεζεο, ζα είλαη απηφκαηα ρακειφηεξε θαη ε δήηεζε ηεο Ακεξηθήο γηα ηα εμαγσγηθά
αγαζά ηνπ Μεμηθφ.

3.2.4. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξηλ θαη κεηά ην 1994- ζπκπεξάζκαηα.
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ηελ ηειεπηαία ελφηεηα γηα ηελ ρψξα ηνπ Μεμηθφ είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε
ηελ πνξεία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο ρψξαο θαηά ηα ηειεπηαία
έηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα πξνζπαζήζνπκε λα νδεγεζνχκε ζε νξηζκέλα
ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ηεο ρψξαο, πξηλ θαη κεηά απφ
ηελ θξίζε ηνπ 1994 – 1995. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ρψξεο, έηζη θαη γηα ην
Μεμηθφ, ζα αζρνιεζνχκε πξψηα κε ηνλ καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα, κεηέπεηηα κε ηνλ
δεκνζηνλνκηθφ θαη ζην ηέινο ζα πξνζπαζήζνπκε λα κειεηήζνπκε θαη ηηο αιιαγέο
ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα ηνπ Μεμηθφ.

 Μαθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο : ε πξψην επίπεδν ζα αλαιχζνπκε ηελ πνξεία
ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ. Γηα κεγαιχηεξε
δηεπθφιπλζε, παξαζέηνπκε ην παξαθάησ πίλαθα :
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ
ΔΣΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ(%)
1999
3.7
2000
7.1
2001
-0.3
2002
1
2003
1.3
2004
4.1
2005
3
2006
4.8
2007
3.2
2008
1.3
2009
-6.5
2010
5.5
Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/mexico/gdp-growth
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ βιέπνπκε παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο κέρξη ην 2001
παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Μεμηθφ. Έηζη, θαηαξράο ην 1999 ε
αλάπηπμε έθηαζε ην 3.7% ελψ ηελ επφκελε ρξνληά, δειαδή ην 2000 ε αλάπηπμε
έθηαζε ζε πξσηνθαλή επίπεδα γηα ηελ ρψξα, ζην 7.1% πνπ απνηειεί θαη ηελ
πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε.
Σν έηνο 2001, επεξεαδφκελε θαη απφ ηελ θξίζε ηεο Αξγεληηλήο, ε παξαγσγηθφηεηα
ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Μεμηθφ κεηψζεθε θαηαθαλψο. Άιισζηε, βιέπνπκε πσο εθείλε
ηελ ρξνληά ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο έπεζε ζε αξλεηηθά επίπεδα,ζη-0.3%. Απφ
εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα δηαπηζηψλεηαη πσο ν εμεηαδφκελνο δείθηεο αθνινχζεζε
κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία, αλ εμαηξέζνπκε ην έηνο 2005. Με άιια ιφγηα, απφ ηα
1% ηνπ 2002, θηάζακε ζη 4.8% ην 2006.

150

ηα έηε πνπ αθνινχζεζαλ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε εγρψξηα νηθνλνκία ηνπ Μεμηθφ
γλψξηζε πεξηφδνπο φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο κεησλφηαλ ζπλερψο. πλεπψο, ην 2007
κεηψζεθε ζην 3.2% ελψ ην 2008 ε κείσζε ήηαλ κεγαιχηεξε θηάλνληαο ζην 1.3%.
Αθνινχζσο, επεξεαδφκελε ε ρψξα θαη απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε
θαη ηα επαθφινπζα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ακεξηθήο, ην 2009
παξαηεξήζεθε ε πςειφηεξε χθεζε ηα ηειεπηαία έηε αγγίδνληαο ην-6.5%. Ωζηφζν,
ηδηαίηεξα αηζηφδνμν είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά, δειαδή, ην
2010 θαίλεηαη πσο ε καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Μεμηθφ βειηηψζεθε αηζζεηά,
αθνχ ε αλάπηπμε έθηαζε ηα πςειά επίπεδα ηνπ 5.5%.
ε δεχηεξν ζηάδην, ζα αλαιχζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαηά ηα ηειεπηαία
έηε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ γξάθεκα:
ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/mexico/inflation-cpi
Με κηα πξψηε καηηά ζην γξάθεκα, θαηαβαίλνπκε φηη ππάξρεη κηα γεληθή ξνπή ηνπ
πιεζσξηζκνχ απφ ην 1999 σο θαη ζήκεξα. Απηή, είλαη κεησηηθή αθνχ ε ηηκή ηνπ
εμεηαδφκελνπ δείθηε ην 1999 ήηαλ ζην 15% ελψ ην 2010 ζην 4.1 %,δειαδή
ππνηξηπιαζηάζηεθε. Πην αλαιπηηθά, κέρξη λα εκθαληζηνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο
ηελ θξίζεο ηνπ 2008, δηαπηζηψλεηαη πσο ε πησηηθή πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπ
Μεμηθφ είρε έλαλ ζηαζεξφ ραξαθηήξα. Καη απηφ γηαηί ήδε απφ ην 2000 είρε πέζεη
ζην 9% κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε 6.5% ,6.4%, 4.5 %, γηα ην 2001 , 2002, θαη 2003
αληίζηνηρα. Αλ εμαηξέζνπκε ην 2004 φπνπ ν δείθηεο απμήζεθε ζη0 5.4%, ε πνξεία
κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 2007 φηαλ έθηαζε ζη 4%.
Με ηελ εκθάληζε ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2008, πξνζσξηλψο
ν πιεζσξηζκφο ηνπ Μεμηθφ αλέβεθε ζην 5.1% αιιά ηα δχν ηειεπηαία έηε επέζηξεςε
ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ζην 3.6% θαη ζην 4.1% αληίζηνηρα. Σν γεγνλφο φηη ν
πιεζσξηζκφο, ζε έλα ηφζν επκεηάβιεην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
δηαηεξήζεθε ζε ηφζν ρακειά επίπεδα θαηαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ έρεη αθνινπζεζεί ζην Μεμηθφ ηα ηειεπηαία έηε. Ωο
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απνηέιεζκα ε εγρψξηα νηθνλνκία δείρλεη ιηγφηεξν αλζεθηηθή ζε αξλεηηθέο
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο αλά ηνλ θφζκν, ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πξηλ ην 1994.
ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα, ζα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία
ελφο άιινπ ζεκαληηθνχ καθξννηθνλνκηθνχ δείθηε πνπ είλαη ε αλεξγία. Ζ εμέιημε ηεο
θαίλεηαη
ζην
παξαθάησ
δηάγξακκα:
ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/mexico/unemployment-rate
Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη ε πνξεία ηεο αλεξγίαο ζην Μεμηθφ είλαη
ζηαζεξά απμεηηθή απφ ην 2000 θαη έπεηηα. Έηζη ελψ ην έηνο 2000 ήηαλ ζηα ρακειά
επίπεδα ηνπ 2.5% ην 2001 αλέβεθε ζην 2.8% θαη ην 2002 ζην 2.9%. Ζ ηάζε απηή
ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα έηε κηαο θαη ην 2004 ν δείθηεο αλέβεθε ζην 3.2%,
θηάλνληαο ζην πςειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ είλαη
ην γεγνλφο φηη ε πνξεία αλάπηπμεο πνπ θαηαγξάθεθε ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα έηε
κέρξη θαη ην 2010 ζην Μεμηθφ, δελ ζπλδπάζηεθε απφ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
Απηφ θαλεξψλεη θαη ε γεληθή ξνπή ηεο αλεξγίαο πνπ αληί λα πεξηέξρεηαη ζε
ρακειφηεξα επίπεδα ,απμαλφηαλ ζπλερψο. Με άιια ιφγηα, ε αλεξγία πνπ
θαηαγξάθεθε θαηά ην έηνο 2008 ήηαλ αθφκε πςειφηεξε αγγίδνληαο ην 4%. Μάιηζηα
απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα, ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ Μεμηθφ
θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε άκεζα θαη απφ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο θξίζεο πνπ
βίσζαλ νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Άιισζηε, δηαπηζηψλεηαη πσο ηα ηειεπηαία δχν έηε, ην 2009 θαη ην 2010, ε αλεξγία
έρεη θηάζεη ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηψλ, ζην 5.5% θαη 5.7%
αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλχνπλ ηελ ηεξάζηηα αλάγθε γηα ηελ ιήςε
ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο ψζηε λα ην άλεξγν θνκκάηη ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ Μεμηθφ λα κεησζεί απαξαίηεηα. ε απηφ ζα βνεζνχζαλ ζεκαληηθά νη
επελδχζεηο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ή ζε άιινπο πνπ είλαη
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αλαμηνπνίεηνη ψζηε θαη λα βξνχλε επθαηξία απαζρφιεζεο πεξηζζφηεξα άηνκα, θαη λα
βνεζεζεί ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο πεξαηηέξσ.

 Γεκνζηνλνκηθφο ηνκέαο : Ο πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο δείθηεο πνπ ζα
εμεηάζνπκε είλαη απηφο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο γηα ην Μεμηθφ. Σα απνηειέζκαηα
θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην αληίζηνηρν ηνπ γξάθεκα :
ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: Mexico, Selected Issues, August 2011,Central Bank of Mexico.
Σν εμεηαδφκελν δηάζηεκα γηα ην Γεκφζην Υξένο ηνπ Μεμηθφ απνηειεί ηα έηε απφ ην
2004 κέρξη θαη ζήκεξα. Μέρξη θαη ην 2008, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε ηελ
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ αξρψλ ηνπ Μεμηθφ. Απηφ
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηά ηα πέληε έηε ην Γεκφζην Υξένο φρη κφλν
θξαηήζεθε ζηα ίδηα επίπεδα αιιά κεηψζεθε ζε ρακειφηεξα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2004 ην Γεκφζην Υξένο ηεο ρψξαο ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ
23.5% ηνπ ΑΔΠ. Σα δχν επφκελα έηε ηνπ αθνινχζεζαλ, ην 2005 θαη 2006, ν
εμεηαδφκελνο δείθηεο πεξηήιζε ζε ρακειφηεξα επίπεδα, αθνχ κεηψζεθε ζην 17.4%
ηνπ ΑΔΠ, θαη ζην 20.7% ηνπ ΑΔΠ, αληίζηνηρα. Μεηά απφ κηα απμνκείσζε ηνπ
δείθηε ην 2007 θαη 2008 ηειηθά ην 2008, ε ηηκή ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ήηαλ ζηα
επίπεδα ηνπ 19.3% ηνπ ΑΔΠ ρακειφηεξα απφ ην 23.5% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην
επίπεδν ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ην 2004.
Απφ εθείλε ηελ ρξνληά θαη έπεηηα θαλεξψζεθαλ νη δεκνζηνλνκηθέο αδπλακίεο ηεο
ρψξαο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πνξεία ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηνπ
Μεμηθφ επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008.
αλ ζπλέπεηα, θαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηζρήο ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα, ην Γεκφζην Υξένο αθνινχζεζε ηελ αληνχζα. πλεπψο, ε ηηκή
ηνπ δείθηε γηα ην 2009 ήηαλ ζην 39.1% ηνπ ΑΔΠ ελψ ε αχμεζε ήηαλ ζηαζεξή θαη
γηα ην 2010, αθνχ ην Υξένο έθηαζε ζην 41.5% ηνπ ΑΔΠ. Απφ ηελ ηειεπαηαία απηή
ε εμέιημε δηαπηζηψλεηαη πσο κέζα ζε έλα έηνο, 2009, ην δεκφζην Υξεφο ζρεδφλ
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δηπιαζηάζηεθε αθνχ νη ηηκέο ηνπ 2009 θαη 2010 απηνχ είλαη νη πςειφηεξεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ ηκήκαηνο.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θαηαδεηθλχεηαη ε κεγάιε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ
κεηαξξπζκίζεηο αιιά θαη πην απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ζην Μεμηθφ, ψζηε ε
θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηφ λα είλαη πην πγηήο ζην κέιινλ θαη λα κελ ππάξμνπλ
ακθηβνιίεο γηα ηελ δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο.
Δπηπξφζζεηα ζεσξνχκε απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε θαη ηελ πνξεία ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ απφ ην 1995 κέρξη θαη ζήκεξα. Ηδηαίηεξα ρξήζηκν είλαη λα εμεηάζνπκε ηελ
ζχζηαζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζην δηάζηεκα απηφ ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηα
δεηνχκελα ζπκπεξάζκαηα. Σα δεηνχκελα δεδνκέλα απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα :
ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΟΓΑ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ
ΔΣΖ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ
ΔΟΓΑ(%ΑΔΠ)

ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΑ
ΓΖΜΟΗΑ
ΔΟΓΑ(%ΑΔΠ)

ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΑ
/ΤΝΟΛΗΚΑ
ΓΖΜΟΗΑ
ΔΟΓΑ(%)
1995
10
5
35
1996
10
6
37
1997
11
5
35
1998
4
30
9
1999
10
5
30
2000
10
6
36
2001
11
5
33
2002
11.5
5
30
2003
10
6
35
2004
9.5
6.5
39
2005
9
7
42
2006
9
6
37
2007
11
5
32
2008
11
7
37
2009
6
13
26
2010
10
5
27
Πεγή: The Macroeconomic consequences of Falling Oil Revenues in Mexico: A
Looming Crisis or a Mixed Blessing? 29 April, page 10.

Απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζε πξψην επίπεδν δηαπηζηψλεηαη κηα ζεκαληηθά
ζηαζεξή πνξεία ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ην Μεμηθφ. Παξά ηα πνιιά
εμεηαδφκελα έηε, απφ ην 1995 κέρξη θαη ζήκεξα, ηα θνξνινγηθά έζνδα θπκαίλνληαη
ζε έλα ζηελφ δηάζηεκα απφ 9% κέρξη θαη 13% ηνπ ΑΔΠ. Ζ ρακειφηεξε ηηκή απηψλ
ησλ εζφδσλ θαηαγξάθεηαη ην 1998 φηαλ θαη έπεζαλ ζην ρακειφηεξν ηνπο επίπεδν.
Αληίζηνηρα ε πςειφηεξε ηηκή ηνπο παξαηεξείηαη ην έηνο 2009 φηαλ θαη άγγημαλ ην
13% ηνπ ΑΔΠ.
154

Έλα δεχηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ην γεγνλφο
φηη ζε θαλέλα έηνο ηα πεηξειατθά δεκφζηα έζνδα δελ μεπέξαζαλ ηα αληίζηνηρα
θνξνινγηθά σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Ζ ρακειφηεξε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν
θαηεγνξηψλ είλαη ην 2% πνπ παξαηεξείηαη ην 2005 φηαλ ηα θνξνινγηθά έπεζαλ ζην
9% ηνπ ΑΔΠ ελψ ηα πεηξειατθά δεκφζηα έζνδα αλέβεθαλ ζην 7% ηνπ ΑΔΠ. Καη ην
αληίζηνηρν δηάζηεκα ηηκψλ ησλ πεηξειατθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ είλαη ηδηαίηεξα ζηελφ.
Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ εηψλ δηαπηζηψλεηαη πσο ε πςειφηεξε ηνπο ηηκή
είλαη ην 7% ηνπ ΑΔΠ, πνπ θαηαγξάθεθε ην 2005 θαη ην 2008 ελψ ε ρακειφηεξε ηνπο
είλαη ην 4% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 1998.
Ωζηφζν, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη αλ εμαηξέζνπκε ην 2008 φηαλ θαη είρακε
κηα πξνζσξηλή αχμεζε, απφ ην 2005 θαη κεηά παξαηεξνχκε κηα πηψζε ησλ
πεηξειατθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Καη απηφ θαζψο, ηα έηε απφ ην 2006 κέρξη θαη
ζήκεξα νη ηηκέο ηνπο αγγίδνπλ ην ρακειφηεξν φξην ηνπ δηαζηήκαηνο ηηκψλ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο εζφδσλ, ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ απμεηηθέο ηάζεηο.
Σν ζπκπέξαζκα απηφ θαίλεηαη άιισζηε θαη απφ ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα, φπνπ
αλαπαξίζηαηαη ν ιφγνο ησλ πεηξειατθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ πξνο ηα ζπλνιηθά
δεκφζηα έζνδα. Με κηα πξψηε καηηά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν ιφγνο απηφο
παξνπζηάδεη αξθεηέο απμνκεηψζεηο απφ ην 1995 κέρξη θαη ζήκεξα. Ωζηφζν, ην
δηάζηεκα ηηκψλ απηνχ ηνπ ιφγνπ, παξακέλεη ρακειφ. Ζ πςειφηεξε ηηκή ηνπ ιφγνπ
θαηαγξάθεηαη ην 2005 κε 42% ελψ θαη ε ρακειφηεξε ηνπ ην 2009 κε κφιηο 26%.
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία δχν έηε ν εμεηαδφκελνο ιφγνο έρεη κεησζεί αηζζεηά. Ζ
αηηία απηήο ηεο κείσζεο δελ είλαη ε αχμεζε ηνπ παξνλνκαζηή, δειαδή ησλ
ζπλνιηθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, αιιά πεξηζζφηεξν ε κείσζε ηνπ αξηζκεηή, δειαδή ησλ
πεηξειατθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Έηζη ην 2009 θαη 2010 έρνπλ παξαηεξεζεί νη δχν
ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ ιφγνπ, ν νπνίνο πήξε ηηο ηηκέο 26% θαη 27%
αληίζηνηρα.
 Δμαγσγηθφο ηνκέαο : ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ελφηεηαο ζα αλαιχζνπκε θπξίσο
ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηνπ Μεμηθφ απφ ην 1999 θαη έπεηηα.
ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ Δ ΓΗΔΚ. ΓΟΛΑΡΗΑ

:
Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/mexico/exports
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Δίλαη μεθάζαξν φηη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ
δηάγξακκα, βιέπνπκε κηα αλνδηθή ηάζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ Μεμηθφ, αλ εμαηξέζνπκε
ην 2009 έηνο.
ε επφκελν ζηάδην ζα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία ησλ εηζαγσγψλ γηα ην ίδην ρξνληθφ
δηάζηεκα αλαθνξάο.
Έλα ζηνηρείν πνπ καο πξνθαιεί ηδηαίηεξε αίζζεζε είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ην 1999
κέρξη θαη ην 2010, κφλν έλα έηνο παξαηεξήζεθε πηψζε ηνπ δείθηε ησλ εηζαγσγψλ.
Απηή ήηαλ ε ρξνληά 2009 φηαλ θαη νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ απφ 290 ζε 230 δηζεθ. $.
ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ Δ ΓΗΔΚ. ΓΟΛΑΡΗΑ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/mexico/imports
ε φιν ην ππφινηπν δηάζηεκα, ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ είλαη πξνθαλήο. Απφ ηα έηε
1999 κέρξη θαη 2004 ε αχμεζε απηή έρεη έλαλ πη ζηαζεξφ θαη νκαιφ ραξαθηήξα.
πλεπψο απφ ην 1999 κέρξη θαη ην 2004 ην χςνο ησλ εηζαγσγψλ απμήζεθε απφ 140
δηζεθ. $ ζε 165 δηζεθ. $. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα φκσο ε αχμεζε ησλ
εηζαγσγψλ ήηαλ ηδηαίηεξα θαηαθφξπθε.
Με άιια ιφγηα ήδε απφ ην 2005 είραλ απμεζεί ζε 180 δηζεθ. $ ελψ ην 2006 νη
εηζαγσγέο άγγημαλ ηα 200 δηζεθ. $. Απηή ε ηάζε ζπλερίζηεθε θαη ηα έηε 2007 θαη
2008 φηαλ θαη ν δείθηεο εθηνμεχζεθε ζηα 310 δηζεθ. $. Μεηά ηελ αηζηφδνμε πηψζε
ην 2009, ην 2010 ν εμεηαδφκελνο δείθηεο επέζηξεςε ζηα πνιχ πςειά επίπεδα ηνπ
2008 θηάλνληαο θαη πάιη ηα 310 δηζεθ. $.
πλνςίδνληαο, ε πνξεία βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ηνπ Μεμηθφ ζηνλ
εμαγσγηθφ ηνκέα είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη δχζθνιε. Καη απηφ γηαηί είλαη
απαξαίηεην λα ζπγθεξαζηνχλ δχν δηαθνξεηηθά κεγέζε ηαπηφρξνλα, θαη νη εμαγσγέο
θαη νη εηζαγσγέο. Μέρξη ην 2004 κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην volatility θαη ησλ
δχν κεγεζψλ ήηαλ ρακειφηεξν απφ φηη ζήκεξα. Απηφ ήηαλ ρξήζηκν γηαηί αθνχ ηα δχν
κεγέζε ήηαλ ιηγφηεξν επκεηάβιεηα, ήηαλ πην εχθνιν γηα ηηο αξκφδηεο πνιηηηθέο θαη
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λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πνξεία ηνπο αιιά θαη λα θάλνπλ αζθαιέζηεξεο πξνβιέςεηο γηα
ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπο. Ωζηφζν ζήκεξα, νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο
εκπεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα ζθάικαηα θαζψο ε κεηαβιεηφηεηα θαη ησλ δχν δεηθηψλ
είλαη πςειή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε παξαθνινχζεζε ηνπο είλαη ρξήζηκν λα είλαη πην
ελδειερήο αιιά θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
εγρψξηαο νηθνλνκίαο πην νπζηαζηηθή θαη επηβεβιεκέλε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ.
Γηα ηελ κειέηε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηαπσλίαο παξαηίζεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο :
OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΗΑΠΧΝΊΑ
Έηε

Γεκφζην Πιεζσξηζκφο Αλεξγία Αλάπηπμε
Υξένο
(%ΑΔΠ)
2004
165
-0.12%
4.8%
2.9%
2005
158
-0.3%
4.2%
2.7%
2006
176
0.2%
4%
2.4%
2007
170
0
3.8%
2.1%
2008
178
1.32%
4%
-0.7%
2009
194
-1.4%
5%
-5.2%
2010
225
-0.7%
5.1%
3.9%
Πεγή: International Monetary Fund, Japan 2011 Selected Issues.
Ξεθηλψληαο απφ ηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, ζα κειεηήζνπκε ηελ θαηάζηαζε κε ην
Γεκφζην Υξένο ηεο Ηαπσλίαο, παξαζέηνληαο ην παξαθάησ δηάγξακκα:
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηελ πνξεία ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Ηαπσλίαο απφ
ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα. Με κηα πξψηε καηηά θαηαιαβαίλνπκε πσο ηα κέγεζνο
κεηξηέηαη ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαη πσο γεληθά ην επίπεδν ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
ηεο Ηαπσλίαο ήηαλ πςειφ ζε φια ηα έηε. Γηαπηζηψλεηαη φηη κέρξη ην 2007 ην
εμεηαδφκελν κέγεζνο ραξαθηεξίδνληαλ απφ νξηζκέλεο απμνκεηψζεηο. Πην αλαιπηηθά,
ην 2005 ην Γεκφζην Υξένο κεηψζεθε ζε 158% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ακέζσο κεηά ην 2006
απμήζεθε ζε 176% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζηνηρα, ην 2007 κεηψζεθε ζε 170 % ηνπ ΑΔΠ.
Όκσο, κεηά ην 2008 θαη έπεηηα, ε πνξεία ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Ηαπσλίαο ήηαλ
θαζαξά απμεηηθή.
Όζνλ αθνξά ηνλ καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο Ηαπσλίαο θαηαξράο ζα επηθεληξσζνχκε
ζην κέγεζνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο απφ ην 2004 κέρξη θαη ην
2010. Ζ εμέιημε απηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ δείθηε θαίλεηαη επίζεο θαη απφ ηνλ
παξαπάλσ πίλαθα. Πην αλαιπηηθά, πξνθχπηεη εχινγα έλα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα γηα
ηελ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο. Απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη, κέρξη θαη ην έηνο 2006, δελ
είρε παξνπζηαζηεί θαηλφκελν πιεζσξηζκνχ ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο.
Καη απηφ γηαηί ηα έηε 2004 θαη 2005 είρακε απνπιεζσξηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ -0.12%,
θαη-0.3% αληίζηνηρα. Σν έηνο 2006 αληίζεηα παξαηεξνχκε πιεζσξηζκφ κεγέζνπο
0.2%
Αλ εμαηξέζνπκε ην 2007 πνπ ν πιεζσξηζκφο ήηαλ κεδεληθφο , θαη ην 2008 φπνπ ην
κέγεζνο παξνπζίαζε ζεηηθφ πξφζεκν, γξήγνξα ν πιεζσξηζκφο επέζηξεςε ζηα
αξλεηηθά ηνπ επίπεδα, θαζψο ην 2009 πήξε ηελ ηηκή ηνπ -1.4% θαη ην 2010 ν
απνπιεζσξηζκφο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ -0.7%. Δπηπξφζζεηα ηδηαίηεξα κεγάιν
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο ζηελ Ηαπσλία.
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Με κηα πξψηε καηηά, δηαπηζηψλεηαη πσο ε πνξεία ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο ηεο
Ηαπσλίαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αξθεηά κηθξφ volatility. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ηεο
αλεξγίαο γηα ην πξψην έηνο ηνπ εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο , 2004 , ήηαλ ζην 4.8%.
Απφ εθείλε ηελ ρξνληά θαη κέρξη θαη ην έηνο 2007 ε πνξεία ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο
ήηαλ ζαθψο πησηηθή. Απηφ άιισζηε θαίλεηαη θαη απφ ην φηη ην κέγεζνο μεθίλεζε απφ
πςειφηεξα επίπεδα θαη ηειηθά κεηά απφ ζπλερφκελα έηε κείσζεο, έθηαζε ηα 2007
ζην θαηψηεξν ηνπ επίπεδν, ζην 3.8%. Σα δχν επφκελα έηε ε αλεξγία έρεη
παξνπζηάζεη απμεηηθέο ηάζεηο θαζψο ην 2008 απμήζεθε ζη 4% ελψ ηα έηε 2009 θαη
2010 ην κέγεζνο παξέκεηλε ην ίδην ζην 5.1%, δειαδή θαηά 1.1% πςειφηεξα απφ ηελ
αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2008.
Δπηπξφζζεηα, ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ πνξεία ηνπ δείθηε ηεο αλάπηπμεο ηεο
νηθνλνκίαο ηεο Ηαπσλίαο. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο
κέρξη ην 2008 δελ είρε παξαηεξεζεί θάπνηα ρξνληά χθεζεο γηα ηελ Ηαπσλία. Έηζη, αλ
θαη ηα επίπεδα αλάπηπμεο ήηαλ θάησ ηνπ 3%,ζε φια ηα έηε πξηλ θαη ην 2008 ην
πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο απμάλνληαλ. ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο φκσο ρξνληέο, ηα
κεγαιχηεξα επίπεδα αλάπηπμεο παξνπζηάζηεθαλ ην έηνο 2004 φηαλ θαη ην
εμεηαδφκελν κέγεζνο έθηαζε ην 2.9%. Αληίζηνηρα ε ρξνληά κε ηελ κηθξφηεξε
αλάπηπμε ήηαλ ην 2007 κε κφιηο 2.1 % αλάπηπμε.
Όζνλ αθνξά, ηα έηε κεηά ην 2008 θαη έπεηηα, δηαπηζηψλεηαη πσο θαηά ηα έηε 2008
θαη 2009 ε νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο παξνπζίαζε έληνλα ζεκάδηα χθεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην 2008 ε χθεζε έθηαζε ην 0.7%, ελψ εληνλφηεξε ήηαλ ην 2009 φηαλ
θαη αλέβεθε ζην 5.2%. Αληίζεηα παξαηεξνχκε πσο απφ ην επφκελν έηνο, 2010, ε
θαηάζηαζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο άιιαμε ζεακαηηθά. Καη απηφ γηαηί ην
2010, ε αλάπηπμε έθηαζε ην κεγαιχηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο , ζην
3.9%.
ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο, ζα
επηθεληξσζνχκε ζηηο πνιιά ππνζρφκελεο ππνδνκέο ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ηνλ
θιάδν ηεο ελέξγεηαο, είλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε πσο απφ ην 2005 θαη έπεηηα ε κηζή
πνζφηεηα ελέξγεηαο ηεο ρψξαο παξάγεηαη απφ ην πεηξέιαην, ην έλα πέκπην απφ ηνλ
άλζξαθα θαη ην 14% απφ ην θπζηθφ αέξην. Δπίζεο ην έλα ηέηαξην ηεο ειεθηξηθήο
παξαγσγήο ηεο Ηαπσλίαο πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ ππξεληθή ελέξγεηα. Οη αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο ζα ζέιαλε λα δηπιαζηαζηεί ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ην πνζνζηφ ηεο
ππξεληθήο ελέξγεηαο.
ρεηηθά, κε ηηο κεηαθνξέο , είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη ην θχξην κέζν
κεηαθνξάο είλαη ην απηνθίλεην. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία έηε
νη δαπάλεο γηα λένπο δξφκνπο είλαη απμεκέλεο. Έηζη ην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο ην
έηνο 2007 έθηαζε ηα 1.2 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα αζθαιηνζηξσκέλνπ δξφκνπ. Πην
αλαιπηηθά, ην νδηθφ δίθηπν ζηελ Ηαπσλία, ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Ζ
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηα δηφδηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζε
δηάθνξα ζεκεία ηνπ νδηθνχ ζπζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά, ηηο εηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ
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απηνθηλήησλ αιιά θαη ηηο εηζθνξέο θαπζίκσλ πξννξίδνληαη νπζησδψο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ λέσλ απηνθηλήησλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη
απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο νη ηηκέο ησλ λέσλ απηνθηλήησλ ζηελ Ηαπσλία είλαη απφ
ηηο ρακειφηεξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, αθφκε έλα δείγκα φηη ν πιεζσξηζκφο ζηελ ρψξα
είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα.
Δθηφο απφ ην απηνθίλεην, ζεκαληηθφ κέζν κεηαθνξάο γηα ηελ ρψξα είλαη θαη ην
αεξνπιάλν. Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ρψξα δηαζέηεη 176
αεξνδξφκηα, θαζψο ηα ηαμίδηα κε ην αεξνπιάλν είλαη ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο ζε
νξηζκέλεο κεγαινππφιεηο ηεο ρψξαο. Σν κεγαιχηεξν αεξνδξφκην ηεο ρψξαο είλαη ην
Γηεζλέο Αεξνδξφκην ηνπ Σνθίνπ.
Σέινο, ιφγσ ηεο πςειήο εμάξηεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηαπσλίαο απφ ηηο εηζαγσγέο
πεηξειαίνπ, νη αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο πξνζπάζεζαλ απφ ην 1980 θαη έπεηηα, λα
δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο. Καηά ηελ άπνςε καο απηφ
επεηεχρζε ζε κεγάιν βαζκφ κηαο θαη ε εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην ζαλ πεγή
ελέξγεηαο ην 1975 ήηαλ ζην 75% ελψ ζήκεξα ην πνζνζηφ απηφ έρεη κεησζεί ζην 55%.
Δπηπιένλ, κεγάια είλαη ηα επηηεχγκαηα ηεο Ηαπσλίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ηερλνινγίαο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ Ηαπσλία έρεη δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζηελ
εμεηδίθεπζε πάλσ ζηα ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, ζηελ
απηνθηλεηνβηνκεραλία αιιά θαη ζηηο νπηηθέο ίλεο. αλ θπζηθφ επαθφινπζν ε
παξαγσγή φισλ απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ρψξα είλαη ηφζν
καδηθή, πνπ απνηεινχλ θαη ζεκαληηθφ θνκκάηη θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ζε φιν
ηνλ θφζκν. Δμίζνπ νπζηψδνπο ζεκαζίαο είλαη θαη νη εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο ζε
νπηηθά κέζα, ζε θσηνηππηθά κεραλήκαηα αιιά θαη ζε θαμ.

4.1 Oη ζπλέπεηεο ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ζην εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο
Ηαπσλίαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο.

ε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ 4νπ θεθαιαίνπ ζα αλαιχζνπκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ
είρε ν ζνβαξφο ζεηζκφο πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Ηαπσλία ζηηο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2011. ε
απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη απφ ην ζεηζκφ έραζε ηελ δσή ηνπ
έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη έλα άιιν κέξνο απηνχ είδε ηηο
πεξηνπζίεο ηνπ λα θαηαζηξέθεηαη. Δθηφο ινηπφλ απφ ηηο πιηθέο θαη αλζξψπηλεο
απψιεηεο, ν ζεηζκφο δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ
εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο.
Ζ Ηαπσλία απνηεινχζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμαγσγηθή δχλακε ζε παγθφζκην
επίπεδν. Γηα ηελ κειέηε ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα :
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ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ

Πεγή: Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for
USA, April 6 2011, page 19
Καηαξράο λα επηζεκάλνπκε φηη νη εμαγσγέο κεηξψληαη ζε εθαηνκκχξηα $.
Παξαηεξνχκε φηη είλαη δηαζέζηκα ηα ζηνηρεία γηα ηα έηε 2008 ,2009 θαη 2010. Καη
γηα ηα ηξία έηε δηαπηζηψλεηαη πσο ε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή δχλακε ζηνλ θφζκν είλαη
ε Κίλα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ην 2010 είρε εμάγεη ηα 12.5% ηνπ ζπλφινπ
ησλ εμαγσγψλ παγθνζκίσο. Όζνλ αθνξά ηελ Ηαπσλία, ζπκπεξαίλνπκε πσο ζηνλ
ζρεηηθφ πίλαθα, βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ ηέηαξηε ζέζε πίζσ απφ ηελ Γεξκαλία πνπ
είλαη ηξίηε. Όζνλ αθνξά ην απφιπην κέγεζνο ησλ εμαγσγψλ, βιέπνπκε πσο ην 2009
κεηψζεθαλ ζε 580.465 εθαηνκκχξηα $, πξνθαλψο επεξεαδφκελεο απφ ηελ παγθφζκηα
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, θαη ηελ θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
αλά ηνλ θφζκν.
Ωζηφζν, ην 2010 γξήγνξα νη εμαγσγέο αλέθακςαλ αθνχ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε
770.112 εθαηνκκχξηα $. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα πςειή αχμεζε αθνχ αλ ηελ
ππνινγίζνπκε ζε πνζνζηηαία θιίκαθα, ζα ιάβνπκε πσο ην 2010 νη εμαγσγέο ήηαλ
θαηά 32.7 % απμεκέλεο ζπγθξηηηθά κε ην 2009. Γηα έηνο 2010, ε κεγάιε αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε Ηαπσλία λα εμαγάγεη εθείλε ηελ ρξνληά ην 6.1% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ παγθνζκίσο . Σέινο, αλ παξαηεξήζνπκε ην κέγεζνο ησλ
εμαγσγψλ γηα ην 2008, πνπ ήηαλ πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ 2010, ζα δνχκε
φηη αλέξρνληαλ ζηα 781.952 εθαηνκκχξηα $. Οπζηαζηηθά ινηπφλ πξνθχπηεη ην
ζπκπέξαζκα πσο ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηελ ηξηεηία 2008 – 2010 παξνπζηάδεη κηα U
κνξθή, θαζψο ζηα δχν άθξα ππάξρνπλ νη πςειέο ηηκέο ηνπ 2008 θαη 2010, ελψ ην
2009 ππάξρεη ην κεησκέλν κέγεζνο ηνπ 2009. Δπηπξφζζεηα, θαηαιαβαίλνπκε πσο ε
ζνβαξφηεηα ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ηνπ 2011, είλαη αθφκε πςειφηεξε αλ
αλαινγηζηνχκε ηελ άξηζηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ νη εμαγσγέο ηεο
Ηαπσλίαο ην 2010.
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ε απηφ ην ζεκείν ζεσξνχκε απαξαίηεην λα πεξηγξάςνπκε ηελ θαηάζηαζε θαη ησλ
εηζαγσγψλ ηεο Ηαπσλίαο γηα ηελ ηξηεηία 2008 – 2010. Γηα ηελ πεξαηηέξσ
δηεπθφιπλζε καο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα :
ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ

Πεγή: Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for
USA, April 6 2011, page 20.
Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηψλεηαη πσο ζε επίπεδν εηζαγσγψλ ε πξψηε
δχλακε ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη ε Ακεξηθή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο
γηα ην 2010, νη εηζαγσγέο ηεο Ακεξηθήο απνηέιεζαλ ην 14.9 % ηνπ ζπλφινπ ησλ
εηζαγσγψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Όζνλ αθνξά ηελ Ηαπσλία παξακέλεη ζηαζεξά ε
ηέηαξηε δχλακε ζε επίπεδν εηζαγσγψλ. Έηζη, κεηά απφ ηελ πςειή ηηκή ησλ
εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο γηα ην 2009, πνπ είραλ θηάζεη ηα 762.488 εθαηνκκχξηα %, ην
2009 παξαηεξνχκε κηα ζαθή κείσζε απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2009 νη εηζαγσγέο
κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηα 551.788 εθαηνκκχξηα $. ε πνζνζηηαία επίπεδα
ζπκπεξαίλνπκε πσο ην 2009 νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο κεηψζεθαλ θαηά 27.63%. Όπσο
θαη κε ηηο εμαγσγέο, έηζη θαη κε ηηο εηζαγσγέο ε θαηάζηαζε γξήγνξα βειηηψζεθε.
Απηφ θαίλεηαη απ ην γεγνλφο πσο ην 2010, ην εμεηαδφκελν κέγεζνο ήηαλ ζηα επίπεδα
ησλ 606.168 εθαηνκκχξηα $. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ γηα ηελ ηξηεηία 2008 – 2010,
θαη ν εηζαγσγέο ηεο ρψξαο ζρεκαηίδνπλ ηελ κνξθή U αθνχ νη ηηκέο ηνπ 2008 θαη
2010 είλαη νη πςειφηεξεο αθνχ ην 2009 παξαηεξήζεθε κηα θάκςε.
Δθφζνλ, έρνπκε κειεηήζεη ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ θαη ησ εηζαγσγψλ ηεο Ηαπσλίαο
θαηά ηα έηε πξηλ ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011, ζε δεχηεξν επίπεδν ζα
επηζεκάλνπκε ηηο επηπηψζεηο απηνχ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο
θαη ζηελ γεληθή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο.
ε πξψην ζηάδην ζα κειεηήζνπκε ηελ πνξεία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά ηνπο
κήλεο Φεβξνπάξην κε Ννέκβξην ηνπ 2011. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμεηάζνπκε ηελ
άκεζε επίπησζε ηνπ ζεηζκνχ ηνπ Μαξηίνπ ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο ηεο
Ηαπσλίαο. Γηα ράξηλ δηεπθφιπλζεο, παξαζέηνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
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ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ
ΜΖΝΑ
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ (ΓΗΔΚ. ΓΔΝ)
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011
-490
ΜΑΡΣΗΟ 2011
650
ΑΠΡΗΛΗΟ 2011
200
ΜΑΗΟ 2011
-475
ΗΟΤΝΗΟ 2011
-900
ΗΟΤΛΗΟ 2011
80
ΑΤΓΟΤΣΟ 2011
85
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2011
-800
ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011
250
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2011
-260
Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/japan/balance-of-trade
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαηαβαίλνπκε πσο ζην θάζκα ησλ
εμεηαδφκελσλ κελψλ, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Ηαπσλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα. Έηζη ππάξρνπλ κήλεο φπσο ηνλ Ηνχιην πνπ
παξαηεξήζεθε πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ 80 δηζεθ. γελ ελψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα
ππήξρε έλα έιιεηκκα ησλ 900 δηζεθ. γελ. Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη απηέο νη
κεηαβνιέο ζε πνζνζηηαία επίπεδα ηζνδπλακνχλ κε ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά. Κάηη
αλάινγν ζπλέβε θαη ηνλ Οθηψβξην, φηαλ θαη θαηαγξάθεθε πιεφλαζκα ηνπ επηπέδνπ
ησλ 250 δηζεθ. γελ, ελψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα παξαηεξνχκε έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ
ηζνδχγην ηεο Ηαπσλίαο πνπ έθηαλε ηα 800 δηζεθ. γελ. Με άιια ιφγηα δηαπηζηψλεηαη
πσο κφιηο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο κήλα, ε θαηάζηαζε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο
ρψξαο κεηαβιήζεθε θαηά 1050 δηζεθ. γελ.
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, εμάγνπκε θαη έλα αθφκε ζηνηρείν γηα ηνλ εκπνξηθφ
ηζνδχγην ηεο Ηαπσλίαο πνπ είλαη ε αλζεθηηθφηεηα ηνπ. Πην αλαιπηηθά, θάπνηνο ζα
πεξίκελε κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ, ηνλ επφκελν ακέζσο κήλα ην
εκπνξηθφ έιιεηκκα λα εθηνμεπζεί ζηα χςε. Ωζηφζν, απφ φηη θαηαδεηθλχνπλ ηα
δεδνκέλα, ηνλ επφκελν κήλα, δειαδή ηνλ Απξίιην, παξνπζηάζηεθε πιεφλαζκα
εκπνξηθφ πνπ άγγημε ηα 200 δηζεθ. γελ. Απηφ ην ζηνηρείν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αθνχ
πηζηεχνπκε πσο θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ε Ηαπσλία έρεη ζέζεη φια απηά ηα έηε
ζεκαληηθέο βάζεηο ζηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα
ιεηηνπξγνχλ νη κεραληζκνί άκπλαο ζε θαηαζηάζεηο φπσο ν ζεηζκφο ηνπ Μαξηίνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη νη ππέξκαρνη ηεο αληίζεηεο άπνςεο, ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ην πιεφλαζκα ηνλ Απξίιην, πξνέθπςε θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ πιενλάζκαηνο
ηνπ Μαξηίνπ. Έηζη βιέπνπκε πσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα είρε
θηάζεη ζηα επίπεδα ησλ 650 δηζεθ. γελ. Καηά ηελ άπνςε καο, ζε κηα πεξίπησζε
ρψξαο πνπ ην εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην είρε πην απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχο άκπλαο,
γηα παξάδεηγκα ε Διιάδα, ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ελφο ζνβαξνχ εμσηεξηθνχ ζνθ ζα
ήηαλ άκεζα αληηιεπηφο, απφ ηνλ Μάξηην θηφιαο.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο ην εκπνξηθφ έιιεηκκα εκθαλίζηεθε απφ ην
Μάην θα έπεηηα. Ζ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο
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αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ην κέγεζνο απηνχ ηνπ ειιείκκαηνο. Πην αλαιπηηθά, ηνλ Μάην
έθηαζε ηα 475 δηζεθ. γελ ελψ ηνλ Ηνχλην ηα έιιεηκκα δηνγθψζεθε πεξαηηέξσ
θηάλνληαο ηαο 900 δηζεθ. γελ. Λφγσ ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ νη δεκίεο νη νπνίεο
πξνθιήζεθαλ ήηαλ θαη άκεζεο θαη πςειέο. Απφ ηελ άιιε πξνθιήζεθε θαη ηζρπξφ
πιήγκα ζηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο. Απηφ εμεγείηαη εχθνια αλ
αλαινγηζηνχκε πσο γηα ηελ Ηαπσλία ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλάπηπμεο ηεο είλαη ε
πνξεία ησλ εμαγσγψλ. ε απηά ηα πιαίζηα φηαλ νη εμαγσγέο ράλνπλ ηεο ηζρχ ηνπο,
ηφηε ζαλ άκεζν επαθφινπζν παξαηεξνχληαη θαη πεξίνδνη χθεζεο, φπσο ζα
εμεγήζνπκε θαη παξαθάησ.
Σν επφκελν ζπκπέξαζκα ην νπνίν αλαθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα,
είλαη ην γεγνλφο πσο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ίζσο θαη λα κελ έρνπλ
θάκεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζε πιήξε βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε πσο ηνπ
δχν κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ , ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην ην εκπνξηθφ ηζνδχγην
παξνπζίαζε κηθξά πιενλάζκαηα. Απηά ήηαλ ζηα επίπεδα ησλ 80 θαη 85 δηζεθ. γελ γηα
ηνλ Ηνχιην θαη ηνλ Αχγνπζην αληηζηνίρσο. Σνλ ακέζσο επφκελν κήλα φκσο,
θαηαιαβαίλνπκε πσο ην πιήγκα ην νπνίν ε Ηαπσλία δέρζεθε ζην εκπνξηθφ ηεο
ηζνδχγην ήηαλ πνιχ ζνβαξφ. Καη απηφ γηαηί νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο
κεηαβιήζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηειηθά παξνπζηάζηεθε έλα έιιεηκκα ηεο ηάμεο
ησλ 800 δηζεθ. γελ. Έηζη, θαίλεηαη πσο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ζεηζκνχ ηνπ
Μαξηίνπ ηνπ 2011 εκθαλίδνληαη εηεξνρξνληζκέλα γηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο
Ηαπσλίαο. ε απηφ, ελδερνκέλσο λα βνεζά θαη ε πςειή κεηαβιεηφηεηα ησλ
εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο πνπ ζίμακε θαη παξαπάλσ.
Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο ησλ εηεξνρξνληζκέλσλ εκθαλίζεσλ ηνπ ζεηζκνχ ηνπ
Μαξηίνπ δεκηνπξγεί δχν δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο. Ζ
πξψηε είλαη ην γεγνλφο ηεο αβεβαηφηεηαο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ηφζν ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φζν θαη απφ ηνπο επελδπηέο ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Καη ε
αβεβαηφηεηα απηή ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη έληνλε ακθηβνιία γηα ηελ
κειινληηθή εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, αιιά θαη
επνκέλσο θαη ζηελ κειινληηθή πνξεία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο
ρψξαο.
Ζ δεχηεξε είλαη ην γεγνλφο φηη ε ρψξα έρε δερζεί ζεκαληηθφ πιήγκα ζηνλ ηνκέα ηεο
θήκεο. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ , φηη κηα ρψξα ζαλ ηελ Ηαπσλία πνπ γηα έηε
βξίζθεηαη ζηηο 4 πξψηεο εμαγσγηθέο θαη εηζαγσγηθέο δπλάκεηο, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα
πνιχ θαιή θήκε ζην παγθφζκην εκπνξηθφ πεξηβάιινλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζαλ ρψξα
δηαζέηεη ηνπο ζηαζεξνχο ηεο εμαγσγηθνχο ηεο πειάηεο ,φπσο ε Κίλα, θαη ε Ακεξηθή,
θαη ζπλάπηεη ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο θαη γηα ηηο εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί απφ
ηηο ρψξεο απηέο. Απηή ε θαηάζηαζε, θαηά ηελ γλψκε καο ζα δηαηεξεζεί κε κεγάιε
δπζθνιία ζην άκεζν ρξφλν γηα ηελ ρψξα. Καη απηφ γηαηί ππάξρεη ν θφβνο γηα
πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ζηελ εκπνξηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Απηφ
εμεγείηαη εχθνια αλ αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφο φηη κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ, νη
ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ αξθεηψλ αγαζψλ απμήζεθαλ θαηαθφξπθα. Απηφ είρε ζαλ
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απνηέιεζκα ην θφζηνο παξαγσγήο λα απμεζεί θαη λα κεηαβιεζνχλ ακέζσο θαη νη
ηηκέο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ.
Γηα λα δνχκε ζηελ πξάμε ην ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα παξαζέηνπκε ηνπο παξαθάησ δπν
πίλαθεο νη νπνίνη απνδεηθλχνπλ πσο κεηαβιήζεθε ε εκπνξηθή «ζπλεξγαζία» κεηαμχ
ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Ηαπσλίαο ην ηειεπηαίν ελάκηζε έηνο :
ΔΞΑΓΧΓΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΔΝΑΜΗΖ ΔΣΟ

Πεγή: Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for
USA, April 6 2011, page 19.

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηηο εμαγσγέο ηεο
Ακεξηθήο ζηηο 6 πην ζεκαληηθέο ρψξεο πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο δέθηεο απηψλ ησλ
εμαγσγψλ. Σα ζηνηρεία ηα πνπ παξαηεξνχκε είλαη κεληαία θαη κεηξψληαη ζε δηζεθ. $.
Δκείο ζα επηθεληξσζνχκε απνθιεηζηηθά ζηελ Ηαπσλία. Απφ φηη βιέπνπκε, ε Ηαπσλία
απνηειεί ηελ 4ε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο απφ ηελ Ακεξηθή. Γενκέλσλ
ησλ αλσηέξσ εχθνια αλαθχπηεη ην εμήο ζπκπέξαζκα : Όηη θαίλεηαη πσο αθφκε θαη
πξηλ ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ, νη εηζαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο απφ ηνλ ζεκαληηθφηεξν
ηεο «εκπνξηθφ ζπλεξγάηε» είραλ πάξεη ηελ θαηηνχζα. Καη απηφ γηαηί βιέπνληαο ηα
κεληαία ζηνηρεία, δηαπηζηψλεηαη πσο θαηά ηνπο κήλεο Οθηψβξην, Ννέκβξην θαη
Γεθέκβξην ηνπ 2010 νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ακεξηθή ήηαλ πνιχ πςειφηεξεο απφ φηη
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. Πην αλαιπηηθά παξαηεξνχκε φηη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 νη
εηζαγσγέο απφ ηελ Ακεξηθή κεηψζεθαλ ζηα 4.992 δηζεθ. $, πνζφ πνπ είλαη πνιχ
ρακειφηεξν απφ ηα 5.221 θαη 5.460 δηζεθ. $ πνπ ήηαλ νη αληίζηνηρεο εηζαγσγέο απφ
ηελ Ακεξηθή ηνλ Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2010 αληίζηνηρα.
Αληίζηνηρν ζπκπέξαζκα αλαθχπηεη θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Ακεξηθή
πξηλ ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν
πίλαθα :
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ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΖ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΔΝΑΜΗΖ ΔΣΟ

Πεγή: Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects and Implications for
USA, April 6 2011, page 20.
Ο παξαπάλσ πίλαθαο κνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ πξνεγνχκελν, κε ηελ δηαθνξά
απηφο ν πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο εηζαγσγέο ηεο Ακεξηθήο απφ ηηο 6 ρψξεο πνπ έρνπλ
ηελ θαιχηεξε εκπνξηθή ζπλεξγαζία. Όζνλ αθνξά ηελ Ηαπσλία, πνπ καο ελδηαθέξεη,
βιέπνπκε πσο νη εμαγσγέο ηεο πξνο ηελ Ακεξηθή, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 είλαη πνιχ
ρακειφηεξεο απφ φηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2010. Με άιια ιφγηα, ην
εμεηαδφκελν κέγεζνο ήηαλ ζηα επίπεδα ησλ 11,217 δηζεθ. $ θαη 11.015 δηζεθ. $ ηνλ
Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 2010 αληίζηνηρα. Μάιηζηα νη εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο
ζηελ Ακεξηθή απμήζεθαλ πεξαηηέξσ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, αγγίδνληαο ηα 11,360
δηζεθ. $. Ωζηφζν, απφ ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2011 ε Ηαπσλία μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία
ρακειφηεξσλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ακεξηθή. Καη απηφ γηαηί, ην κέγεζνο απηφ
κεηψζεθε ζεκαληηθά ζηα 9.974 δηζεθ. $.

Απφ ηελ κειέηε ηεο εμέιημεο ηεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ Ηαπσλία θαη
ηελ Ακεξηθή θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2010, θαη ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2011,
πξνθχπηεη έλα εχινγν εξψηεκα : Θα ζηεξίμεη ε Ακεξηθή ηελ Ηαπσλία ζηνπο άκεζα
επφκελνπο κήλεο; Ή δηαθνξεηηθά : Δθφζνλ, νη εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο πξνο ηελ
Ακεξηθή πξηλ ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηεο ρψξαο είραλ αξρίζεη λα κεηψλνληαη, πνηα
ζα είλαη ε εμέιημε ηνπο επφκελνπο κήλεο ; Καηά ηελ άπνςε καο, ε απάληεζε ζε απηά
ηα εξσηήκαηα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα πνπ ζα επηδείμεη ε
Ηαπσλία θαηά ην επφκελν δηάζηεκα. Έηζη, αλ ε νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο, εκθαλίζεη
ζεκάδηα ζηαζεξήο αλάθακςεο, ηφηε ε άξηζηε εκπνξηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθή
ζα δηαηεξεζεί. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηα θίλεηξα ηεο Ακεξηθήο γηα ηελ δηαηήξεζε
απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζα είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Καη απηφ γηαηί, νη ζπλαιιαγέο
κε ηελ Ηαπσλία ζα είλαη ιηγφηεξν ζπκθέξνπζεο γηα ηελ Ακεξηθή. Οπσζδήπνηε ην
πξψην ζελάξην είλαη θαη ην πην αηζηφδνμν, αιιά παξακέλεη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα γίλεη
θαη πξαγκαηηθφηεηα.
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Απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνδείμνπκε απφ ην παξαθάησ γξάθεκα φπνπ
εμεηάδνπκε αξρηθά ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηαπσλίαο απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 :
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/japan/gdp-growth

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα ζπκπεξαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο
αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ηεο Ηαπσλίαο. Με κηα πξψηε καηηά ζπκπεξαίλνπκε πσο θαηά
ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2010 , ππήξρε κηα ηάζε αλάπηπμεο ζηελ εγρψξηα
νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο. Καη απηφ γηαηί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ε εηήζηα αλάπηπμε
ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2.5%, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ
2009, ην ΑΔΠ είρε απμεζεί θαηά 2.5%. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010, ην ΑΔΠ ηεο
Ηαπσλίαο παξνπζίαζε κεδεληθή αλάπηπμε αιιά θαηά ην θιείζηκν ηνπ 2010, ηνλ
Γεθέκβξην, ε αλάπηπμε ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 0.7%, αθνχ ην ΑΔΠ απμήζεθε θαηά
απηφ ην πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009.
Αληηζέησο ην 2011, ε νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο παξνπζηάδεη ζεκάδηα έληνλεο χθεζεο
κέρξη θαη ηνλ Απξίιην. Απηφ δηθαηνινγείηαη εχθνια απφ ην γεγνλφο φηη ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2011, ε εηήζηα αλάπηπμε έθηαζε ηα αξλεηηθά επίπεδα, αγγίδνληαο ην-0.7%.
Αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ παξαηεξείηαη θαη έλαλ κήλα πξηλ ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ,
αθνχ ηνλ Φεβξνπάξην ε χθεζε παξέκεηλε ζην-0.7%. Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ
ζεηζκνχ ηνπ Μαξηίνπ θάλεθαλ ακέζσο ζηελ πνξεία ηνπ εηήζηνπ ΑΔΠ γηα ηνλ κήλα
απηφ. Έηζη, ε θαηάζηαζε χθεζεο ζπλερίζηεθε θαη ηνλ Μάξηην, κε ηελ χθεζε λα
θηάλεη ην-0.3%. Ωζηφζν, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο απφ ηνλ Απξίιην,
θηφιαο ε αλάπηπμε έθαλε θαη πάιη ηελ εκθάληζε ηεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ηεο
Ηαπσλίαο, θαζψο θαηαγξάθηεθε ζην 1.5%.
ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ελφηεηαο απηήο ηεο ελφηεηαο ζα εμεηάζνπκε ηελ πνξεία
ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007 κέρξη θαη ζήκεξα. Απηή ηελ πνξεία ηελ
βιέπνπκε λα απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα:
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ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΖ ΗΑΠΧΝΗΑ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi
Απφ ηα ζηνηρεία παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθέο θάζεηο
φζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ ηεο Ηαπσλίαο. Ζ πξψηε δηήξθεζε γχξσ ζηα δχν έηε
απφ ην 2007 κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20048. ε απηφ ην δηάζηεκα βιέπνπκε φηη ζηελ
νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο ν πιεζσξηζκφο ήηαλ ζε ζεηηθά επίπεδα, κε ηελ κέγηζηε ηηκή
ηνπ λα θαηαγξάθεηαη ζην 2.4% ζηα κέζα ηνπ 2008. Ζ δεχηεξε θάζε θξάηεζε απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2009 κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2010. ε απηή ηελ πεξίνδν παξαηεξεί θαλείο
κηα θαηάζηαζε απνπιεζσξηζκνχ κε ηελ κέγηζηε ηηκή απηνχ λα είλαη ην-2.5% ζηα
ηέιε ηνπ 2009. Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε θάζε, απηή ελδέρεηαη λα εμειίζζεηαη κέρξη θαη
ζήκεξα. Πην αλαιπηηθά, απηή μεθίλεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 θαη κέρξη θαη ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2011.Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν πιεζσξηζκφο ζηελ Ηαπσλία άξρηζε λα
μαλαπαίξλεη ζεηηθέο ηηκέο. Έηζη, ελψ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011 ήηαλ ζηα
ειάρηζηα επίπεδα ηνπ 0.2 κε 0.3% ακέζσο κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ ν
πιεζσξηζκφο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ηαπσλίαο απμήζεθε ζεκαληηθά ζηα επίπεδα ηνπ
0.5%. Ωζηφζν, είλαη πνιχ αηζηφδνμν ην γεγνλφο φηη ζηνλ Οθηψβξην ν πιεζσξηζκφο
μαλαπήξε αξλεηηθή ηηκή, κεηά απφ αξθεηνχο κήλεο.
Παξαπάλσ γξάςακε πσο ε ηξίηε θάζε ελδέρεηαη λα εμειίζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα
θαζψο δελ είλαη βέβαην αλ ν πιεζσξηζκφο κεηά ηνλ Οθηψβξην ζα ζπλερίζεη λα
ιακβάλεη αξλεηηθέο ηηκέο ή αλ ζα μαλαγίλεη ζεηηθφο . Σν κφλν ζίγνπξν είλαη πσο ε
εγρψξηα νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο, έρεη ηεξάζηηα αλάγθε ηηο ρακειέο ηηκέο ψζηε λα
βνεζεζεί ζεκαληηθά θαη ε πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ε
θαιπηέξεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ηζνδπγίνπ.
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4.2 Πσο κεηαβιήζεθαλ νη ηζνηηκίεο επξψ – γελ, επξψ – δνιαξίνπ,
δνιαξίνπ – επξψ θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ κεηαβνιψλ.

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο γηα ηελ ρψξα ηεο Ηαπσλίαο ζα επηθεληξσζνχκε
ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ηεο Ηαπσλίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2011.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάζνπκε ηηο φπνηεο κεηαβνιέο ζηηο ηζνηηκίεο ηνπ γελ κε ην
επξψ αιιά θαη ην δνιάξην, κα θαη ηελ κεηαμχ ηνπ δνιαξίνπ θαη επξψ ηζνηηκία. Με
απηφ ηνλ ηξφπν ζα δηεηζδχζνπκε ζηηο κεηέπεηηα επηπηψζεηο απηψλ ησλ
ζπλαιιαγκαηηθψλ κεηαβνιψλ, αιιά θαη ζα θξίλνπκε ηα κέηξα ηα νπνία ειήθζεζαλ
εθείλεο ηηο θξίζηκεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο ψξεο.

Αξρηθά, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ηελ ηζνηηκία κεηαμχ γελ θαη
δνιαξίνπ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε απηήο ηεο κειέηεο παξαζέηνπκε ην αθφινπζν
γξάθεκα :
ΗΟΣΗΜΗΑ ΓΔΝ-ΓΟΛΑΡΗΟΤ

Πεγή: Treasury and Federal Reserve Foreign Exchange Operations, January to
March 2011, page 3.
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα παξαηεξνχκε ηηο ηηκέο πνπ έιαβε ε ηζνηηκία κεηαμχ
δνιαξίνπ θαη γελ απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. Με
κηα πξψηε καηηά δηαπηζηψλεηαη πσο ην δηάζηεκα ηηκψλ γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ γελ κε ην
δνιάξην είλαη απφ 84 σο θαη 79 γηα ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ην
ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2010, παξαηεξνχκε ηξείο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο γηα ηελ
ηζνηηκία. Ζ πξψηε θξάηεζε φιν ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010. ηελ αξρή απηήο ηεο
πεξηφδνπ 83.4 γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα $ ελψ ζην ηέινο ηεο 80.4 γελ κε έλα
δνιάξην. Δπνκέλσο θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο, κπνξνχκε λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ην γελ ππεξηηκήζεθε έλαληη ηνπ $.
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Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν, δηαπηζηψλεηαη φηη επηθξάηεζε ε δεχηεξε ηάζε ηεο
ηζνηηκίαο γελ – δνιαξίνπ. Ζ πεξίνδνο απηή δηήξθεζε φιν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010.
ην δηάζηεκα απηφ, βιέπνπκε κηα εκθαλή ππνηίκεζε ηνπ γελ έλαληη ηνπ $. Καη απηί
γηαηί ζηηο αξρέο ηνπ Οθησβξίνπ, ηα 80.4 γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα$ ελψ θαηά ην
ηέινο ηνπ ίδηνπ κήλα αληαιιάζζνληαλ 84 γελ κε έλα $.

Ζ ηξίηε πεξίνδνο δηακνξθψζεθε θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην ηνπ 2010. ηελ δηάξθεηα
ινηπφλ απηνχ ηνπ κήλα ην γελ ππεξηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Απηφ εμεγείηαη
εχθνια απφ ην γεγνλφο πσο ζηηο αξρέο ηνπ κήλα 82.4 γελ ηζνχηαλ κε έλα $ ελψ ζην
ηέινο ηνπ κήλα 81 γελ κε έλα $.
Όζνλ αθνξά ην έηνο 2011, απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά ην
πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ην γελ ππνηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Απηφ εμεγείηαη
εχθνια, αλ πξνζέμνπκε απφ ην δηάγξακκα, φηη ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, ηα 81
γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα δνιάξην. Όκσο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ κήλα Μάξηηνπ
ηνπ 2011, ηα 83.2 γελ έθηαζαλ λα ηζνχηαη κε έλα δνιάξην, θαλεξά πην ππνηηκεκέλν
ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Ωζηφζν, γηα ηελ κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο γελ –
δνιαξίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Μάξηε θαη κεηά ηνλ ζεηζκφ, ζα κηιήζνπκε
εθηελέζηεξα θαη ζηελ 4.3 ελφηεηα.
ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν αλ ζπλδέζνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο
ηζνηηκίαο ηνπ γελ κε ην δνιάξην, κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο
Ηαπσλίαο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν καο δίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα είλαη ην γεγνλφο φηη
ε Ακεξηθή απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν δέθηε ησλ ηαπσληθψλ εμαγσγψλ αιιά θαη ηελ
ζεκαληηθφηεξε πεγή απφ ηελ νπνία ε Ηαπσλία αληιεί ηηο εηζαγσγέο ηεο. αλ
απνηέιεζκα, νη εμαγσγέο πξνο ηελ Ακεξηθή, απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ηαπσλίαο αιιά θαη νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ακεξηθή
απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο.
Απφ ηελ ζεσξία ηεο καθξννηθνλνκηθήο γλσξίδνπκε φηη φηαλ ην εγρψξην λφκηζκα
ππνηηκεζεί έλαληη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ( ή αληίζηνηρα φηαλ ην μέλν ππεξηηκεζεί
έλαληη ηνπ εγρσξίνπ), ηφηε απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην μέλν λφκηζκα λα είλαη
αθξηβφηεξν απφ ην εγρψξην. Με άιια ιφγηα, ε εμεηαδφκελε εκεδαπή ρψξα απμάλεη
ηηο εμαγσγέο ηεο πξνο ηελ αιινδαπή ρψξα θαη αληίζηνηρα κεηψλνληαη νη εηζαγσγέο
ηεο απφ ηελ αιινδαπή ρψξα. πκπεξαζκαηηθά, ε κεηαβνιή ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ
εηζαγσγψλ είλαη ηέηνηα πνπ πξνθαιεί έλα πιενλαζκαηηθφ απνηέιεζκα ζην εκπνξηθφ
ηζνδχγην ηεο εκεδαπήο ρψξαο. Σα αθξηβψο αληίζεηα ιακβάλνπλ ρψξα, φηαλ ην
εγρψξην λφκηζκα ππεξηηκεζεί έλαληη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ( ή φηαλ ην μέλν
ππνηηκεζεί έλαληη ηνπ εγρσξίνπ).
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ηνλίδνπκε θαη πάιη φηη απφ ην γξάθεκα ηεο
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ γελ κε ην δνιάξην, πξνθχπηεη φηη ζηηο αξρέο ηνπ
Μάξηηνπ ηνπ 2011 ηα 83 γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα δνιάξην, ηελ ζηηγκή πνπ ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο αληαιιάζζνληαλ 82 γελ κε έλα δνιάξην. Με άιια ιφγηα
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κέρξη θαη ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011 ην γελ (εγρψξην λφκηζκα) ππνηηκήζεθε
έλαληη ηνπ δνιαξίνπ (μέλν λφκηζκα). Βάζε θαη ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαλείο
ζα πεξίκελε απηή ε ππνηίκεζε ηνπ γελ, λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη
εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο πξνο ηελ Ακεξηθή, άξα θαη νη ζπλνιηθέο ηεο εμαγσγέο, θαη
αληίζηνηρα λα κεησζνχλ νη εηζαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο απφ ηελ Ακεξηθή, θαη άξα θαη νη
ζπλνιηθέο ηεο εηζαγσγέο.
Απφ ηνλ πίλαθα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Ηαπσλίαο,ζει.163,
επαιεζεχεηαη ε καθξννηθνλνκηθή ζεσξία. Καη απηφ γηαηί παξαηεξνχκε πσο ηνλ
Μάξηην ηνπ 2011, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ θαηά 650 δηζεθ. γελ.
Σν πιεφλαζκα απηφ είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ, αθνχ ζηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ απηνχ
ηνπ έηνπο, ην γελ έγηλε θζελφηεξν λφκηζκα ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο ππνηίκεζεο ηνπ
έλαληη ηνπ δνιαξίνπ κέρξη θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ζεηζκνχ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα
λα απμεζνχλ νη εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο πξνο ηελ Ακεξηθή, κε ζπλέπεηα λα απμεζνχλ
θαη νη ζπλνιηθέο ηεο εμαγσγέο.
Σαπηφρξνλα, κεηψζεθαλ θαη νη εηζαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο απφ ηελ Ακεξηθή, κε
απνηέιεζκα θαη νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο λα πάξνπλ ηελ θαηηνχζα.
αλ απνηέιεζκα ην ηεο κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο Ηαπσλίαο,
ην εκπνξηθφ ηζνδχγην παξνπζηάζηεθε πιενλαζκαηηθφ θαηά ηνλ κήλα Μάξηην ηνπ
2011.
Ζ αθξηβψο αληίζεηε πεξίπησζε ζα παξαηεξνχληαλ αλ κέρξη θαη ζηηο αξρέο ηνπ
Μαξηίνπ ην γελ ππεξηηκνχληαλ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Σφηε ην μέλν λφκηζκα ηα
ινγίδνληαλ σο θζελφηεξν ζρεηηθά κε ην εγρψξην, κε απνηέιεζκα νη εμαγσγέο πξνο
ηελ αιινδαπή λα κεησζνχλ θαη νη εηζαγσγέο απφ απηήλ λα απμεζνχλ. πλεπψο ε
ζπλνιηθή κεηαβνιή είλαη ηέηνηα πνπ πξνθαιεί εκπνξηθφ έιιεηκκα.

ε δεχηεξν επίπεδν , ζα κειεηήζνπκε ηελ ηζνηηκία κεηαμχ γελ θαη επξψ
παξαζέηνληαο ην αθφινπζν δηάγξακκα :
ΗΟΣΗΜΗΑ ΓΔΝ-ΔΤΡΧ

Πεγή: http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/currency-market-japanearthquake-us-dollar/3/11/2011/id/33306
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ γξαθήκαηνο, βιέπνπκε ηελ ηζνηηκία κεηαμχ γελ θαη
επξψ θαηά ην δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ 2010 κε Μάξηην 2011. Με κηα πξψηε καηηά
θαηαιαβαίλνπκε φηη ην δηάζηεκα ηηκψλ πνπ παίξλεη απηή ε ηζνηηκία είλαη
δηαθνξεηηθφ αλάκεζα ζε δχν θχξηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Ζ πξψηε πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην ηνπ 2010 κε Μάην 2010.
Καηά ην δηάζηεκα απηφ δηαπηζηψλεηαη πσο ην δηάζηεκα απφ ην νπνίν ιακβάλεη ηηκέο
ε ηζνηηκία γελ - επξψ έρεη θαηψηεξε ηηκή ηα 120 γελ αλά δνιάξην θαη αλψηεξε ηα 128
γελ αλά δνιάξην. Ζ αλψηεξε ηηκή παξαηεξείηαη θαηά ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2010,
ελψ ε θαηψηεξε ηηκή ηνλ Μάξηην ηνπ 2010. ε γεληθέο γξακκέο, βιέπνπκε πσο ζηελ
πξψηε απηή πεξίνδν ην γελ είρε ππεξηηκεζεί έλαληη ηνπ επξψ. Απηφ ην
ζπκπεξαίλνπκε θαζψο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, 125 γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα
επξψ. Αληίζεηα, ηνλ Μάην ηνπ 2010, 120 γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα επξψ. Με άιια
ιφγηα, ην γελ έγηλε πην αθξηβφ, θαη ππεξηηκήζεθε έλαληη ηνπ επξψ.
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο, πεξηιακβάλεη ηνπο κήλεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ
Μάξηην ηνπ 2011. Καηά ην δηάζηεκα απηφ βιέπνπκε πσο ε αλψηεξε ηηκή πνπ
ιακβάλεη ε ηζνηηκία γελ – επξψ είλαη ην 116.696 γελ αλά επξψ ελψ ε ρακειφηεξε
ηζνηηκία είλαη ηα 106 γελ αλά επξψ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα
ηνλίζνπκε πσο πξηλ ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011, ην γελ είρε
ππνηηκεζεί θαη έλαληη ηνπ επξψ. Καη απηφ κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ Μαξηίνπ, ην γελ
έιαβε ηελ αληαιιάζζνληαλ κε ηζνηηκία 116.696 γελ αλά επξψ, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2011, 107 πεξίπνπ γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα επξψ. Ωζηφζν, παξαηεξνχκε ζην
δηάγξακκα πσο κεηά ηνλ ζεηζκφ ζηηο 11 Μαξηίνπ, ην γελ άξρηζε λα αλαηηκάηαη ζε
αλεζπρεηηθφ βαζκφ. Έηζη, απφ εθεί πνπ ζηηο 10 Μάξηε αληαιιάζζνληαλ 116.696 γελ
κε έλα επξψ, κεηά ηνλ ζεηζκφ ε ηζνηηκία έπεζε ζηα 114 γελ αλά επξψ. ( θίηξηλν
ηκήκα ζην δηάγξακκα) πλεπψο ζπκπεξαίλνπκε πσο ηδηαίηεξα κεηά ηνλ ζεηζκφ
ηνπ Μαξηίνπ, ην γελ έγηλε πην αθξηβφ απφ φηη πξηλ θαζψο ππεξηηκήζεθε έλαληη
ηνπ επξψ.
ε ηειεπηαίν ζηάδην ζα εμεηάζνπκε ηελ ηζνηηκία επξψ θαη δνιαξίνπ. Γηα ηελ
κειέηε καο ζα παξαζέζνπκε ην αθφινπζν γξάθεκα :
ΗΟΣΗΜΗΑ ΔΤΡΧ-ΓΟΛΑΡΗΟΤ

Πεγή: http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/currency-market-japanearthquake-us-dollar/3/11/2011/id/33306
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ην γξάθεκα καο βιέπνπκε φηη παξνπζηάδεηαη ε ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ κε ην επξψ.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη είλαη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη
ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, φηαλ θαη έγηλε ν θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο ζηελ Ηαπσλία. Απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ γξαθήκαηνο είλαη μεθάζαξν φηη ηνπο κήλεο επηέκβξην κε Ννέκβξην ηνπ
2010, ην δνιάξην ππνηηκήζεθε έληνλα έλαληη ηνπ επξψ. Απηφ ην ζπκπεξαίλνπκε
απφ ην γεγνλφο φηη ηνλ επηέκβξην 1.26 δνιάξηα αληαιιάζζνληαλ κε 1 επξψ, ελψ ηνλ
Ννέκβξην ε ηζνηηκία είρε θηάζεη ηα 1.42 δνιάξηα γηα έλα επξψ, πνπ απνηειεί θαη ηελ
κέγηζηε γηα ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα.
Ακέζσο κεηά, θαηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ
2011, ε ηζνηηκία ηνπ επξψ κε ην δνιάξην, κεηά απφ θάπνηεο απμνκεηψζεηο, θαηέιεμε
πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα. Πην αλαιπηηθά, ε ηηκή ηεο ηζνηηκίαο γηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2010, ήηαλ ζηα 1.30 δνιάξηα γηα έλα επξψ. Ζ αληίζηνηρε γηα ηνλ Ηαλνπάξην ήηαλ ζηα
1.29 δνιάξηα γηα έλα επξψ.
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 θαη έπεηηα, μεθίλεζε κηα δηαδηθαζία ππνηίκεζεο ηνπ
δνιαξίνπ, ε νπνία θνξπθψζεθε κέρξη θαη πξηλ ηνλ ζεηζκφ ζηελ Ηαπσλία, ηνλ Μάξηην
ηνπ 2011. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ γξαθήκαηνο δηαπηζηψλεηαη πσο απηή ε ππνηίκεζε
είρε αχμσλ ξπζκφ. Έηζη, ελψ φπσο είπακε θαη πην πάλσ ζηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ
αληαιιάζζνληαλ 1.29 δνιάξηα γηα έλα επξψ, ηνλ Φεβξνπάξην ε ηζνηηκία δνιαξίνπ κε
επξψ είρε αλέβεη ζηα 1.37 δνιάξηα γηα έλα επξψ. Μάιηζηα ε ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ
πξηλ ηνλ ζεηζκφ ζηελ Ηαπσλία ήηαλ αθφκα θαη πην έληνλε, αθνχ ε ηζνηηκία
εθηνμεχζεθε ζηα 1.40 δνιάξηα γηα έλα επξψ. Χζηφζν, κεηά ηνλ ζεηζκφ ζηελ
Ηαπσλία, (θίηξηλν ηκήκα ζην δηάγξακκα), ππήξμε κηα πξφζθαηξε ππνηίκεζε ηνπ
επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ κε ηελ κεηαμχ ηνπο ηζνηηκία απφ ηηο 10 σο θαη ηηο 17
Μάξηε λα πέθηεη ζηα 1.37867 δνιάξηα γηα έλα επξψ.
Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
2011, είλαη αξθεηνί θαη δηαθνξεηηθνί. Οη πην πξνθαλείο είλαη φηη νη επελδπηέο
ζπλέρηζαλ ηελ «ραιαξή» πνιηηηθή έλαληη ηεο Ακεξηθήο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε
απαζρφιεζε ζηελ ρψξα παξέκεηλε ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα ελψ ν πιεζσξηζκφο
παξέκεηλε πςειφο. Απφ ηελ άιιε, ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο
δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Ακεξηθήο γηα ηνπο ηξείο απηνχο κήλεο ήηαλ αξθεηά
ρακειφηεξα απφ ηηο εθηηκήζεηο πνπ είραλ γίλεη αξρηθά.
Δπηπξφζζεηα, ε ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ έλαληη ηνπ επξψ, ήηαλ θαη απνηέιεζκα ησλ
πξνζδνθηψλ πνπ νη επελδπηέο είραλ φζνλ αθνξά ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο ηεο Ακεξηθήο. Γεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ
πνπ πξναλαθέξακε, νη επελδπηέο πεξίκελαλ φηη ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ηεο
Ακεξηθήο ζα νινθιήξσλε ην πξφγξακκα αγνξάο καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ, αθηεξψλνληαο 600 δηζεθ. δνιάξηα. Με άιια ιφγηα, νη επελδπηέο
πξνζδνθνχζαλ φηη ζην άκεζν κέιινλ ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ηεο Ακεξηθήο δελ
έρεη ζθνπφ λα ζπζθίμεη ηελ λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή.
173

Αληίζεηεο φκσο, ήηαλ νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο
Δπξψπεο. Πην αλαιπηηθά, ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αλακέλνληαλ απφ
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Δπξψπεο λα αιιάμεη πνιηηηθή, άκεζα απφ ηηο αξρέο ηνπ
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νκαινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο.
Απηή ε αιιαγή πνιηηηθήο ζα εθθξάδνληαλ κε ηελ αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ- ζηφρνπ ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζηηο αξρέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Ζ πξφηαζε απηή ππνζηεξίδνληαλ
επίζεο θαη απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο ECB αιιά θαη επηβάιινληαλ ιφγσ ηνπ
πςεινχ πιεζσξηζκνχ ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Σαπηφρξνλα θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ
2011,πνιιέο Κεληξηθέο Σξάπεδεο ζε αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο φπσο ε Κίλα, ε
Βξαδηιία, ε Ρσζία θαη ε Κνξέα αχμεζαλ επίζεο ηνλ βαζηθφ επηηνθηαθφ ηνπο ζηφρν.
πκπεξαζκαηηθά, ε αλακελφκελε απφθιηζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
λνκηζκαηηθήο πξνζαξκνγήο ζηελ δψλε ηνπ επξψ αιιά θαη ζηηο αλαδπφκελεο
νηθνλνκίεο, ήηαλ ε βαζηθή δχλακε ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ θαηά ην 1ν ηξίκελν
ηνπ 2011.
Δπηπξφζζεηα, έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011,
ην επξψ ππεξηηκήζεθε ζεκαληηθά έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ήηαλ θαη νη απνηειεζκαηηθέο
πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο επξσπατθέο λνκηζκαηηθέο αξρέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη πνιηηηθέο απηέο ήηαλ απφιπηα απνηειεζκαηηθέο. Καη απηφ γηαηί νη
αξκφδηεο αξρέο είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ ζνβαξφ θίλδπλν ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
ζηελ δψλε ηνπ επξψ, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε
απηή ε θξίζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο, κέρξη θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011, λα κελ
εμαπισζεί απφ ζε φιε ηελ δψλε ηνπ επξψ. Βεβαίσο ζήκεξα ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ έπεηηα πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ έρνπλ αξρίζεη θαη ακθηζβεηείηαη έληνλα.
Ωζηφζν, θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2011, ζεσξνχκε πσο κεγάιε ψζεζε ζην επξψ έλαληη
ηνπ δνιαξίνπ έδσζε θαη ην γεγνλφο φηη απνθαζίζηεθε απφ ηηο επξσπατθέο αξρέο λα
επεθηαζεί ε δαλεηαθή ηθαλφηεηα ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (
EFSF ), πάλσ απφ ηα 440 δηζεθ. $, φπνπ αξρηθά είραλ νξηζζεί. Άιινη παξάγνληεο πνπ
ζπλεηέιεζαλ ζηελ ππεξηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ήηαλ θαη ην γεγνλφο
ηεο επηηπρεκέλεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο Ηζπαλίαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ
stress tests ζηελ Ηξιαλδία, αιιά θαη ην ζρέδην αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξιαλδηθψλ
ηξαπεδψλ.

4.3. Ζ ζεκαζία ησλ θαλνληζκψλ ξεπζηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ν
ξφινο ηεο Κεληξηθήο ηξάπεδαο.

ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο καο ζα αλαιχζνπκε ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ηνπ
θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ζηελ ηζνηηκία ηνπ γελ κε ην δνιάξην, πνπ πξνθάιεζαλ
ρξεκαηννηθνλνκηθή αληζνξξνπία ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ηαπσλίαο. ε
δεχηεξν ζηάδην ζα εμεηάζνπκε ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαζψο θαη ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο
ζηελ ρψξα.
Ξεθηλψληαο κε ην πξψην ζέκα, είλαη απαξαίηεην λα ππελζπκίζνπκε πσο κέρξη θαη ηηο
αξρέο ηνπ Μαξηίνπ 2011, ην γελ ήηαλ θαηά κέζν φξν ππνηηκεκέλν έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ. Όκσο, κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ, απηή ε ηζρχνπζα θαηάζηαζε γηα
ηελ παξαπάλσ ηζνηηκία άιιαμε άξδελ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο
παξαζέηνπκε ην παξαθάησ γξάθεκα :
ΗΟΣΗΜΗΑ ΓΔΝ-ΓΟΛΑΡΗΟΤ

Πεγή: Treasury and Federal Reserve Foreign Exchange Operations, January to March
2011, page 12.
Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γξαθήκαηνο παξαηεξνχκε θαηαξράο, φηη πξηλ ηνλ ζεηζκφ
ζηηο 11 Μαξηίνπ, ε ηζνηηκία γελ δνιαξίνπ δελ είρε πέζεη θάησ απφ ηελ ηηκή 82.
Όκσο, κεηά ζηελ κεηά ζεηζκνχ επνρή, ε ηζνηηκία άξρηζε λα πέθηεη κε ηεξάζηην
ξπζκφ, κε απνηέιεζκα ην γελ λα ππεξηηκάηαη ζπλερψο. Πην αλαιπηηθά,
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο κεγάιεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ηζνηηκίαο είλαη ην
γεγνλφο φηη απφ ηηο 11 κέρξη θαη ηεο 15 Μάξηε, κέζα ζε 5 εκέξεο δειαδή, πιένλ
76.25 γελ αληαιιάζζνληαλ κε έλα δνιάξην. Όπσο δηαπηζηψλεηαη εχθνια, ε
ππεξηίκεζε ηνπ γελ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, δελ είρε πξνεγνχκελν.
Απηή ε ηεξάζηηα ππεξηίκεζε ηνπ γελ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, δελ πξνέθπςε βέβαηα
ηπραία. Αληηζέησο, απνηέιεζε απνηέιεζκα κηαο ζηνρεπκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο
ζηξαηεγηθήο απφ ηελ κεξηά ησλ Hedge Funds, ησλ θεξδνζθφπσλ αιιά θαη ησλ
επελδπηψλ ζε γεληθφηεξν επίπεδν. Ζ ινγηθή ινηπφλ, φισλ απηψλ ήηαλ ε ίδηα :
Αγφξαζαλ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ γελ ζε θζελή ηηκή ελ αλακνλή πσο νη θάηνρνη
πινχηνπ ζηελ Ηαπσλία, αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ελδερνκέλσο θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε
ζα ήηαλ εμαλαγθαζκέλε λα επαλαπαηξίζεη θεθάιαηα. Σα θεθάιαηα απηά ζα ήηαλ
απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξσκή ησλ αζθαιηζηηθψλ πιεξσκψλ αιιά θαη γηα ηελ
αλαθαηαζθεπή φισλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ επηδηφξζσζε ησλ δεκηψλ ηνπ ζεηζκνχ.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, νη θεξδνζθφπνη πνπ είραλ αγνξάζεη θζελά αξρηθά ηηο
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πνζφηεηεο ησλ γελ ,κεηά ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ηηο πνπιήζνπλ αθξηβφηεξα,
εθκεηαιιεπφκελνη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο.

Οη άκεζεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο κεγάιεο ππεξηίκεζεο ηνπ γελ ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεην λα ζθεθηνχκε φηη ην έλα ηέηαξην ηνπ
καθξνπξφζεζκνπ Υξένπο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ήηαλ εθθξαζκέλν ζε γελ. Με άιια
ιφγηα, γηα ηελ Κίλα ην 8% ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο Υξένπο ήηαλ εθθξαζκέλν ζε γελ. Σν
αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ Σαυιάλδε ήηαλ ζην 60% θαη γηα ην Βηεηλάκ ζην 35%.
Δπίζεο ην 32% ηνπ εμσηεξηθνχ Υξένπο ησλ Φηιηππίλσλ ήηαλ εθθξαζκέλν ζε γελ
φπσο θαη
ην 30% ηνπ
εμσηεξηθνχ Υξένπο ηεο Ηλδνλεζίαο. Γηα λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε, ηα παξαπάλσ κεγέζε αξθεί λα ζθεθηνχκε πσο κηα ππεξηίκεζε
ηνπ γελ θαηά 1% κεηαθξάδεηαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο,
ακέζσο ζε κηα αχμεζε θαηά 250 δηζεθ. $ ζηελ εηήζηα εμππεξέηεζε ηνπ Υξένπο ηνπο.
Καη απηφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο ην Υξένο απηψλ ησλ ρσξψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηίηινπο νη νπνίνη είλαη εθθξαζκέλνη ζε γελ, κε απνηέιεζκα ε εμππεξέηεζε ηνπ
Υξένπο λα γίλεηαη πην δαπαλεξή κεηά θαη ηελ αλαηίκεζε ηνπ γελ έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ.
Δπηπξνζζέησο, έλα εξψηεκα πνπ ζέηνληαλ έληνλα εθείλε ηεο επνρή ήηαλ πφζν
ζνβαξφο ζα ήηαλ ν αληίθηππνο ηεο ππεξηίκεζεο ηνπ γελ ζηα επηηφθηα ησλ ΖΠΑ.
Καηά ηελ άπνςε καο είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ ην εξψηεκα απηφ γηαηί ήηαλ θπζηθφ
επαθφινπζν λα επεξεαζηνχλ άκεζα ηα ακεξηθαληθά επηηφθηα απφ ηηο εηζξνέο
θεθαιαίσλ πξνο ηελ Ηαπσλία αιιά θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εθξνέο θεθαιαίσλ απφ
απηή. Απηφ δηθαηνινγείηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη νη ηάπσλεο επελδπηέο ήηαλ
νη θχξηνη ρξεκαηνδφηεο ηνπ ακεξηθαληθνχ δεκνζίνπ Υξένπο, αθνχ θαηείραλ πνιινχο
ακεξηθαληθνχο ηίηινπο Υξένπο. Σν ηειεπηαίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην
Γεκφζην Υξένο ησλ ΖΠΑ δηνγθψλνληαλ ζπλερψο, θαηέζηεζε ηνλ ξφιν ησλ ηαπψλσλ
επελδπηψλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ε αλάιεςε κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ππεξηίκεζεο ηνπ γελ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, ήηαλ απφιπηα επηηαθηηθή.
Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, λα επέιζεη ε ζπκθσλία ηνπ G-7 (group of seven) κε
απψηεξν ζθνπφ, φπσο ην G- 7 δήισζε ζηηο 17 Μάξηε ηνπ 2011, λα κεησζεί ε κεγάιε
volatility πνπ ππήξρε σο ηφηε ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή αγνξά. Απηφ ζήκαηλε πσο ν
θχξηνο ζηφρνο ηνπ G-7 ήηαλ λα κεησζεί ε ζπλερήο αλαηίκεζε ηνπ γελ έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο δήισζεο πνπ έθαλε ην group of seven, είραλ άκεζα
απνηειέζκαηα ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ γελ κε ην δνιάξην. Απηφ άιισζηε
θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα. Μεηά απφ απηή ηελ δήισζε, θαη γηα ηηο επφκελεο δχν
εκέξεο, ε ηζνηηκία γελ δνιαξίνπ θηλνχληαλ θνληά ζηελ ηηκή 80. Σα ηειεπηαίν ήηαλ
ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ θαζψο έβαδε έλα ηέινο ζηελ ζπλερή ππεξηίκεζε ηνπ γελ αιιά
θαη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηή είρε.
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Όζνλ αθνξά ηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε απφ ηα G-7, ήηαλ κηα θνηλή απφθαζε ζηελ
νπνία ζπλήλεζαλ νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο Ηαπσλίαο, ηεο Ακεξηθήο, ηεο επξσδψλεο,
ηνπ Καλαδά, θαη ηεο Βξεηαλίαο. Ο βαζηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα βνεζνχζε
πεξαηηέξσ ην G-7 ζηελ εδξαίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο ζην εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ηεο Ηαπσλίαο ψζηε θαη νη ζπλαιιαζζφκελεο ρψξεο κε απηή λα
αλαθνπθηζηνχλ νηθνλνκηθά, ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ηαπσλίαο. Καη απηφ γηαηί, φπσο ηζρπξίζηεθε θαη
έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ηαπσλίαο εθείλεο ηεο κέξεο, ήηαλ
αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα έλα πην αηζηφδνμν νηθνλνκηθφ κέιινλ γηα ηελ Ηαπσλία, ε
άκεζε ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηφζν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία φζν θαη ζην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο.
Πξάγκαηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηηο
αξρέο ηνπ 2011, ρξεκαηνδνηνχζε ηηο επηκέξνπο ηξάπεδεο ηεο ρψξαο, ψζηε λα κελ
αλαθχςεη θαλέλα πξφβιεκα έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο
ηξάπεδεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ζα δέρνληαλ θαη θάπνην ζεκαληηθφ πιήγκα θαη ηα
πξαγκαηηθά επηηφθηα ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο. Μηα αλάινγε δξαζηεξηφηεηα ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Ηαπσλίαο επηζηξαηεχζεθε, κε πην έληνλνπο ξπζκνχο, απφ ηηο
17 Μάξηε θαη κεηά ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθσλίαο ηνπ G-7. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
Κεληξηθή Σξάπεδα πξνέβε ζε «ελέζεηο» ξεπζηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αγνξάο χςνπο 418 δηζεθ. $ ή 33 ηξηο γελ. Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην κεγάιν
κέγεζνο ησλ 33 ηξηο γελ, αξθεί λα ζπκεζνχκε ην πνιχ ρακειφηεξν πνζφ ησλ 4.5 ηξηο
γελ πνπ επηζηξαηεχζεθαλ ην 2008 κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers.
ην ακέζσο επφκελν ζηάδην, θαη νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο Ακεξηθήο, ζε ζπληνληζκφ
κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ G-7, παξελέβεζαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο
αμίαο πνπ είρε κεηά ηνλ ζεηζκφ ηεο 11 Μάξηε ην γελ, εηο βάξνο ηνπ δνιαξίνπ. Πην
αλαιπηηθά, ε Federal Reserve Bank ηεο Νέαο Τφξθεο παξελέβε ζηηο αγνξέο
ζπλαιιάγκαηνο αγνξάδνληαο 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ πψιεζε ηνπ γελ
Ηαπσλίαο απφ ην System Open Market Account Portfolio. Δπηπξφζζεηα ,ε Federal
Reserve Bank ηεο Νέαο Τφξθεο έδξαζε θαη ζαλ αληηπξφζσπνο ηνπ ακεξηθαληθνχ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαζψο αγφξαζε άιια 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηά ηελ
πψιεζε ηνπ γελ Ηαπσλίαο απφ ην Σακείν πλαιιαγκαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ,
( Exchange Stabilization Fund). αλ απνηέιεζκα ηεο ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ G-7 αιιά θαη ηεο Federal Reserve Bank ηεο Νέαο Τφξθεο, παξαηεξνχκε θαη απφ
ην δηάγξακκα, φηη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζηαζεξνπνηήζεθε αηζζεηά ζηα 81 γελ
αλά δνιάξην.
Σέινο είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ G-7
αιιά θαη ηεο Federal Reserve Bank ηεο Νέαο Τφξθεο, εληζρχζεθαλ θαη ήξζαλ πξνο
ζπδήηεζε θιέγνληα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο θάζε ρψξαο ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Σα
ηέζζεξα ζεκεία πνπ ηνλίζηεθαλ, θαηά ηελ άπνςε καο πεξηζζφηεξν ήηαλ ηα
αθφινπζα:
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1. Καηάιιειε ρξήζε ηεο ηακεηαθήο δηεπθφιπλζεο απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα.
Όπσο είρε ηνλίζεη ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο απφ ην 2009, φηαλ ην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο
νξίδεη σο ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, αιιά φρη απαξαίηεηα θαη ζηνλ ζηηο αγνξέο
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη επηρεηξήζεηο απηφκαηα ράλνπλ ην θίλεηξν ηνπο γηα
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην
πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ θαη ηφηε είλαη αθξηβψο ε ζηηγκή
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαζψο είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηεο θαη λα ηνλψζεη
ηελ ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Απηή είλαη ε last resort – έζραηε ιχζε ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο.
2. Απνηειεζκαηηθή κέηξεζε θαη έιεγρνο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.
Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2009, πξφηεηλε κηα λέα απαίηεζε – πξνυπφζεζε ξεπζηφηεηαο γηα ηηο
ηξάπεδεο, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην Net Stable Funding Ratio. Πην ζπγθεθξηκέλα,
απηή ε κέηξεζε εζηηάδεη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ηνπ παζεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, φζνλ αθνξά ην mismatch πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηηο επελδπηηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ην Net Stable Funding Ratio βνεζάεη ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν
ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο φζν θαη ζηελ επηηπρεκέλε
δηάγλσζε ηεο κνξθήο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην 2009 είρε ηνλίζεη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, θαη κεηά ηνλ
ζεηζκφ ηεο Ηαπσλίαο επαλεμεηάζηεθε ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή ζα ήηαλ
ρξήζηκν λα παξαθνινπζεί θαη ηαπηφρξνλα πνιινχο δείθηεο φπσο, ε ζπγθέληξσζε ησλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ.
3. Δλίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε κηα θάζε άγρνπο (stressed phase)
Πην αλαιπηηθά, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο , ηφληζε ηελ
κεγάιε ζεκαζία ησλ stress – tests γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ
ξεπζηφηεηαο ησλ αγνξψλ. Δπηπξφζζεηα έλα έηνο κεηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009,
ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο θαζηέξσζε αθφκε έλα κέηξν ην νπνίν απνδεηθλχεη λα έλα
ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ζε ζέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο
ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθά δπζρεξνχο πεξηφδνπ. Απηφ ην κέηξν είλαη ην
γλσζηφ Liquidity Coverage Ratio, LCR, ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ λα αληέμεη ζε πεξηφδνπο κεγάιεο έιιεηςεο
ξεπζηφηεηαο.
Σφζν, ν ξφινο ησλ stress – tests θαη ηνπ LCR αιιά θαη απηφο ησλ Guideline on
Liquidity Buffers & Survival Periods, ηνλίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ην G-7
ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ γηα ηελ εχξεζε ηεο πην απνηειεζκαηηθήο
πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηελ πξσηνθαλή δχλακε ηνπ γελ. Υαξαθηεξηζηηθά
θαηά ηελ άπνςε καο, ηα Guideline on Liquidity Buffers & Survival Periods, είραλ
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πξσηνεθαξκνζηεί ην 2009 απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ επξσπατθψλ επηζεσξεηψλ ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, (Committee of European Banking Supervisors ), ηα νπνία
ππνρξέσλαλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, λα δηαθξαηνχλε ηφζα ξεπζηά δηαζέζηκα
φζα ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ νκαιά ζε πεξηφδνπο έιιεηςεο
ξεπζηφηεηαο γηα έλαλ ηνπιάρηζην κήλα.
4. Γεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ
θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.
Γηα ηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ήηαλ ρξήζηκν εάλ φιεο νη
νηθνλνκηθέο αξρέο αθνινπζνχζα ηελ θαηά ηελ γλψκε καο, επηηπρεκέλε κέζνδν θαηά
ηηο δηαζπλνξηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο - ζπλαιιαγέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο κεγάινο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ αξρψλ, ζπλεζίδεη
λα έρεη ζεζπίδεη θαλνληζκνχο νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηηο απζαίξεηεο δηαζπλνξηαθέο
ζπλαιιαγέο. Καη απηφ ηζρχεη γηαηί ζέηνπλ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ρσξίο ηνπο
νπνίνπο απηέο νη ζπλαιιαγέο δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλε. Απηνί είλαη
πεξηνξηζκνί ξεπζηφηεηαο πνπ πξέπεη μερσξηζηά θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα λα
πιεξνί ψζηε λα δηαζέηεη απφ κφλν ηνπ επαξθή ξεπζηφηεηα γηα πεξηφδνπο έιιεηςεο
ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. Δπνκέλσο είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζνπλε ηελ κεγάιε
ζεκαζία λα εθαξκνζζεί ε παξαπάλσ κέζνδνο απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο αξρέο αλά ηνλ
θφζκν. Σφηε ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζα ήηαλ ζίγνπξα ιηγφηεξν επηθίλδπλν γηα
θάζε νηθνλνκία.

4.4. Δθηηκήζεηο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηεο Ηαπσληθήο νηθνλνκίαο
ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία : πκπεξάζκαηα.
ην πξψην ηκήκα απηήο ηεο ελφηεηαο ζα θάλνπκε κηα ζχλνςε ησλ αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ ηνπ ζνβαξνχ ζεηζκνχ ηεο 11 Μαξηίνπ ηνπ 2011 ζηνλ ηνκέα ηεο
βηνκεραλίαο ηεο Ηαπσλίαο αιιά θαη ζηηο
εγρψξηεο θαη παγθφζκηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ζπλαιιαγκαηηθέο αγνξέο. ην ακέζσο επφκελν ζηάδην ζα
πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε απηέο ηηο επηπηψζεηο κε ηελ ζεσξία πνπ αθνξά ηελ
Παγθφζκηα Υξεκαηννηθνλνκηθή ηαζεξφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ γλσζηφ
νηθνλνκηθφ ράξηε ζηαζεξφηεηαο ηεο «αξάρλεο».

 Βηνκεραληθφο ηνκέαο : πλήζσο, νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ελφο θαηαζηξνθηθνχ
ζεηζκνχ είλαη πην έληνλεο ζηελ πεξηνρή ε νπνία θαηαζηξέθεηαη άκεζα απφ ηνλ
ζεηζκφ απηφλ. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ
ζεηζκνχ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
ρψξαο, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο επεθηάζεθαλ γξήγνξα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο
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ρψξαο, θαη φρη κφλν. Πην αλαιπηηθά, ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δεκία γηα ηελ ρψξα
εθηηκάηαη ζηα 309 δηζεθ. $, πεξίπνπ ζην 5.7% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.
Ακέζσο κεηά ηνλ ζεηζκφ παξαηεξήζεθαλ έληνλα πξνβιήκαηα ζηελ ρψξα ιφγσ ηεο
έιιεηςεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε αξθεηέο πεξηνρέο. Δπηπξφζζεηα, θαη ε βελδίλε
άξρηζε λα δηαηίζεηαη ζρεηηθά πην πεξηνξηζκέλα απφ πξηλ θαη έηζη απηφ δεκηνχξγεζε
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο δηάζσζεο ησλ αγλννπκέλσλ αιιά θαη
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ ηεο
ρψξαο. Παξάιιεια, αξθεηέο απφ ηηο ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρψξαο ηέζεθαλ
εθηφο ιεηηνπξγίαο, θαη πνιιέο άιιεο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο αλακέλνληαλ λα
κείλνπλ εθηφο παξαγσγήο κέρξη λα αλαθαηαζθεπαζηνχλ ή λα επηδηνξζσζνχλ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ Ηαπσλία αλακέλεηαη λα
είλαη ρακειφηεξε γηα ην 2012, κηαο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή
αξθεηψλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη ηφζν δαπαλεξέο φζν θαη ρξνλνβφξεο. ε
απηφ ζπλεηέιεζε πεξαηηέξσ θαη ην γεγνλφο φηη ε πφιε Sendai ε νπνία απαξηζκεί
πνιιέο θαηαζηξνθέο, απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα βηνκεραληθά θέληξα ηεο
ρψξαο.
Δπηπξφζζεηα, απφ ηηο 16 Μαξηίνπ θαη έπεηηα, κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο
ζηακάηεζαλ πξνζσξηλά ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ κνληέισλ απηνθηλήησλ.
Αθφκε, επηρεηξήζεηο - θνινζζνί φπσο ε Hitachi, ε Sony, ε NEC, ε Fujitsu θαη ε
Renesas Electronics αλέζηεηιαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο. Καηά
ηελ άπνςε καο απηφ ζα είρε αξλεηηθή επίπησζε θαη ζηηο ζπλεξγαδφκελεο
επηρεηξήζεηο κε ηηο παξαπάλσ, ζε φιν ηνλ θφζκν, κε απνηέιεζκα ε βηνκεραληθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο ρψξεο ηελ Αλαηνιηθήο Αζίαο λα πεξηέιζεη ζε ρακειφηεξα
επίπεδα.
Καηά ηελ άπνςε καο, ε ζνβαξφηεξε επίπησζε ηνπ ζεηζκνχ ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα
ηεο ρψξαο, φζν παξάδνμν θαη αλ αθνχγεηαη, ελδέρεηαη λα απνθαιπθζεί κέζα ζηα
επφκελα έηε. Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο κπνξεί εχθνια λα γίλεη θαηαλνεηφο αλ
αλαινγηζηνχκε πφζν θαηαζηξνθηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζεηζκνχ ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, κεηά ηνλ ζεηζκφ έθιεηζαλ δχν
παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ εηδηθεχνληαλ ζηελ παξαγσγή ηνπ 25% ηεο παγθφζκηαο
παξαγσγήο ππξηηίνπ γηα ηα ηζηπ ησλ ππνινγηζηψλ. Δίλαη απιφ λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηφζν ηελ κεγάιε άλνδν ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ ηζηπ κεηέπεηηα,
αιιά θαη ην κεγάιν πιήγκα πνπ δέρζεθε ε παγθφζκηα αιπζίδα πξψησλ πιψλ
ππξηηίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηπ ππνινγηζηψλ.
Έλα άιιν παξφκνην παξάδεηγκα πνπ παξαζέηνπκε είλαη ην φηη έλα εξγνζηάζην ηεο
Hitachi πνπ εδξεχεη ζην Βφξην Σφθην θαη παξάγεη ην 60% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο
αηζζεηήξσλ αέξνο, αλέζηεηιε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αξρηθά πξνζσξηλά θαη ηειηθά
κφληκα. Ζ ηειεπηαία εμέιημε είρε ζαλ απνηέιεζκα ε General Motors λα θιείζεη έλα
εξγνζηάζην ηεο ζην Los Angeles, αιιά θαη ε Peugeot λα πεξηθφςεη γηα ην 2011 ηελ
παξαγσγή ηεο ζηα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα ηεο ζηελ Δπξψπε.
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Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, πξνθχπηεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ κειινληηθά
ν ξπζκφο αιιά θαη ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο ζα είλαη
ν ίδηνο. Καη απηφ γηαηί νη νηθνλνκηθέο δεκίεο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ ζεηζκφ
ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011, ζεσξνχκε φηη γηα κεγάιν δηάζηεκα ζα επεξεάζνπλ ηνπο
επελδπηέο απφ φιν ηνλ θφζκν πνπ ζθφπεπαλ λα δαπαλήζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο,
επελδχνληαο ζε θάπνην θιάδν ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Με άιια ιφγηα, θάησ απφ
ηνλ θφβν κηαο κειινληηθήο θπζηθήο θαηαζηξνθήο , νη επελδπηέο ζα είλαη
ελδερνκέλσο πην risk averse ζε επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηελ
Ηαπσλία.
Απηφ απνηειεί νπσζδήπνηε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θαη πεγή πεξαηηέξσ αλεζπρηψλ
γηα ηα κειινληηθά επίπεδα αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην
λα μεθαζαξίζνπκε φηη κε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ δελ ππνζηεξίδνπκε πσο ε
νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο ζα παξνπζηάζεη ζπλερείο ρξνληέο χθεζεο. Απηφ γηα ην νπνίν
εθθξάδνπκε ηηο αλεζπρίεο καο είλαη γηα ην ελδερφκελν ε εγρψξηα νηθνλνκία λα ράζεη
ηελ δπλαηφηεηα λα θηάζεη ζηα standards αλάπηπμεο θαη βηνκεραληθήο επέθηαζεο πνπ
ζα έθηαλε ζε πεξίπησζε πνπ δελ εκθαλίδνληαλ ν ζεηζκφο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011.
Παξφκνηεο είλαη θαη νη αλεζπρίεο γηα ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ζε παγθφζκηα
θιίκαθα. Καη απηφ γηαηί γηα κηα νηθνλνκία φπσο απηή ηεο Ηαπσλίαο, 3ε κεγαιχηεξε
νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εγρψξηαο αλάπηπμεο, ζίγνπξα ζα
επεξεάζνπλ κειινληηθά θαη ην κέγεζνο ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο, απμάλνληαο ηνλ
καθξννηθνλνκηθφ θίλδπλν (macroeconomic risk) ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Δπίζεο, ιφγσ θαη ηεο άκεζεο εμάξηεζεο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο
Αζίαο, φπσο Σαυιάλδε θαη Φηιηππίλεο, απφ ηηο επηδφζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο
Ηαπσλίαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ν θίλδπλνο αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ ηεο κειινληηθήο
πνξείαο ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ είλαη νξαηφο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη
κεγάινο κέξνο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ
απηψλ, γίλεηαη πξνο θαη απφ ηελ Ηαπσλία. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην κειινληηθφ
shock πιήμεη ηελ νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο, νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ηαπσλίαο, ζα
είλαη άκεζεο. Άιισζηε, κελ μερλάκε πσο θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά απηψλ ησλ
ρσξψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλα κε ην λφκηζκα ηεο Ηαπσλίαο. Καη απηφ γηαηί
κεγάια πνζνζηά ηνπ εμσηεξηθνχ Υξένπο ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη εθθξαζκέλα ζε γελ
( βιέπε αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο ππεξηίκεζεο ηνπ γελ έλαληη ηνπ
δνιαξίνπ κεηά ηνλ ζεηζκφ ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011). Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζην
κέιινλ ελδέρεηαη ν θίλδπλνο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ(emerging market risk) θαη
ζε παγθφζκηα θιίκαθα λα είλαη θαλεξά κεγαιχηεξνο.

 Υξεκαηννηθνλνκηθφο θαη ζπλαιιαγκαηηθφο ηνκέαο : Ο ζεηζκφο ηεο 11 Μαξηίνπ
ηνπ 2011 ζηελ Ηαπσλία, ήξζε ζε κηα επνρή αβεβαηφηεηαο γηα ηηο αγνξέο. Καη απηφ
γηαηί ιφγσ ησλ αλαηαξαρψλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είρε αλέβεη
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αηζζεηά. Αθφκε ηελ ίδηα πνξεία είραλ θαη νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ ζηελ εγρψξηα
νηθνλνκία ηεο Ηαπσλίαο.
Ζ θαηάζηαζε έγηλε αθφκε πην ρεηξφηεξε κεηά ηνλ ζεηζκφ. Οη άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ
ζεηζκνχ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ήηαλ ε εκθάληζε ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ
έλησζαλ έληνλα νη επελδπηέο ζηελ Ηαπσλία. Ωζηφζν, γξήγνξα απηφ ην αίζζεκα ηνπ
ξίζθνπ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο εμαπιψζεθε θαη ζηηο ζπλαιιαζζφκελεο κε ηελ Ηαπσλία,
ρψξεο. Όπσο κπνξνχκε εχθνια λα θαηαιάβνπκε, άκεζα επεξεάζηεθε θαη ν
ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο ηεο Ακεξηθήο. Έηζη, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο ζηελ
Ακεξηθή ζπξξηθλψζεθαλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ζεηζκνχ ηεο Ηαπσλίαο. Δπηπξφζζεηα,
νη αγνξέο κεηνρψλ ζηελ Ακεξηθή θάλεθαλ πην αλζεθηηθέο ζην ζνθ πνπ πξνήιζε απφ
ηελ Ηαπσλία. Ωζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ζηηο ΖΠΑ
απέθηεζαλ κεγαιχηεξε αζηάζεηα, θαη ζαλ ζπλέπεηα θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θινλίζηεθε ζνβαξά.
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα αβεβαηφηεηαο, αξρηθά ζηελ Ηαπσλία θαη ζηελ Ακεξηθή θαη
κεηά ζηηο πην πνιιέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ηνπ θφζκνπ, νη ηηκέο ησλ νκνιφγσλ
θαη ησλ ρξενγξάθσλ έπεζαλ θαηαθφξπθα, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ. Απηφ
κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη επελδπηέο, ξεπζηνπνηνχζαλ ηα νκφινγα θαη
ηηο νκνινγίεο ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ λα ελαπνζέζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζε άιιεο
πξνζνδνθφξεο πεγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε Πξνζεζκηαθνχο θαηαζεηηθνχο
ινγαξηαζκνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, παξαηεξνχκε πσο ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο
απμάλεη θαη ηελ πηζαλφηεηα γηα απεηιή θαη απφ ηνλ θίλδπλν αγνξάο (market risk) ζε
παγθφζκηα θιίκαθα. Έηζη, κεηά ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ζηελ Ηαπσλία
παξαηεξήζεθε πσο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ αξθεηά πην έληνλνο ν
θίλδπλνο αγνξάο (market risk).
ην ηειεπηαίν ζπκπέξαζκα εθηφο απφ ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ ζπλαίλεζε έληνλα θαη
ε αχμεζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, κεηά θαη ηνλ
ζεηζκφ ζηελ Ηαπσλία. Όπσο πξναλαθέξακε θαη πην πάλσ άκεζν απνηέιεζκα ηνπ
ζεηζκνχ ήηαλ ε γξήγνξε ππεξηίκεζε ηνπ γελ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. αλ απνηέιεζκα,
ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο ηζρχο πνπ έρεη ην γελ, νη ζπλέπεηεο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο
Ηαπσλίαο θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπο ήηαλ ζνβαξά αξλεηηθέο. Λφγσ ησλ ζέζεσλ ζε
ζπλάιιαγκα πνπ είραλ ιάβεη νη ηξάπεδεο θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηνπο,
ε κεγάιε ππεξηίκεζε ηνπ γελ νδήγεζε πνιιέο απφ απηέο ζε έληνλν πξφβιεκα
ξεπζηφηεηαο θαη ζεκαληηθέο δεκίεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. αλ ζπλέπεηα, θαη
πνιιέο ηξάπεδεο ζην εμσηεξηθφ πνπ είραλ αληίζηνηρεο ζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα,
αληηκεηψπηζαλ ίδην ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Άιισζηε απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ
νη κεγαιχηεξεο Κεληξηθέο Σξάπεδεο αλά ηνλ θφζκν αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα
ζηξαηεγηθή, εληζρχνληαο ηελ ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη, φηη κεηά ην ηζρπξφ ζνθ πνπ δέρζεθαλ νη
παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, θαλεξψζεθαλ νη
αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηαζηνιή ηφζν ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο (liquidity
risk), φζν θαη ζηελ αλνζνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο (market risk). ην ζεκείν απηφ
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είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αθφκε αξθεηά
βήκαηα ψζηε ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα λα είλαη πην αζθαιέο απφ ηηο
επηζέζεηο ησλ θεξδνζθνπηθψλ Hedge Funds ζε πεξηφδνπο έληνλνπ θηλδχλνπ
ξεπζηφηεηαο. Απφ ηελ κηα είλαη απαξαίηεην λα επηζηξαηεπζνχλ πην απνηειεζκαηηθνί
κεραληζκνί εληνπηζκνχ (detecting) ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ, κε απνηέιεζκα θαη ε
εθηίκεζε απηψλ αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο λα γίλεηαη κε ην φζν δπλαηφλ
ρακειφηεξν θφζηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζην παξαθάησ δηάγξακκα, νη θακπχιεο ζα
ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ην θέληξν.
Global Financial Stability Map

Πεγή:Global Financial Stability Report, Durable Financial Stability, Getting There
From There, April 2011, IMF, page 2.

ην παξαπάλσ δηάγξακκα, παξαηεξνχκε ην ζρήκα ηεο νηθνλνκηθήο αξάρλεο. Απφ ην
δηάγξακκα, θαηαιαβαίλνπκε φηη ζην πάλσ κέξνο αλαπαξίζηαληαη νη δηάθνξνη
θίλδπλνη, φπσο απηφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ν καθξννηθνλνκηθφο, ν
πηζησηηθφο αιιά θαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη αγνξάο. ην θάησ κέξνο ηνπ
ζρήκαηνο, αλαπαξίζηαληαη νη λνκηζκαηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά
θαη ην κέηξν ηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ο θαλφλαο πνπ ηζρχεη ινηπφλ θαη επεξεάδεη
άκεζα ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παγθνζκίνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν
εμήο : Όηαλ ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ θηλδχλσλ είλαη ρακειή θαη απφ κφλνο ηνπ
θάζε θίλδπλνο αληηκεησπίδεηαη πην απνηειεζκαηηθά, ηφηε ζπγθιίλνπκε πξνο ην
θέληξν ηεο αξάρλεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη
λνκηζκαηηθέο ζπλζήθεο λα γίλνληαη πην ηζρπξέο, θαη γεληθά ε ζηαζεξφηεηα λα είλαη
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πην πςειή αθνχ θαη ε αλάιεςε θηλδχλσλ είλαη ρακειή, θαζψο πιεζηάδνπκε πξνο ην
θέληξν.
Απφ ην δηάγξακκα, ζπκπεξαίλνπκε φηη απφ ην 2010 σο ην 2011, έρνπλε γίλεη βήκαηα
πξνφδνπ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ θαη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αθνχ ε
θφθθηλε γξακκή είλαη πεξηζζφηεξν πξνο ην θέληξν παξά ε πξάζηλε. Σν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηνλ θίλδπλν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Όκσο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ
θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη αγνξάο, έρεη παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα.
Απηφ ελ κέξεη κπνξεί λα εμεγεζεί θαη απφ ηα φζα είπακε παξαπάλσ, φπνπ
απνδείμακε φηη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη αγνξάο, ηνλψζεθε κεηά απφ ηνλ ζεηζκφ
ζηελ Ηαπσλία. Έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη θαη πσο παξά ην γεγνλφο φηη
νη πεξηζζφηεξνη θίλδπλνη έρνπλ αληηκεησπηζηεί πην απνηειεζκαηηθά ην 2011 ζρεηηθά
κε ην 2010, ε αλάιεςε ξίζθνπ έρεη απμεζεί απφ φηη ην 2010. Καηά ηελ άπνςε καο, ην
ζηνηρείν απηφ απνδεηθλχεη φηη παξά ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ
θηλδχλσλ θαηά ην έηνο 2011, ε απεηιή ηνπο παξακέλεη έληνλε γηα ηελ ζηαζεξφηεηα
ηνπ παγθνζκίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηνχο ηνπο θηλδχλνπο,
πξνζπαζνχλε λα εθκεηαιιεπζνχλ ηα Hedge Funds αιιά θαη ηα θεξδνζθνπηθά
ηδξχκαηα ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, νη αλεζπρίεο γηα ηηο κειινληηθέο επηπηψζεηο
ηνπ ζεηζκνχ ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθνζκίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
είλαη ζπρλέο θαη βάζηκεο. Βάζηκεο είλαη φκσο θαη νη αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ
ζα έρνπλ ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, αλάινγεο
κειινληηθέο - θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη ζνθ φπσο ν ζεηζκφο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2011
ηεο Ηαπσλίαο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηνπ risk
management έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη είλαη απαξαίηεην λα βειηηψλεηαη ζπλέρεηα
θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ βαζκφ εμέιημεο ηεο θάζε κνξθήο θηλδχλνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΑ.

Οη ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη νη θάησζη:
 Μαθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο :
Αξρηθά ζην θνκκάηη κειέηεο ηνπ
καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ
εμέηαζε ηνπ δείθηε ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα.
Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
αλαπαξίζηαληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα :
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Πεγή: 2011 International Monetary Fund, Greece: Fifth Review Under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance
Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Greece , December 2011, page 48.

ε πξψην επίπεδν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ηα ζηνηρεία ηα νπνία βιέπνπκε
αθνξνχλ πνζνζηά, θαη πσο ην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πεξηιακβάλεη ηα έηε
απφ ην 1999 κέρξη θαη ην 2010. Με κηα πξψηε καηηά ζην παξαπάλσ δηάγξακκα,
δηαθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ηελ ειιεληθήο αλάπηπμεο.
Ζ πξψηε ηάζε δηαξθεί απφ ην 1999 σο θαη ην 2007. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ην
volatility ηεο αλάπηπμεο είλαη ζρεηηθά ρακειφ. Πην αλαιπηηθά, ζηα έηε απηά
θαηαξράο βιέπνπκε πσο δελ έρεη θαηαγξαθεί θακία ρξνληά χθεζεο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία. Ωζηφζν, ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμεο ήηαλ θνληά ζην 3% ηα πεξηζζφηεξα
έηε, ρσξίο λα γίλνληαη ζεκαληηθά επίπεδα πξνφδνπ φια απηά ηα έηε. Γηα παξάδεηγκα,
ην έηνο 2000 ε αλάπηπμε ήηαλ ζην 3.8% ελψ ηα έηε 2004 θαη 2005 ζην 3.7%.
Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απνηεινχλ ηα έηε 2003 θαη 2006, αθνχ ζε απηέο ηηο ρξνληέο ηα
επίπεδα αλάπηπμεο μεπέξαζαλ ην θξάγκα ηνπ 3% θαηά έλα πςειφ πνζνζηφ. Πην
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ζπγθεθξηκέλα, ην 2003 ηα επίπεδα αλάπηπμεο έθηαζαλ ζην 4.7% ελψ ζεκαληηθή ήηαλ
θαη ε αλάπηπμε θαηά ην έηνο 2006, γηαηί άγγημε ην 4.2%.
Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ηάζε ηεο πνξείαο ηνπ δείθηε ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, πεξηιακβάλεη ηα έηε 2008 θαη έπεηηα. ε απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ε
θαηάζηαζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αιιάδεη άξδελ. Καη απηφ γηαηί
γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πνιιά έηε εκθαλίδνληαη ρξνληέο χθεζεο. Έηζη, είλαη
θαλεξφο ν αληίθηππνο θαη απφ ηε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008,
θαζψο ήδε απφ ην έηνο 2008 ηα επίπεδα αλάπηπμεο έθηαζαλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα
ηνπ 2.9% ζε ζρέζε κε ην 4% ηνπ 2007.
Ζ θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαηά ην έηνο 2009, φηαλ θαη
παξνπζηάζηεθε χθεζε ζηελ εγρψξηα ειιεληθή νηθνλνκία γηα πξψηε θνξά απφ ην
1999. Με άιια ιφγηα ζπγθξηηηθά κε ην 2008, ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο κεηψζεθε θαηά
2%. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ε εγρψξηα παξαγσγή ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ
αληηκεηψπηδε έληνλα πξνβιήκαηα. Οπσζδήπνηε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ χθεζε απηή
παίδεη θαη ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία παξέκεηλε ρακειά ζε επίπεδν
αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο ζα δνχκε θαη κεηέπεηηα θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ
ηζνδπγίνπ ηεο Διιάδαο. Απφ ηελ άιιε θαη νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο πνπ ιάκβαλαλ
ρψξα ζηελ Διιάδα είραλ θαηέιζεη ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Έηζη ην 2009 κεηψζεθαλ
θαηά 18.4% ζρεηηθά κε ην 2008 θαη ην 2010 θαηά 14.5% ζπγθξηηηθά κε ην 2009. Σν
γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαη θαηά ην έηνο
2010. Σφηε, ε χθεζε ήηαλ αθφκε πην βαζεηά θηάλνληαο ην 4.5%. Σέινο, ζεκαληηθφ
ζηνηρείν ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ παξνπζία ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία
ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010 ε ηδησηηθή θαηαλάισζε
κεηψζεθε θαηά 1.3% θαη 3.6% αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ:
ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Πεγή: 2011 International Monetary Fund, Greece: Fifth Review Under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance
Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Greece , December 2011, page 45.
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ρεηηθά κε ηνλ δείθηε ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο παξαηίζεηαη ην παξαθάησ
γξάθεκα:
ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Πεγή: 2011 International Monetary Fund, Greece: Fifth Review Under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance
Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Greece , December 2011, page 48.
Απφ φηη παξαηεξείηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, βιέπνπκε πσο ν δείθηεο ηνπ
πιεζσξηζκνχ εμεηάδεηαη απφ ην 1999 κέρξη θαη ην 2010. Απηφ ην νπνίν θαλείο
ζπλεηδεηνπνηεί εχθνια είλαη πσο ην δηάζηεκα ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο είλαη
απφ 1.2% κέρξη θαη 4.5%. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ παξαηεξήζεθαλ ηα δχν
ηειεπηαία έηε, ην 2010 θαη 2008.
Πην αλαιπηηθά, ην 2008 ν δείθηεο απμήζεθε ζην 4.1%, πεξίπνπ 1% πεξηζζφηεξν απφ
ην 3%, πνπ ήηαλ ν πιεζσξηζκφο ηνπ 2007. Απηφ κε ιίγα ιφγηα ζεκαίλεη πσο
ζπγθξηηηθά κε ην 2007, νη ηηκέο ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ θαηά 1% ην έηνο 2008.
ρεηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ην 2010, ν πιεζσξηζκφο είρε αλέβεη ζην 4.5%.
Αληίζηνηρα, απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ζρεηηθά κε ην 2009, απμήζεθαλ θαηά ην έηνο
2010 κε ηελ πνζνζηηαία αχμεζε λα είλαη ην 4.5%.
Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε
θαηαγξάθεθαλ ηα έηε 1999, 2000 θαη 2009. Όζνλ αθνξά ηα έηε 1999 θαη 2000 νη
ηηκέο ηνπ δείθηε ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2.6% θαη 3.1% αληίζηνηρα. Οη ηηκέο απηέο είλαη
απφ ηηο ρακειφηεξεο ηνπ εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο. Ωζηφζν, ζε απηφ ην ζεκείν
είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ έρνπλ δερζεί νη ειιεληθέο
αξκφδηεο αξρέο γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία είραλ παξνπζηάζεη πξηλ ηελ
είζνδν ηεο Διιάδαο ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ επξψ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιινί νίθνη αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο
Διιάδαο, ζεσξνχλ εληειψο παξάδνμν ην γεγνλφο πσο ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο Διιάδαο παξνπζηάδνληαλ ηδηαίηεξα βειηησκέλα πξηλ ηελ επνρή επξψ γηα
ηελ Διιάδα. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, νη θαηεγνξίεο θηάλνπλ θαη ζηα επίπεδα
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θαηεγνξηψλ γηα παξνπζίαζε fake ζηνηρείσλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Καηά ηελ
άπνςε καο ππάξρεη έληνλε ακθηβνιία αλ πξαγκαηηθά ε Διιάδα είρε ηελ δπλαηφηεηα
λα εηζέιζεη ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ επξψ.
Δξσηεκαηηθφ απνηειεί επίζεο ε κεγάιε δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε ηνπ πιεζσξηζκνχ
θαηά ηελ ηξηεηία 2008 – 2010. Όπσο ζίμακε παξαπάλσ ηα έηε 2008 θαη 2010 ν
δείθηεο ηνπ πιεζσξηζκνχ έθηαζε ζηα πςειφηεξα επίπεδα. Όκσο ζην έηνο πνπ
κεζνιάβεζε, ην 2009, ν πιεζσξηζκφο πξνζσξηλά έπεζε ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο
δεθαεηίαο 1999 – 2010. Έηζη, ην κέγεζνο ηνπ ήηαλ ζην 1.2%.
Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Διιάδαο
γξήγνξα επεξέαζαλ θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο , νδεγψληαο ζε κηα
έληνλε δεκνζηνλνκηθή θξίζε.

 Γεκνζηνλνκηθφο ηνκέαο : Γηα λα εμεηαζζεί θαιχηεξα ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία

είραλ πεξηέιζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία έηε, ζα
κειεηεζεί πξψηα ε πνξεία ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιάδαο.
Καηαξράο, είλαη απαξαίηεην λα μεθαζαξίζνπκε φηη ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην είλαη ν Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο θαη
ην δεχηεξν ν Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ(ΠΓΔ). Έηζη, γηα λα
ππνινγηζηεί ην απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πξψηα ππνινγίδνληαη
ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ φπσο θαη ηα έζνδα θαη νη
δαπάλεο ηνπ ΠΓΔ. πλεπψο, πξνζζαθαηξψληαο ηα παξαπάλσ κεγέζε, ηειηθά
ιακβάλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Tα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ειιεληθήο
θπβέξλεζεο θαίλνληαη ζην δηάγξακκα ην νπνίν αθνινπζεί:
ΚΡΑΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, αίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη απφ ην 1998 κέρξη θαη
ην 2011, δελ έρεη ππάξμεη νχηε έλα έηνο θαηά ην νπνίν ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
λα παξνπζηάζεη πιεφλαζκα. Αληίζεηα ζε φια ηα έηε ην έλα έιιεηκκα δηαδέρνληαλ ην
άιιν. Απηφ ην γεγνλφο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζην
εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ε Διιάδα άιιαμε θαη λφκηζκα πεξλψληαο απφ ηελ
ειιεληθή δξαρκή ζην επξψ. Φαίλεηαη φηη νχηε θαη θαηά ηα πξψηα έηε πνπ
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ επξψ, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δελ έγηλε πην απνηειεζκαηηθή
αθνχ ηφζν ην 2000 φζν θαη ην 2001 ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ήηαλ
ειιεηκκαηηθφο, κε ειιείκκαηα 3% ηνπ ΑΔΠ θαη 3.8% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα.
Πέξα απφ απηφ κε κηα δεχηεξε καηηά ζην δηάγξακκα, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη
νη πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
παξαηεξήζεθαλ ηα έηε 2005, 2009 θαη 2010. Πην αλαιπηηθά, ην έηνο 2005 ην
έιιεηκκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλέβεθε ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα
έηε, θηάλνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 7.8% ηνπ ΑΔΠ. Σν γεγνλφο απηφ απνθαιχπηεη ηελ
αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θπξίσο γηα ηελ Οιπκπηάδα
ηνπ 2004 πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα. Καη απηφ γηαηί θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ
απαξαίηεησλ έξγσλ γηα ηελ Οιπκπηάδα ,παξαηεξήζεθαλ πνιιέο θαζπζηεξήζεηο κε
απνηέιεζκα ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ λα αλέβεη επηθίλδπλα , ζε βαζκφ
απαγνξεπηηθφ γηα ην έιιεηκκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Διιάδαο.
Όζνλ αθνξά ηα έηε 2009 θαη 2010, ην έιιεηκκα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
έθηαζε ζηα πςειφηεξα επίπεδα ηνπ εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο. Έηζη ην 2009, ην
κέγεζνο έθηαζε ζην 9.4% ηνπ ΑΔΠ ελψ ην έηνο 2010 εθηνμεχζεθε θνληά ζην 16%
ηνπ ΑΔΠ. ε γεληθέο γξακκέο ην γεγνλφο φηη φια ηα έηε ην έιιεηκκα ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ ζπληεξνχληαλ θαηαδεηθλχεη ηελ ιαλζαζκέλε πνιηηηθή πνπ
αθνινχζεζαλ νη αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο. Καη απηφ γηαηί, θαηά ηελ άπνςε καο
ήηαλ απαξαίηεην ζηα έηε πξηλ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ,ην έιιεηκκα
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ λα είρε λνηθνθπξεπζεί ζε απφιπην βαζκφ. Απηφ ζα
βνεζνχζε πνιχ ηελ θαηάζηαζε απφ ην 2008 θαη κεηά, νχησο ψζηε λα είρε απνθεπρζεί
θαη ην 16% ηνπ ΑΔΠ πνπ παξνπζηάζηεθε ζαλ έιιεηκκα ην 2010. πκπεξαζκαηηθά, ε
ζπληήξεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλαδεηθλχεη ρξφληεο
παζνγέλεηεο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο. Απφ
ηελ άιιε ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010 δείρλεη ηνλ κεγάιν
βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ
θξίζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.
Ζ άζρεκε θαηάζηαζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, νδήγεζε γξήγνξα θαη ζηελ
επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο , ην νπνίν ην 2009 έθηαζε
ζην 15.8% ηνπ ΑΔΠ.
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Φπζηθά, ζαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο σο θαη ην 2009,
ήηαλ λα έρεη αληίζηνηρε πνξεία θαη ην Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν
απεηθνλίδεηαη παξαθάησ :

ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΔΛΛΑΓΑ
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Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν εμεηάδεηαη ν δείθηεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο γηα ηελ
Διιάδα, πεξηιακβάλεη ηα έηε 2004 – 2010. Δίλαη απαξαίηεην αξρηθά λα
μεθαζαξίζνπκε φηη ν δείθηεο κεηξάηαη ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ
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γξαθήκαηνο δηαπηζηψλεηαη φηη δηαγξάθνληαη νπζηαζηηθά δχν ηάζεηο γηα ηνλ
εμεηαδφκελν δείθηε. Ζ πξψηε είλαη θαζνδηθή θαη πεξηιακβάλεη ηα έηε 2004 – 2007.
ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο παξαηεξνχκε φηη
κεηψλνληαλ κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα. Έηζη, ην 2004 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ
112% ηνπ ΑΔΠ. Μεηά ηελ πησηηθή ηνπ πνξεία φκσο, θαηέιεμε ην 2005 ζην κέγεζνο
ηνπ 106.8% ηνπ ΑΔΠ θαη παξάιιεια ην 2006 ζην 104.6% ηνπ ΑΔΠ. Με ηελ ίδηα
ινγηθή, ην έηνο 2007 ε κείσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ήηαλ αθφκα πην έληνλε κηαο θαη
ην κέγεζνο πεξηνξίζηεθε κφλν ζην 89.5% ηνπ ΑΔΠ .
Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ηάζε, απηή φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα
ήηαλ θαζαξά αλνδηθή. Λφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ
επηζηξαηεχζεθε απφ ην 2007 θαη κεηά ,ην Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο, απμάλνληαλ
θαη κάιηζηα κε αχμνληα ξπζκφ. Πην αλαιπηηθά ην 2008 ην εμεηαδφκελν κέγεζνο
απμήζεθε ζην 97.4 ηνπ ΑΔΠ απφ ην 89.5% ηνπ ΑΔΠ ηνπ 2008. Με ηελ ίδηα ινγηθή
θαη ην 2009 ην Γεκφζην Υξένο εθηνμεχζεθε ζην 112.4% ηνπ ΑΔΠ. Σέινο, ε πνξεία
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο γηα ην 2010 θαλεξψλεη φηη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο
βξίζθνληαλ ζε βαζεηά θξίζε. Καη απηφ γηαηί κέζα ζε έλα έηνο ην κέγεζνο απμήζεθε
ζην 144% ηνπ ΑΔΠ ην 2010. ε φξνπο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο πξφθεηηαη νπζηαζηηθά
γηα κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 28%.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ήηαλ απαξαίηεην λα θαιχπηεη κε
θάπνην ηξφπν ηηο ζπλερφκελα απμαλφκελεο δαλεηαθέο ηεο αλάγθεο. Απηέο, ήηαλ νη
ηφθνη εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο αιιά θαη ηα Υξενιχζηα. Γεδνκέλσλ ησλ
αλσηέξσ, νη ειιεληθέο αξρέο εμέδηδαλ ζπλερψο θξαηηθνχο ηίηινπο Υξένπο ( State
Bonds). Σνπο ηίηινπο απηνχο, αγφξαδαλ ζε κεγάιν βαζκφ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο,
εληάζζνληαο ηα State Bonds ζηα ραξηνθπιάθηα ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν
νπζηαζηηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε θξίζε ζηελ Διιάδα έρεη θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή κνξθή. Έηζη, ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζην ζχλνιν ησλ
αθαζάξηζησλ δαλείσλ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απμήζεθαλ απφ ην
2008 θαη έπεηηα φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Με εμππεξεηνχκελα δάλεηα ( % ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ δαλείσλ)
2008

2009

2010
ηξίκελν
8.2%

πξψην

Με
5%
7.7%
εμππεξεηνχκελα
δάλεηα
ζαλ
πνζνζηφ
ησλ
ζπλνιηθψλ
αθαζάξηζησλ
δαλείσλ.
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Όπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, ν θίλδπλνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη θαζψο ε θαηάζηαζε ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ρψξν
ηεο ρψξαο καο παξακέλεη άζρεκε. Μάιηζηα, κεηά θαη ηελ απφθαζε ηεο 26εο
Οθησβξίνπ γηα ην PSI ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ ζηελ απνκείσζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο είλαη ηδηαίηεξα πςειή .
Πην αλαιπηηθά ινηπφλ, ε απφθαζε απηή πξνέβιεπε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο καο θαηά 50%. Ζ εμέιημε απηή, είλαη ζνβαξή γηα ηα
ραξηνθπιάθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Απηφ
πξνθχπηεη εχινγα απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ PSI- Plus DEBT , ην νπνίν ζπλνιηθά
απαξηζκεί ζηα 207 δηζεθ. επξψ. Απφ απηά, ηα 47 δηαθαηέρνληαη απφ ηηο ειιεληθέο
ηξάπεδεο θαη ηα 23 απφ ηα ειιεληθά αζθαιηζηηθά ηακεία φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ
αληίζηνηρν πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ζειίδα 263.
Λφγσ ηνπ επηθείκελνπ πξνβιήκαηνο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, έλα κεγάιν κέξνο
ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο πξνο ηελ Διιάδα, ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηφρνο είλαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ
ιηγφηεξν αλψδπλε ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο γηα ηα
portfolios ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ην
εγρείξεκα PSI είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Δπηπξφζζεηα, απηφ ην εγρείξεκα απνηειεί πξσηνθαλέο γηα ηηο
ιαηηληθέο ρψξεο , ζηηο νπνίεο νπδέπνηε έρεη εθαξκνζηεί έλα παξφκνην PSI – plan
ζην παξειζφλ.
Δθηφο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, νπσζδήπνηε θαη νη εμαγσγηθέο επηδφζεηο
ηεο Διιάδαο επεξεάζηεθαλ άκεζα απφ ηελ θξίζε .
 Δμαγσγηθφο ηνκέαο : ε πξψην επίπεδν, ζα εμεηάζνπκε ηελ θαηάζηαζε ησλ
εμαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο :
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα, παξαηεξνχκε ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ απφ
ην 1998 κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηνπ δείθηε είλαη ηα δηζεθ. $. Ζ ηηκή
ηνπ δείθηε ηα έηε 1998, 1999, θαη 2000 ήηαλ αληίζηνηρα ζηα 12.4, 15.8 θαη 12.6
δηζεθ. επξψ. Σα παξαπάλσ λνχκεξα ζα ηα θξίλακε ηθαλνπνηεηηθά ζπγθξηηηθά κε ηα
ηφηε επίπεδα ηνπ δείθηε εθείλσλ ησλ εηψλ. Ωζηφζν νη ηηκέο ηνπ δείθηε ηελ ηξηεηία
1998 κε 2000 ήηαλ ζαθψο ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 2007, γηα
παξάδεηγκα.
Όζνλ αθνξά ηα επφκελα έηε, βιέπνπκε πσο ηελ πεξίνδν 2001 κε 2004 ε πνξεία ηνπ
δείθηε ήηαλ ηδηαίηεξα πησηηθή. Έηζη, ηα 2002 ν δείθηεο ησλ εμαγσγψλ έπεζε ζηα 12.6
δηζεθ. $ ελψ ην 2004 θαηαγξάθεθε ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε εμαγσγψλ ηεο
ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, θαζψο νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ ζηα 6 κφιηο δηζεθ. $.
Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα μεθίλεζε κηα ζπλερήο αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κέρξη
θαη ζηηο κέξεο καο. Πην αλαιπηηθά, ην 2005 ν δείθηεο απμήζεθε άκεζα ζηα 15.5
δηζεθ. $. ρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ εμαγσγψλ ηνπ 2004 πξφθεηηαη γηα κηα
πνζνζηηαία αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά 158%. Με ηελ ίδηα ινγηθή θαη ην
2006 θαη 2007 ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ έγηλε ζην ίδην ηέκπν. Έηζη, νη ειιεληθέο
εμαγσγέο ηνπ 2006 ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 18.54 δηζεθ. $ θαη αληίζηνηρα ηνπ 2007 ζηα
επίπεδα ηνπ 24.42 δηζεθ. $. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο ην
2008 παξαηεξήζεθε ε κέγηζηε ηηκή ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ε νπνία ήηαλ ηα 29.14
δηζεθ. $ . Απφ εθείλε ηελ ρξνληά θαη έπεηηα ε μέθξελε απμεηηθή πνξεία ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηακάηεζε θαζψο νη εμαγσγέο ην 2009 κεηψζεθαλ ζην 21.34
δηζεθ. $, πνπ ήηαλ πεξίπνπ ην κέγεζνο ηνπ δείθηε θαη γηα ην 2010.
Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απηέο θαηαγξάθνληαη ζην
παξαθάησ δηάγξακκα :
ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ γξαθήκαηνο, δηαπηζηψλεηαη πσο θαη πάιη ην
εμεηαδφκελν δηάζηεκα είλαη απφ ην 1998 σο θαη ην 2010. Ζ κνλάδα κέηξεζεο θαη ηνπ
δείθηε ησλ εηζαγσγψλ είλαη ηα δηζεθ. $. Σν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κε κηα πξψηε καηηά
καο πξνθαιεί ηδηαίηεξε αίζζεζε είλαη πσο ην δηάζηεκα ηηκψλ ηνπ δείθηε ησλ
εηζαγσγψλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ εμαγσγψλ. Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνπκε φηη ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε ησλ εηζαγσγψλ ηεο Διιάδαο ήηαλ ηα
27.7 δηζεθ. $ ηνπ έηνπο 1998, φπσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα. πγθξίλνληαο απηή
ηελ ηηκή κε ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε ησλ εμαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
29.14 δηζεθ. $ ηνπ έηνπο 2009, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην πξφβιεκα ηνπ
ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ, θαη
επηβάιιεη άκεζα κέηξα γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο.
Όζνλ αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο εηζαγσγέο, δηαπηζηψλεηαη απφ ην παξαπάλσ
δηάγξακκα φηη κέρξη θαη ην έηνο 2008 ε αχμεζε ηνπ δείθηε ήηαλ ζπλερήο. Μέρξη θαη
ην 2004 ε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ γίλνληαλ κε κηθξφηεξν ξπζκφ. Απηφ
ηζρχεη αλ ζθεθηνχκε πσο ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ ηνπ έηνπο 1998 ήηαλ
ζηα επίπεδα ησλ 27.7 δηζεθ. $ ελψ ην έηνο 2004 ζηα επίπεδα ησλ 33.27 δηζεθ. $.
Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα κέρξη θαη ην 2008, ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ έγηλε
κε έληνλν ξπζκφ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ν δείθηεο απμήζεθε ζηα 54.28 δηζεθ. $ ην
2005 θαη ζηα 59.12 δηζεθ. $ ην 2007. Σέινο, ην 2008 θαηαγξάθεθε ε πςειφηεξε ηηκή
ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ, ε νπνία ήηαλ ηα 93.91 δηζεθ. $.
5.1. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο σο πξνο ηελ νηθνλνκία
ησλ ινηπψλ ρσξψλ.

ηελ ελφηεηα απηή ηνπ 5νπ θεθαιαίνπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλίζνπκε ηηο βαζηθέο
δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζαλ
ηα ηειεπηαία έηε νη ιαηηληθέο ρψξεο πνπ εμεηάζακε ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο
νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηελ Διιάδα.
Να ζπκίζνπκε φηη νη ιαηηληθέο ρψξεο ηηο νπνίεο έρνπκε κειεηήζεη κέρξη ζηηγκήο ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα είλαη ε Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία, ην Δθνπαδφξ, αιιά θαη ην
Μεμηθφ. Βάζεη ηεο ζπγθξηηηθήο κειέηεο πνπ ζα θάλνπκε, ζηελ ζπλέρεηα ζηηο ελφηεηεο
5.2 θαη 5.3, ζα πξνθχςνπλ θαη ηα αλάινγα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηα είλαη ηα ζεηηθά
ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηζαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ θαη
επηβάιιεηαη λα πηνζεηεζνχλ θαη απφ ηελ ρψξα καο. Αληίζηνηρα, ζα θαηαιήμνπκε θαη
ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ιαηηληθψλ
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απηψλ ρσξψλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεην ηα επφκελα έηε λα απνθχγνπλ νη αξκφδηεο
αξρέο ηεο ρψξαο καο. Σέινο, γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 5.2 θαη 5.3 ζα
δαλεηζηνχκε θαη ηκήκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμαγάγακε ζην ηέινο ησλ επηκέξνπο
θεθαιαίσλ ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ.

1. Σν πξψην ζηνηρείν ηεο ζπγθξηηηθήο καο κειέηεο, αθνξά ηελ Διιάδα κε ηελ
Αξγεληηλή. Σν ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε είλαη ην
εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ δχν απηψλ ρσξψλ. Γηα λα είλαη πην ζπκβαηή ε κειέηε
καο επηιέμακε ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα λα είλαη ην ίδην θαη λα πεξηιακβάλεη
ηα έηε 2001 – 2011. Σα ζηνηρεία πνπ καο ελδηαθέξνπλ γηα ηελ Διιάδα θαη
ηελ Αξγεληηλή ιακβάλνληαη απφ ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ:
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/argentina/balance-of-trade

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΛΛΑΓΑ

Πεγή: 2011 International Monetary Fund, Greece: Fifth Review Under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance
Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Greece , December 2011, page 46.
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ε πξψην επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη νη κεηξήζεηο γηα ην
ηζνδχγην ηεο Διιάδαο γίλνληαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ θαη αληηζηνίρσο γηα ην
ηζνδχγην ηεο Αξγεληηλήο ζε εθαηνκκχξηα $. Με κηα πξψηε καηηά θαη ζηα δχν
δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη εχινγα κηα κεγάιε αληίζεζε φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε
κε ην εμσηεξηθφ ηζνδχγην ησλ δχν ρσξψλ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηελ Αξγεληηλή είλαη
πξαγκαηηθφηεηα φηη ζε φια ηα έηε ηνπ εμεηαδφκελνπ δηαζηήκαηνο, παξαηεξνχκε
εκπνξηθφ πιεφλαζκα. Με άιια ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη πσο ζαλ ρψξα ε Αξγεληηλή
είλαη εμαηξεηηθά απηάξθεο θαη αληαγσληζηηθή.
Καη απηφ γηαηί, ζε θάζε έηνο νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο ππεξηεξνχλ ησλ εηζαγσγψλ,
κε απνηέιεζκα ζε ηειηθή βάζε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην λα παξνπζηάδεη πιεφλαζκα.
Έηζη, απφ φηη βιέπνπκε, ζρεδφλ ζε φια ηα εμεηαδφκελα έηε ,ην εκπνξηθφ
πιεφλαζκα είλαη άλσ ησλ 1000 εθαηνκκπξίσλ $. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ
αλαδεηθλχεη ηελ κεγάιε ζεκαζία θαη ηελ ηζρχ πνπ έρεη ν εμσηεξηθφο ηνκέαο γηα
ηελ νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο. Απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη θαη ε ηεξάζηηα
πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη ζηελ ρψξα απηή ψζηε ηα εμαγσγηθά πξντφληα λα κελ
ράζνπλ ηελ δπλακηθή ηνπο, αιιά θαη γηα λα κελ απμεζνχλ απαγνξεπηηθά νη
εηζαγσγέο πξνο ηελ Αξγεληηλή.
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ καο παξνπζηάδνληαη, θαηαιαβαίλνπκε πσο νη κέγηζηεο ηηκέο
ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο Αξγεληηλήο, θαηαγξάθνληαη ζηα ηέιε ηνπ 2008,
ζηα κέζα ηνπ 2009, αιιά θαη ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010. Πην αλαιπηηθά ην
εκπνξηθφ πιεφλαζκα ζηα ηέιε ηνπ 2008 είρε θηάζεη ζηα 2200 εθαηνκκχξηα $ ελψ
ην εμεηαδφκελν κέγεζνο ήηαλ αθφκε πςειφηεξα ζηα κέζα ηνπ 2009 φηαλ θαη
έθηαζε ηα επίπεδα ησλ 2500 εθαηνκκπξίσλ $, πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν
πιεφλαζκα πνπ εκθάληζε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαηά ηα έηε 2001 – 2010. Σέινο,
ζηηο αξρέο ηνπ 2010, επίζεο ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα είρε απμεζεί ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ, θηάλνληαο ζηα 2300 εθαηνκκχξηα $.

ε αληίζεζε, κε ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε, ε θαηάζηαζε ζην αληίζηνηρν
εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο καο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Απφ ην παξαπάλσ
δηάγξακκα πνπ παξαζέζακε ζπκπεξαίλνπκε πσο, θαηά ηα έηε 2001 – 2010 δελ
ππάξρεη νχηε κηα ρξνληά θαηά ηελ νπνία ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο καο λα
παξνπζηάζεη πιεφλαζκα. Αληηζέησο, ην έλα έιιεηκκα δηαδέρνληαλ ην άιιν
γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εμσηεξηθήο - εκπνξηθήο
παξαγσγήο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ ρψξα καο. Απφ ην δηάγξακκα, παξαηεξνχκε
φηη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο καο θαηαγξάθεθε ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2008, φηαλ θαη ην έιιεηκκα έθηαζε ηα 4100 εθαηνκκχξηα επξψ.
ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα
ήηαλ ιηγφηεξν ειιεηκκαηηθή θαηά ηα πξψηα έηε πνπ ε ρψξα καο πηνζέηεζε ζαλ
εζληθφ λφκηζκα ην επξψ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ ηξηεηία 2002 – 2004
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βιέπνπκε πσο ην έιιεηκκα δελ είρε μεπεξάζεη ηα 2000 εθαηνκκχξηα επξψ. Μηα
ελδηάκεζε θαηάζηαζε γηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο θαίλεηαη λα είλαη
απηή ησλ ηειεπηαίσλ δχν εηψλ. Καη απηφ γηαηί, δηαπηζηψλεηαη κηα ζπλερή
πξνζπάζεηα απνκείσζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο καο. Απηφ ηζρχεη
θαζψο ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηνπ 2009, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θπκαίλνληαλ
γχξσ ζηα 2500- 3000 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ζηα κέζα ηνπ 2011 έπεζε θνληά
ζηα 2250 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ωζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαθνξά αλάκεζα
ζηα εκπνξηθά ηζνδχγηα ησλ δχν ρσξψλ είλαη ραψδεο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο λα
έρνπλ πνιιά βήκαηα πξνφδνπ, ψζηε ε ρψξα λα είλαη πην αληαγσληζηηθή.

2. Σν δεχηεξν ζηνηρείν ηεο ζπγθξηηηθήο καο κειέηεο αθνξά ηνλ ιφγν ηνπ
Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ ( debt to GDP ratio). Οη ρψξεο γηα ηηο
νπνίεο ζα γίλεη ε ζχγθξηζε ησλ debt to GDP ratios, είλαη ε Διιάδα θαη ην
Μεμηθφ γηα ηα έηε 2000 κε 2011.
Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηνλ ιφγν Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ΑΔΠ ηεο Διιάδαο
αλαπαξίζηαληαη παξαθάησ :

ΛΟΓΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ ΠΡΟ ΑΔΠ ΔΛΛΑΓΑ

Πεγή: 2011 International Monetary Fund, Greece: Fifth Review Under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance
Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Greece , December 2011, page 67.
Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ην debt to GDP ratio ηνπ Μεμηθφ, είλαη ηα αθφινπζα:
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ΛΟΓΟ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ ΠΡΟ ΑΔΠ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/mexico/government-debt-to-gdp

Καηαξράο, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ην κέγεζνο κεηξάηαη ζαλ πνζνζηφ
ηνπ ΑΔΠ. Με κηα πξψηε καηηά ζηα δχν δηαγξάκκαηα, παξαηεξνχκε κηα
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζην Μεμηθφ. Απηή είλαη ην
γεγνλφο φηη ην debt to GDP ratio ηνπ Μεμηθφ είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ηνπ
αληηζηνίρνπ ηεο Διιάδαο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ.

Καη απηφ γηαηί, παξαηεξνχκε φζνλ αθνξά ην Μεμηθφ, φηη ηα δηάζηεκα ηηκψλ πνπ
ιακβάλεη ν ιφγνο ηνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ είλαη απφ 36% ηνπ ΑΔΠ σο θαη 45%
ηνπ ΑΔΠ. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε ινγηθή παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη εχινγα
είλαη πσο ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ debt to GDP ratio ηνπ Μεμηθφ είλαη αξθεηά
ρακειή.
Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο ,δηαπηζηψλεηαη φηη ε ρακειφηεξε ηηκή πνπ
έιαβε ην εμεηαδφκελν κέγεζνο ήηαλ ηα 37.6% ηνπ ΑΔΠ ηελ ρξνληά ηνπ 2008.
Δμίζνπ πνιχ ρακειή ήηαλ θαη ε ηηκή ηνπ debt to GDP ratio θαη ηελ ρξνληά 2007.
Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ κεγέζνπο ηελ ρξνληά εθείλε ήηαλ ζην 38.2% ηνπ ΑΔΠ.
ε αληίζεζε, ν ιφγνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ζε φιν
ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα έρεη κεγαιχηεξεο ηηκέο. Απηφ κπνξνχκε εχθνια λα ην
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε αλ ζθεθηνχκε φηη ην δηάζηεκα ηηκψλ ηνπ debt to GDP ratio
ηεο Διιάδαο, είλαη απφ 98% κέρξη θαη 143% ηνπ ΑΔΠ. Απφ ηα λνχκεξα απηά
πξνθχπηεη ζε πξψην επίπεδν φηη ν ιφγνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο
Διιάδαο είλαη πην επκεηάβιεην γηα ηα έηε 2000 – 2011. ε δεχηεξν επίπεδν,
θαηαιαβαίλνπκε πσο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο
είλαη πην κεγάιν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ Μεμηθφ.
Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηελ δηαθνξά θαη ζηελ δηαηεξεζηκφηεηα κεηαμχ ζην
Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο κε ην αληίζηνηρν ηνπ Μεμηθφ. Πην αλαιπηηθά, επεηδή
ην debt to GDP ratio ηεο Διιάδαο είλαη πνιχ πςειφηεξν θάζε ρξνληά απφ ην
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αληίζηνηρν ηνπ Μεμηθφ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην Γεκφζην Υξένο
ηνπ Μεμηθφ ζα ην ραξαθηεξίδακε πην δηαηεξήζηκν ζπγθξηηηθά κε ην Γεκφζην
Υξένο ηεο Διιάδαο.
Υαξαθηεξηζηηθά, ζπγθξίλνπκε ηελ πςειφηεξε ηηκή γηα ηνλ ιφγν ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ, ηνπ Μεμηθφ κε ηελ αληίζηνηρε ρακειφηεξε γηα ηελ Διιάδα.
Ζ πςειφηεξε ηηκή ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο γηα ην Μεμηθφ παξαηεξείηαη ην
έηνο 2003 θαη είλαη ην 45.8% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζηνηρα, ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ debt
to GDO ratio ηεο Διιάδαο είλαη ηα 99% ηνπ ΑΔΠ πνπ θαηαγξάθεθαλ ην έηνο
2004. πλεπψο απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ
εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο ηεο Διιάδαο είλαη δηπιάζηα απφ ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ
debt to GDP ratio ηνπ Μεμηθφ. Απηφ θαη κφλν ηνπ ην ραξαθηεξηζηηθφ δείρλεη ηελ
κεγάιε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ειιεληθψλ
αξρψλ. Αιιά δείρλεη θαη ηελ ηεξάζηηα αλάγθε γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή κηαο πην
απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο νχησο ψζηε ε ην Γεκφζην Υξένο ηεο ρψξαο
καο λα είλαη πην δηαηεξήζηκν.

3. Σν ηξίην ζηνηρείν ην νπνίν ζα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ ζπγθξηηηθή καο κειέηε
είλαη ην κέγεζνο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ. Οη ρψξεο πνπ ζα
ζπγθξίλνπκε σο πξνο ην κέγεζνο απηφ, είλαη ε Διιάδα θαη ε Βξαδηιία. Σν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα εμεηάζνπκε ηνλ κέζν εηήζην πιεζσξηζκφ
ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη ηα έηε απφ ην 2004 σο θαη ην 2011.
Σα απαξαίηεηα δεδνκέλα καο γηα ηελ Διιάδα αλαπαξίζηαληαη ζην δηάγξακκα ηεο
ζει.187.

Οκνίσο θαη ηα δεδνκέλα γηα ηνλ κέζν εηήζην
παξαζέηνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα :

πιεζσξηζκφ ηεο Βξαδηιίαο

ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟ ΣΖ ΒΡΑΕΗΛΗΑ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/brazil/inflation-average-imf-data.html
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ γξαθήκαηνο ηεο Βξαδηιίαο, βιέπνπκε πσο ην δηάζηεκα ηηκψλ
γηα ηνλ κέζν εηήζην πιεζσξηζκφ ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεη ηηο ηηκέο απφ 3.6% κέρξη
θαη 6.8%. Με κηα πξψηε καηηά θαηαβαίλνπκε φηη νη πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε
θαηαγξάθνληαη ηα έηε 2004 θαη 2005.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2004 ν δείθηεο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ έθηαζε ζηα
επίπεδα ηνπ 6.6%. Αληίζηνηρα, ην 2005 ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο αλέβεθε ζηα
6.8%.
Όκνηα δηαπηζηψλεηαη φηη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε γηα ηελ
νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο παξαηεξνχληαη ηα έηε 2006 θαη 2007. Πην αλαιπηηθά, ην
2006 ν δείθηεο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ γηα ηελ Βξαδηιία ήηαλ ζηα επίπεδα
ηνπ 4.2%. Αληίζηνηρα, ν εμεηαδφκελνο δείθηεο γηα ην 2007 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 3.6%,
ε νπνία ήηαλ θαη ε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηα έηε 2004 – 2010.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, θαηαιαβαίλνπκε φηη ην volatility ηνπ δείθηε γηα ηελ
νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο είλαη ελζαξξπληηθά ρακειφ. Έηζη, αλ ππνινγίζνπκε ην
εχξνο ηνπ δηαζηήκαηνο ηηκψλ γηα ηνλ κέζν εηήζην πιεζσξηζκφ ηεο Βξαδηιίαο, ζα
θαηαιάβνπκε ηελ κηθξή κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε. Πξάγκαηη, φπσο πξναλαθέξακε
θαη παξαπάλσ ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ είλαη ην 6.8% θαη ε ρακειφηεξε ηνπ ην 3.6%.
Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα εχξνο ηηκψλ ηνπ δείθηε ηζνχηαη κε 6.8%- 3.6% = 3.2%. Σν
λνχκεξν απηφ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ κηθξή κεηαβιεηφηεηα ηνπ δείθηε. Ηδηαίηεξα δε αλ
ζθεθηνχκε φηη ε Βξαδηιία, είλαη κηα ρψξα ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο φπνπ νη εμάξζεηο
ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη έλα ζχλεζεο θαηλφκελν, θαηαιαβαίλνπκε ηελ κεγάιε
ζεκαζία ηνπ κηθξνχ volatility ηνπ δείθηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαλεξψλεηαη θαη ε
απφιπηα ζπγθξνηεκέλε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο πνπ έρεη θαηαθέξεη λα
πεξηνξίζεη ηελ κεηαβνιή απηνχ ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ δείθηε.
Κάηη αλάινγν, ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Απφ ην αληίζηνηρν γξάθεκα
δηαπηζηψλεηαη πσο θαη ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ηεο Διιάδαο, ραξαθηεξίδεηαη
απφ κηθξή κεηαβιεηφηεηα. Καηαξράο, παξαηεξνχκε φηη νη πςειφηεξεο ηηκέο πνπ
ιακβάλεη ν δείθηεο θαηαγξάθνληαη ηα έηε 2005 θαη 2008. Έηζη, ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ
δείθηε γηα ην έηνο 2005 είλαη ην 3.5% ελψ γηα ην έηνο 2008 ην 4.3%, ην νπνίν
λνχκεξν απνηειεί θαη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, είλαη εχθνιν θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο θαη νη ρακειφηεξεο
ηηκέο ηνπ δείθηε θαηαγξάθνληαη ζηηο ρξνληέο 2009 θαη 2010. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο ηεο Διιάδαο ην 2009 έπεζε αηζζεηά ζην 1.4% ελψ
εμίζνπ ρακειφο ήηαλ ν δείθηεο θαη ην 2010, αγγίδνληαο ην 1.9%. Απφ ηα ηειεπηαία
λνχκεξα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη αξκφδηεο καθξννηθνλνκηθέο αξρέο ηεο
Διιάδαο θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε εθάξκνζαλ πην απνηειεζκαηηθή
καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ην χςνο ηνπ
κέζνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ.
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Δπηπξφζζεηα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ην εχξνο ηηκψλ πνπ ιακβάλεη θαη ν
δείθηεο γηα ηελ Διιάδα είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Έηζη βιέπνληαο πσο ε ρακειφηεξε ηηκή
είλαη ην 1.4% θαη αληίζηνηρα ε πςειφηεξε ην 4.3%, ππνινγίδνπκε πσο ην εχξνο
ηηκψλ ηζνχηαη κε 4.3%- 1.4% = 2.9%.
πλεπψο νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο
ηεο Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφ volatility. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν είλαη
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, αθνχ κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Διιάδαο λα μεπεξάζεη έλα απφ ηα πνιιά εκπφδηα πνπ
αληηκεησπίδεη ψζηε λα αλαπηπρζεί ζε πςειφηεξν βαζκφ.
4. Σν ηέηαξην ζηνηρείν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε είλαη ε εηήζηα αλάπηπμε
ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δθνπαδφξ. Καηαξράο λα επηζεκάλνπκε
φηη ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ηνπ δείθηε ηεο αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη ηα έηε
2001 κε 2009.

Όζνλ αθνξά, ηα ζηνηρεία γηα ηελ εηήζηα αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα
ζηνηρεία παξαζέηνληαη ζην γξάθεκα ηεο ζει. 185.
Αληίζηνηρα θαη ηα δεηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ εηήζηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Δθνπαδφξ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα :

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΔΚΟΤΑΓΟΡ

Πεγή:http://www.tradingeconomics.com/ecuador/gdp-growth-annual-percent-wbdata.html
Απφ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
δηαπηζηψλεηαη πσο πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ εχξνο ηηκψλ. Ζ ρακειφηεξε απφ απηέο
θαηαγξάθεθε ην έηνο 2006. Καηά ην έηνο απηφ ε εηήζηα αλάπηπμε βξέζεθε ζηα ίδηα
επίπεδα πνπ ήηαλ ην 2.8%.
Όκνηα, νη πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε θαηαγξάθεθαλ ηα έηε 2004 θαη
2005. Όζνλ αθνξά ην έηνο 2004, ε ηηκή ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο ήηαλ ζηα
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επίπεδα ηνπ 5.6%. Γηα ην έηνο 2005 ην ίδην κέγεζνο ήηαλ επίζεο ζε πςειά επίπεδα
αγγίδνληαο ην 4.9%.
Γεληθφηεξα θαηά ηελ άπνςε καο, δηαπηζηψλεηαη φηη ν δείθηεο ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή κεηαβιεηφηεηα. Σν ζηνηρείν απηφ αλαδεηθλχεη απφ ηελ
κηα πιεπξά ηελ αλάγθε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε απφ ηα
ησξηλά δεδνκέλα. Δπηπιένλ φκσο θαίλεηαη πσο κέρξη θαη ην έηνο 2008, ε εηήζηα
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξνχ ραξαθηήξα.
Μάιηζηα, ππήξραλ θαη ηα έηε φπσο ην 2007 θαη ην θαη 2008 φηαλ ην χςνο ηεο εηήζηαο
αλάπηπμεο έθηαζε θαη ζε πςειά γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, επίπεδα φπσο ην 4.5%
θαη ην 4.1% πνπ αληίζηνηρα ν ηηκέο ηνπ δείθηε γηα ηα παξαπάλσ έηε.
Σν γεγνλφο ηεο ρακειήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαίλεηαη θαη απφ ην κηθξφ εχξνο ηηκψλ απηνχ ηνπ δείθηε. Πην αλαιπηηθά
κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην εχξνο απηφ ην νπνίν ηζνχηαη κε 2.8% = 5.6%- 2.8%.
Όκνηα, ρακεινχ volatility είλαη θαη ε εηήζηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ.
Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη ην θαηά ην δηάζηεκα 2001 κε 2009 ε
εηήζηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ Δθνπαδφξ δελ παξνπζίαζε κεγάιεο
απμνκεηψζεηο. Έηζη, ην δηάζηεκα ηηκψλ ηνπ κεγέζνπο πεξηιακβάλεη ηηκέο απφ 2.2%
σο θαη 8%.
Οη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε θαηαγξάθεθαλ ηα έηε 2004 θαη 2008. Ζ ηηκή ηεο
εηήζηαο αλάπηπμεο ηνπ 2004 ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 3.8% ελψ ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ
2008 ήηαλ ην 2.2%. Όκνηα, νη πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε
δηαπηζηψλεηαη φηη θαηαγξάθεθαλ ηα έηε 2005 θαη 2009. Όζνλ αθνξά ην 2005, ε
εηήζηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκία ηνπ Δθνπαδφξ ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 8%.
Δπηπξφζζεηα, πςειή ήηαλ ε εηήζηα αλάπηπμε θαη ηνπ έηνπο 2009 αθνχ έθηαζε ηα
πςειά standards ηνπ 6.3%.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, θαηαιαβαίλνπκε πσο ην εχξνο ηηκψλ ηνπ δείθηε γηα ηελ
νηθνλνκία ηνπ Δθνπαδφξ είλαη ζρεηηθά ρακειφ. Πην αλαιπηηθά, αλ ππνινγίζνπκε ην
εχξνο απηφ ζα ιάβνπκε φηη ηζνχηαη κε 8%- 2.2% = 5.8%. Καηά ηελ άπνςε καο, ην
λνχκεξν απηφ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 2.8% πνπ ήηαλ ην εχξνο ηνπ
δηαζηήκαηνο ηηκψλ ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά γηα ηα
δεδνκέλα κηαο ιαηηληθήο ρψξαο ππνζηεξίδνπκε φηη είλαη αξθεηά κηθξφ.
πλεπψο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην κηθξφ volatility πνπ παξνπζηάδνπλ νη δχν δείθηεο
γηα ην Δθνπαδφξ θαη ηελ Διιάδα. Οπσζδήπνηε, απηφ δελ απνξξίπηεη ην γεγνλφο φηη
θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη αθφκε ζεκαληηθά βήκαηα γηα λα επέιζνπλ
κεγαιχηεξα επίπεδα αλάπηπμεο. Απηφ πνπ εκείο ππνζηεξίδνπκε είλαη ην γεγνλφο
φηη ηελ πεξίνδν 2001 – 2008 νη ρψξεο απηέο έρνπλ παξνπζηάζεη κηα ζηαζεξφηεηα
,θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηνλ δείθηε ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο.
5. Σν πέκπην ζηνηρείν ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα αλαιχζνπκε ζηα πιαίζηα ηεο
ζπγθξηηηθήο καο κειέηεο είλαη απηφ ηεο αλεξγίαο. Σν εμεηαδφκελν ρξνληθφ
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δηάζηεκα γηα ηελ κειέηε ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο, πεξηιακβάλεη ηα έηε 2004 κε
2011. Οη εμεηαδφκελεο ρψξεο είλαη ε Διιάδα θαη ε Αξγεληηλή.

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα γηα ηνλ δείθηε αλεξγίαο ηεο Διιάδαο, παξνπζηάδνληαη ζην
παξαθάησ γξάθεκα : ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Πεγή: 2011 International Monetary Fund, Greece: Fifth Review Under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance
Criteria; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the
Executive Director for Greece , December 2011, page 45.

Σα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ δείθηε γηα ηελ αλεξγία ηεο Αξγεληηλήο, αλαπαξίζηαληαη
ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα : ΑΝΔΡΓΗΑ ΣΖ ΑΡΓΔΝΣΗΝΖ

Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/argentina/unemployment-rate
Ξεθηλψληαο κε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, δηαπηζηψλεηαη θαηαξράο φηη ν ηηκέο πνπ
παίξλεη ν δείθηεο ηεο αλεξγίαο θπκαίλνληαη απφ 7% σο θαη 18.5%. Ζ ρακειφηεξε
ηηκή ηνπ δείθηε θαηαγξάθεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 φηαλ θαη ε αλεξγία έπεζε ζην
7%. Αληίζεηα, ε πςειφηεξε ηηκή ηνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε παξνπζηάζηεθε ζηα ηέιε
ηνπ 2011. Σφηε, ν δείθηεο εθηνμεχζεθε ζην 18.5%.
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Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα θξαηήζνπκε απφ ην δηάγξακκα ηεο Διιάδαο είλαη ηα
εμήο : ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε ηνλ δείθηε ηεο αλεξγίαο, δηαπηζηψλεηαη
φηη ππάξρνπλε δχν ηάζεηο. Ζ πξψηε ηάζε ηνπ δείθηε δηαξθεί απφ ην 2004 κέρξη θαη ην
2009. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, βιέπνπκε πσο ε αλεξγία ζηελ Διιάδα, έρεη
κηα ζηαζεξά πησηηθή πνξεία. Καη απηφ γηαηί ην κέγεζνο ηεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004
ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 11.7% ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 έπεζε ζην 10.3%. Ζ πησηηθή
πνξεία ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα έηε θαζψο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 θαη 2007 ε
ηηκή ηνπ δείθηε ήηαλ ζην 9.8% θαη 9% αληίζηνηρα. ην ηέινο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ,
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 θαη 2009 ε πηψζε ηνπ δείθηε ήηαλ θαη πάιη εκθαλήο αθνχ
κεηψζεθε ζην 8% θαη 7% αληίζηνηρα.
Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ηάζε ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο, θαιχπηεη ηα έηε 2009 κε
2011. ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ε θαηάζηαζε κε ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ζηελ
Διιάδα, αιιάδεη ξηδηθά. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ηξηεηία 2009 – 2011,
ε άλνδνο ηνπ δείθηε ήηαλ θαη απφηνκε θαη πςειή. Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ γξαθήκαηνο
ζπκπεξαίλνπκε πσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ε αλεξγία είρε απμεζεί ζην 10.2% ελψ
ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2009 ήηαλ ζην 7%. Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα ζε έλα έηνο ν δείθηεο
απμήζεθε θαηά ηξείο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ζ απμεηηθή πνξεία φκσο ζπλερίζηεθε θαη
ην 2011. Πην αλαιπηηθά, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ν δείθηεο είρε απμεζεί ζε
πςειφηεξα επίπεδα αθνχ πιένλ ε ηηκή ηνπ άγγημε ην 14.1%. Απηή ε ηάζε ηνπ δείθηε
ζπλερίζηεθε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011, κε απνηέιεζκα ζηα ηέιε ηνπ έηνπο ν
δείθηεο λα θηάζεη ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ πνπ ήηαλ ην 18.5%.
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα ζηνηρεία ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλεηαη δχν
εληειψο αληίζεηεο ηάζεηο ηνπ δείθηε. Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε
άζρεκε θάζε ηεο αχμεζεο ηνπ δείθηε παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία έηε. Απηφ ζεκαίλεη
φηη είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, πνιηηηθέο πνπ ζα
απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ψζηε θαη ν δείθηεο λα θαηέιζεη ζε
ρακειφηεξα επίπεδα. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά αλ
πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν, θαηλνχξγηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξνέθππηαλ θαη έηζη θαη νη επθαηξίεο
εξγαζίαο, ζα ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ην ησξηλφ δηάζηεκα.
Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε αλεξγίαο ηεο Αξγεληηλήο, θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα 2004 κε 2011, ε πνξεία πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη θαζαξά πησηηθή.
Έηζη, ελψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2004 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 14.3% κέρξη θαη ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2006 ν δείθηεο είρε πέζεη ήδε ζην 10%. Απηή ε κείσζε δείρλεη ηελ
ζπγθξνηεκέλε κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Αξγεληηλήο κε
απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ρψξα. Απηφ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ γηα δχν ιφγνπο.
Ο πξψηνο είλαη φηη φηαλ απμάλνληαη νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, απηφκαηα απμάλεηαη θαη
ε πηζαλφηεηα ε εγρψξηα παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα αθνινπζήζεη αλνδηθή
πνξεία. Καη απηφ γηαηί κε κεγαιχηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ, απμάλεηαη απηφκαηα θαη ε
παξαγσγή αγαζψλ θαη ε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα,
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ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απμεζεί θαη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, θαη ε εγρψξηα
νηθνλνκία λα αθνινπζήζεη αλαπηπμηαθή πνξεία.

Ο δεχηεξνο είλαη φηη κε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, ην κέζν δηαζέζηκν εηζφδεκα
ησλ πνιηηψλ ελ – δπλάκεη απμάλεηαη. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θαη ηα επίπεδα ηνπ
πιεζσξηζκνχ παξακείλνπλ ζηα ίδηα ή ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ηφηε ην πξαγκαηηθφ
εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ αλέξρεηαη. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, απμάλεηαη θαηαθφξπθα
ε πηζαλφηεηα νη πνιίηεο ηεο Αξγεληηλήο λα απνιακβάλνπλ πςειφηεξε πνηφηεηα δσήο,
αθνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα δαπαλνχλ ή λα απνηακηεχνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα.
Ζ πησηηθή ηάζε ινηπφλ, ηνπ δείθηε ηεο αλεξγίαο ηεο Αξγεληηλή, ζπλέρηζε θαη ηα
επφκελα έηε. πλεπψο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 είρε κεησζεί πεξαηηέξσ ζην 7.8% ελψ
κεηά απφ κηα πξφζθαηξε αχμεζε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2010 ζην 8.2%, ζηα ηέιε ηνπ
2011 ε κείσζε ήηαλ κεγαιχηεξε γηαηί ν δείθηεο έθηαζε ζην 7.5%.
πκπεξαζκαηηθά, ε αλεξγία ζηελ Αξγεληηλή ζα ιέγακε φηη αθνινπζεί ηελ
ελδεδεηγκέλε πνξεία. Αληίζεηα, ζηε Διιάδα, ελψ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2009 ε κείσζε
ηνπ δείθηε ήηαλ ζεκαληηθή, απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα δελ εθαξκφζηεθαλ ηα
απαξαίηεηα κέηξα κε απνηέιεζκα ν δείθηεο λα απμάλεηαη ζπλερψο κέρξη θαη ζήκεξα.

5.2. Οη αζηνρίεο ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ πνπ επηβάιιεηαη λα απνθεπρζνχλ.

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο αζηνρίεο ηηο νπνίεο ραξαθηήξηζαλ ηηο
πνιηηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο ιαηηληθέο ρψξεο πνπ εμεηάζακε ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πηζηεχνπκε πσο ζα πξνθχςνπλ φια ηα
απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ιάζε ηα νπνία ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα
απνθχγνπλ θαη νη ειιεληθέο αξκφδηεο αξρέο θαηά ηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο ηα επφκελα έηε.

1ε αζηνρία : Η ακθίβνιε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ
εθαξκόζζεθε ζηελ Βξαδηιία κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008.

Ζ θξίζε ηεο Βξαδηιίαο ηνπ 2008, φπσο αλαιχζακε θαη ζην θεθάιαην 2.2, ήηαλ
εμαηξεηηθά ζνβαξή. αλ απνηέιεζκα, ππάξρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα έληνλεο αλεζπρίεο
γηα ηελ πηζαλφηεηα ηα θαηάινηπα απηήο ηεο θξίζεο λα κελ έρνπλ εμαιεηθζεί πιήξσο.
Έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνπο απηψλ ησλ ακθηβνιηψλ είλαη θαη ην γεγνλφο
ηεο κεησκέλεο επηηπρίαο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζζεθε ζηελ ρψξα
απφ ην 2008 θαη κεηά.
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Πην αλαιπηηθά, ππελζπκίδνπκε φηη ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο Βξαδηιίαο κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηφηε
θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Όζνλ αθνξά ηα Αθαζάξηζηα
δεκφζηα έζνδα ηεο Βξαδηιίαο ην έηνο 2008 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 23.6% ηνπ ΑΔΠ
ηεο ρψξαο. Καλείο ζα πεξίκελε κε ηελ πάξνδν ηεο θξίζεο ηνπ 2008, ηα κεηθηά
δεκφζηα έζνδα ηεο ρψξαο λα ιάβνπλ κηα απμεηηθή πνξεία. ηελ πξάμε ζπλέβε ην
αθξηβψο αληίζεην.
Έηζη, ηα κεηθηά δεκφζηα έζνδα ηνπ 2009 ήηαλ ζηα κεησκέλα επίπεδα ηνπ 23.2 % ηνπ
ΑΔΠ. Μάιηζηα ε κείσζε ζπλερίζηεθε πεξαηηέξσ θαη ην έηνο 2010. Καη απηφ γηαηί ηα
κεηθηά δεκφζηα έζνδα ηνπ 2010 κεηψζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θηάλνληαο ην 23%
ηνπ ΑΔΠ ηεο Βξαδηιίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, θαη νη πξσηνγελείο δαπάλεο δελ
εμειίρηεθαλ νκαιψο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην κέγεζνο θαηά ην έηνο
2008 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 16.4% ηνπ ΑΔΠ.
Ζ αχμεζε απηή ηνπ κεγέζνπο ζπλερίζηεθε θαη ην έηνο 2009. Πην αλαιπηηθά, ην 2009
νη πξσηνγελείο δαπάλεο ηεο Βξαδηιίαο αλήιζαλ ζηα επίπεδα ηνπ 18% ηνπ ΑΔΠ,
γεγνλφο πνπ ζα ηα θξίλακε ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ, αθνχ ην ίδην έηνο κεηψζεθαλ θαη
ηα δεκφζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Δπηπξφζζεηα θαηά ην 2010 ε απμεηηθή ηάζε ησλ
πξσηνγελψλ δαπαλψλ ζηακάηεζε.
αλ θπζηθφ επαθφινπζν, ην 2010 ην κέγεζνο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ παξέκεηλε
ζρεδφλ ζηα επίπεδα ηνπ 2009, αγγίδνληαο ηα 17.9% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Παξά ην
γεγνλφο ηεο ζρεηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ην 2010, είλαη
απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε πσο γελλά ακθηβνιίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, ην γεγνλφο φηη νη πξσηνγελείο δαπάλεο παξέκεηλαλ ζε
πςειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ 2008.
Έλα επίζεο αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο
πνιηηηθήο ηεο Βξαδηιίαο κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε
απμεηηθή πνξεία πνπ είραλ αθνινπζήζεη νη δεκφζηεο επελδχζεηο, ζχληνκα δηεθφπε.
Έηζη ελψ ην εμεηαδφκελν κέγεζνο ην 2009 απμήζεθε ζην 1% ηνπ ΑΔΠ θαη
αληίζηνηρα ην 2010 ζην 1.2% ηνπ ΑΔΠ ηεο Βξαδηιίαο, ην 2011 ε πνξεία ηνπ δείθηε
απηνχ δελ ήηαλ αλάινγε. Απηφ εμεγείηαη εχθνια απφ ην γεγνλφο φηη νη δεκφζηεο
δαπάλεο ηνπ 2011 θαηήιζαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα έθηαζαλ
ζην 1.1% ηνπ ΑΔΠ ηεο Βξαδηιίαο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, πξνθχπηεη κηα ακθηβνιία γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ
δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο Βξαδηιίαο. Ζ θχξηα πεγή απηήο ηεο ακθηβνιίαο πξνθχπηεη
απφ ηελ εμέιημε κηαο νκάδαο απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ηεο δείθηεο. Καηά ηελ άπνςε
καο απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008, ε δεκνζηνλνκηθή
πνιηηηθή ηεο Βξαδηιίαο εθαξκφζζεθε κε κηα ζεκαληηθή αζηνρία. Απηή ήηαλ ν κε
ζσζηφο ζπληνληζκφο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο. Οη ζπλέπεηεο
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απηήο ηεο αζηνρίαο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
ηεο ρψξαο.

Άιισζηε, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζηελ κεηέπεηηα πνιηηηθή πνπ ζα εθαξκνζζεί
ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, νη αξκφδηεο αξρέο είλαη θξίζηκν λα
θαηαθέξνπλ ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ. Οπσζδήπνηε,
δεδνκέλεο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο, απηφ δελ είλαη έλα
εχθνιν ζηνίρεκα. Όκσο, απνηειεί ηελ ζίγνπξε κέζνδν γηα λα επηηεπρζεί ε
ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Διιάδαο.
2ε αζηνρία : Η εππάζεηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο ζε εμωηεξηθά shocks ηελ
ηξηεηία 1998 – 2001, πξηλ ηελ θξίζε.

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εππάζεηαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο θαηά ηα έηε πξηλ
ηελ θξίζε ηνπ 2001, ζε εμσηεξηθά shocks ήηαλ έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο
παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ Αξγεληηλή ζηελ ρξενθνπία. Οπζηαζηηθά, ήηαλ ν ιφγνο
πνπ επηηάρπλε ηελ πνξεία ηεο Αξγεληηλήο πξνο ηελ ρξενθνπία.
ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ππελζπκίζνπκε πνηα ήηαλ ηα ζνβαξφηεξα
shocks πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηελ ηξηεηία 1998 – 2001 θαζψο θαη ην πψο
επεξέαζαλ κε άκεζν ηξφπν ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Αξγεληηλήο. Σν πξψην ζνθ
ην νπνίν εκθαλίζηεθε ήηαλ ε λνκηζκαηηθή θξίζε ηεο Ρσζίαο ην 1998. Απηφ είρε ζαλ
απνηέιεζκα, νη πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα
αιιάμνπλ άξδελ, φζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Σν γεγνλφο φηη νη επελδπηέο έγηλαλ πην risk averse, επεξέαζε άκεζα θαη ηελ
νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο. Λφγσ ησλ κεησκέλσλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ηεο ρψξαο,
νη θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ηελ Αξγεληηλή κεηψζεθαλ ζε έλαλ
επηθίλδπλν βαζκφ θαηά ηελ ηξηεηία 1998 κε 2001. Έηζη ελψ νη επελδχζεηο απφ ην
εμσηεξηθφ ην 1998 αλέξρνληαλ ζηα 18.3 δηζεθ. $ αληίζηνηρα ην κέγεζνο κεηψζεθε ζε
κεγάιν βαζκφ, θηάλνληαο ηα 2001 ζηα 4.4. δηζεθ. $. Όπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ ε
κείσζε απηή ήηαλ κηα εμαηξεηηθά αξλεηηθή εμέιημε, αλ ζθεθηνχκε πσο ην 2001 ε
Αξγεληηλή ήηαλ έλα βήκα πξηλ ηελ ρξενθνπία Καηά ηελ άπνςε καο, ην βήκα απηφ
πξνο ηελ ρξενθνπία έγηλε ιφγσ ηεο κεγάιεο εππάζεηαο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζε
αξλεηηθά ζνθ απφ ην εμσηεξηθφ.
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, είλαη θαη ε λνκηζκαηηθή θξίζε ηνπ 1999 ηεο
Βξαδηιίαο. αλ άκεζν επαθφινπζν ηεο θξίζεο απηήο ζηελ Βξαδηιία νη αξκφδηεο
λνκηζκαηηθέο αξρέο ζηαδηαθά ππνηίκεζαλ ην πέζν. Έηζη, ε ηζνηηκία πέζν - δνιαξίνπ
απφ 1.21 πνπ ήηαλ πξηλ ηελ θξίζε, κεηά απφ απηή δηακνξθψζεθε ζηα 2.18 πέζν αλά
δνιάξην. Σα αξλεηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο ππνηίκεζεο γηα ηελ Αξγεληηλή δελ
άξγεζαλ λα θαλνχλ.
207

Δπνκέλσο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη παξάιιεια κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ πέζν ζηελ
Βξαδηιία, νη κηζζνί θαη νη ηηκέο δελ απμήζεθαλ, ην πνζφ ηεο ππνηίκεζεο δελ
ππεξθαιχθζεθε. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη παξαγσγνί ηεο Βξαδηιίαο λα
απνθηήζνπλε έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ παξαγσγψλ ηεο Αξγεληηλήο.
αλ ζπλέπεηα, επεξεάζηεθαλ άκεζα θαη ηα θέξδε ηεο Αξγεληηλήο απφ ηελ εκπνξηθή
ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Βξαδηιία. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ήηαλ πνιχ ζνβαξφ γηα ηελ
νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο αθνχ φπσο έρνπκε αλαιχζεη ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα
ηεο ρψξαο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηλεηεξίνπο κνρινχο ηεο εγρψξηαο
νηθνλνκίαο. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ηα εκπνξηθά θέξδε απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ
Βξαδηιία ην 1999 έθηαζαλ ζην ειάρηζην κέγεζνο ηεο ηφηε δεθαεηίαο. Όπσο είλαη
εχθνια αληηιεπηφ, ε εμέιημε απηή ρεηξνηέξεςε ζην έπαθξν ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν ε εππάζεηα ηεο ρψξαο
καο ζην κέιινλ, ζηα εμσηεξηθά shocks, λα κελ είλαη αλάινγε κε απηή ηεο
Αξγεληηλήο. Οπσζδήπνηε θαηαιαβαίλνπκε φηη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ
ζπλαιιαγψλ ησλ θξαηψλ ε κεησκέλε εμάξηεζε απφ ηέηνηα ζνθ είλαη έλα πνιχ
δχζθνιν θαηφξζσκα. Ωζηφζν, ε ρψξα καο κπνξεί κε κηα πξνζερηηθή δηαρείξηζε ησλ
επηινγψλ ηεο λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απφ
εμσηεξηθά shocks.
Μηα θίλεζε πνπ ζα βνεζνχζε ζα ήηαλ νη ζπλαιιαγέο ηεο Διιάδαο λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ ιηγφηεξν ζπγθεληξσκέλεο. Με άιια ιφγηα, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ αλ ηα
επφκελα έηε ε ρψξα καο ζχλαπηε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε δηαθνξεηηθέο ρψξεο αλά
ηνλ θφζκν Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εππάζεηα ζε εμσηεξηθά ζνθ ζα ήηαλ ρακειφηεξε
γηαηί νη αξκφδηεο αξρέο ζα έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν πνπ αλέιαβαλ θαηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ.

3ε αζηνρία : Η καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκόζζεθε ζην Μεμηθό θαηά έηε
πξηλ ηελ θξίζε ηνπ 1994-1995.

Καηά ηελ άπνςε καο, ε ζεκαληηθφηεξε αηηία πνπ νδήγεζε ην Μεμηθφ ηελ θξίζε ηνπ
1994 – 1995 ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε ζηνλ καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο
ρψξαο δελ ήηαλ θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ Μεμηθφ, νη νπνίεο δελ έδσζαλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ζηελ
πνξεία ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.
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Πην αλαιπηηθά θαηά ηα έηε πξηλ ηελ θξίζε, έλα αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν πνπ
επηθξαηνχζε ήηαλ ην πςειφ ξίζθν πνπ ιάκβαλαλ νη επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Απηφ εμεγείηαη εχθνια απφ ην γεγνλφο φηη ην ηδησηηθφ θελφ ζηα ρξφληα πξηλ ηελ
θξίζε αχμαλε ζπλέρεηα. Με άιια ιφγηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ ην 1988 θαη έπεηηα
απμάλνληαλ ε δηαθνξά ηεο επέλδπζεο απφ ηελ απνηακίεπζε.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ην ηδησηηθφ θελφ ην 1988 ήηαλ ζην-2% ηνπ ΑΔΠ
ηνπ Μεμηθφ, ελψ ην 1994 είρε θηάζεη ζην 8% ηνπ ΑΔΠ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα νη
θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζνληαλ ν ηδησηηθφο ηνκέαο πνιιαπιαζηάδνληαλ
θαζεκεξηλά. ε απηφ ζπλεηέιεζε αξθεηά θαη ν κεγάινο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε. Πην αλαιπηηθά, ηα θξηηήξηα δαλεηνδνηήζεσλ
επελδπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ ηδηαίηεξα «ραιαξά» ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα απμάλνληαλ θαηά 50% θάζε έηνο απφ ην 1989 κέρξη θαη ην 1994. Παξάιιεια
φκσο απμάλνληαλ θαη ην ξίζθν πνπ αλαιάκβαλαλ νη επελδπηέο, κε ηα φιεο ηηο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη γηα ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, έλαο άιινο ζεκαληηθφο καθξννηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ δείρλεη ηελ
θαηάζηαζε ησ καθξννηθνλνκηθψλ ηνπ Μεμηθφ ζηε πξν – θξίζεο επνρή είλαη θαη ην
εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο. Πην αλαιπηηθά ζηα έηε 1991 κε 1994 ην εκπνξηθφ
έιιεηκκα ηνπ Μεμηθφ είρε δηνγθσζεί. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκάλνπκε ηελ πξντζηνξία πνπ έρεη ε νηθνλνκία ηνπ Μεμηθφ κε ην εκπνξηθφ
έιιεηκκα. Έηζη, ζην Μεμηθφ απφ ην 1991 κέρξη θαη ην 2006 κφλν δχν ρξνληέο
εκθαλίζηεθε εκπνξηθφ πιεφλαζκα. Όιεο ηηο ππφινηπεο ρξνληέο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην
ηεο ρψξαο ήηαλ ειιεηκκαηηθφ. Απηφ ζε έλα βαζκφ καο ζπκίδεη θαη ηελ αληίζηνηρε
πεξίπησζε ησλ εκπνξηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο Διιάδαο.
Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα
ηνπ Μεμηθφ ήηαλ ζην πςειφηεξν ηνπ επίπεδν. Έηζη, ην 1992 ήηαλ ζην 4% ηνπ ΑΔΠ,
ην 1993 ζην 3% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 1994 ζην 3.8% ηνπ ΑΔΠ. Σα εκπνξηθά ειιείκκαηα
απηά βέβαηα είραλ θαη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ηνπ Μεμηθφ. Καη
απηφ γηαηί ηα ειιείκκαηα απηά πξνζηίζεληαη αθαηξεηηθά ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο,
πξνθαιψληαο έηζη κηα ξνπή κείσζεο ηνπ ΑΔΠ θαη παξάιιεια αλαζηαιηηθφ
παξάγνληα ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πηζηεχνπκε φηη γηα ηελ Διιάδα, ζα ήηαλ εμαηξεηηθά
ρξήζηκν αλ πεηχραηλαλ νη αξκφδηεο αξρέο λα εθαξκφζνπλ κηα ζπληνληζκέλε
καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα εγγπνχληαλ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο
ζην κέιινλ.

5.3. Σα αληίζηνηρα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεην λα θξαηεζνχλ.
ε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ Διιάδα, ζεσξνχκε ρξήζηκν λα
παξαζέζνπκε ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ πνπ
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κειεηήζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. πλεπψο, ε παξνχζα ελφηεηα απνηειεί κηα
ζχλνςε ησλ φζσλ αλαθέξακε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο θαη θεθάιαηα. Θεσξνχκε,
φηη απηή ε ζχλνςε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε νχησο ψζηε νη αξκφδηεο αξρέο ζηελ
Διιάδα, λα ραξάμνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή ηα επφκελα έηε πξνζπαζψληαο
λα πηνζεηήζνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ επέδεημαλ νη εμεηαδφκελεο ιαηηληθέο ρψξεο.

 Σν πξψην ζεηηθφ ζηνηρείν αθνξά ηελ νηθνλνκία ηεο Βξαδηιίαο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηνπ
καθξννηθνλνκηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο.
Ζ πνξεία απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε. Απηφ
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο αλεξγίαο έρεη κεηαβεί ζε ρακειά επίπεδα.
Δπηπξφζζεηα ε πνξεία αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ηεο Βξαδηιίαο έρεη
ζηαζεξά απμεηηθφ ραξαθηήξα, κε απνηέιεζκα ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο λα
απμάλεηαη. Παξάιιεια ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο γίλεηαη πην παξαγσγηθή, θαη νη ζέζεηο
εξγαζίαο απμάλνληαη.
Γεδνκέλσλ φισλ ησλ αλσηέξσ, είλαη θπζηνινγηθή θαη ε πνξεία ηνπ δείθηε ηεο
θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο πνπ κειεηήζακε ζηελ ελφηεηα 5.1. Ο δείθηεο απηφο
παξακέλεη ζε πςειά ζεηηθά επίπεδα. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ αληαλαθιά θαη ηελ
δηάρπηε αηζηνδνμία πνπ επηθξαηεί γηα ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
ρψξαο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, θαη ε πεπνηζήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπο είλαη άθξσο ελζαξξπληηθή.
πκπεξαζκαηηθά, ην ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα θξαηήζεη ε
Διιάδα απφ ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηεο Βξαδηιίαο είλαη φηη ζηνλ
καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα ε ζπληνληζκέλε θαη ζνβαξή δνπιεηά αληακείβεηαη ζην
έπαθξνλ. Καη απηφ γηαηί ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε είλαη αιιειέλδεηα. Όηαλ, ε
πνξεία ησλ πεξηζζνηέξσλ δεηθηψλ βειηηψλεηαη ηφηε ζαλ εμαζθαιίδεηαη θαη ε
απαξαίηεηε ζηαζεξφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Παξάιιεια
θεξδίδεηαη ρξφλνο γηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο θαη κεηαξξπζκίζεηο ππφ ηελ ινγηθή ηεο
επηπξφζζεηεο βειηίσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο θάζε ρψξαο.

 Σν δεχηεξν ζεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα επηζεκάλνπκε ζηελ παξνχζα ελφηεηα
αθνξά ηελ ρψξα ηεο Αξγεληηλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ρξήζηκν λα ζίμνπκε ηελ
ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ πξνθαιεί κεγάιε αίζζεζε ην γεγνλφο φηη φια ηα ηειεπηαία
έηε ηα εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Αξγεληηλήο παξνπζηάδεηαη ζπλέρεηα πιενλαζκαηηθφ.
Με άιια ιφγηα απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαρείξηζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο
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ρψξαο είλαη απφιπηα απνηειεζκαηηθή, αθνχ θάζε έηνο ε αμία ησλ εμαγσγψλ ήηαλ
κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ εηζαγσγψλ.
Σν εκπνξηθφ πιεφλαζκα, έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηα καθξννηθνλνκηθά φζν θαη
ζηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο. ρεηηθά κε ηνλ καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο,
φηαλ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην παξνπζηάδεηαη πιεφλαζκα απηφκαηα παξνπζηάδεηαη κηα
ξνπή βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Καη απηφ, γηαηί ην
πνζφ πνπ νη εμαγσγέο ππεξβαίλνπλ ησλ εηζαγσγψλ ηεο ρψξαο, πξνζηίζεηαη ζην
παξαγφκελν πξντφλ ηεο ρψξαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ απμάλεη θαη
ε επίπησζε ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο είλαη απφιπηα ζεηηθή.
Όζνλ αθνξά ηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα βνεζάεη ζηελ
επθνιφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ Υξένπο ηεο ρψξαο. Δθηφο απηνχ, ιφγσ ηεο
επηηπρεκέλεο εκπνξηθήο ηεο πνιηηηθήο, απηνκάησο ε ρψξα θαζίζηαηαη πην
αληαγσληζηηθή ζην παγθφζκην εκπνξηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη
εμαγσγέο ηεο ρψξαο λα εμαπιψλνληαη αθνχ είλαη θζελφηεξεο απφ ηα εγρψξηα αγαζά
ησλ άιισλ ρσξψλ.
ε δεχηεξν επίπεδν, ην γεγνλφο ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο βνεζάεη ζε κεγάιν
βαζκφ θαη ζηελ δηαθήκηζε ηεο ρψξαο ,αιιά θαη ζηελ δεκηνπξγία ηεο θαιήο θήκεο
γηα ηα πξντφληα ηεο ρψξαο . Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο πσο φηαλ νη εμαγσγέο ηεο
ρψξαο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο, εμαπιψλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν
απηφκαηα ε ρψξα θαζίζηαηαη γλσζηή ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ πιαλήηε. Σν
γεγνλφο απηφ, ελ – δπλάκεη κπνξεί λα απμήζεη ηφζν ηνλ ηνπξηζκφ φζν θαη ηηο
επελδχζεηο ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηελ εζσηεξηθή νηθνλνκία.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζεσξνχκε φηη ε Διιάδα νθείιεη λα γίλεη πνιχ πην
αληαγσληζηηθή. Καηά ηελ άπνςε καο, είλαη απαξάδεθην γηα κηα ρψξα φπσο ηελ
Διιάδα κε ηφζεο αγξνηηθέο δπλαηφηεηεο λα κελ εμάγεη γεσξγηθά πξντφληα κε
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα δνζνχλ λέεο επθαηξίεο
ζε αγξφηεο κέζσ επηρνξεγήζεσλ, νχησο ψζηε λα απνθηεζνχλ ηα απαξαίηεηα
θεθάιαηα απφ ηνπο έιιελεο πνιίηεο θαη ηα εμεηδηθεπκέλα κεραλήκαηα ψζηε λα
απμεζεί ε γεσξγηθή παξαγσγή.

Σέινο, είλαη ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε φηη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε κεηά ηνπο
Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηεο Αζήλαο ην 2004, ήηαλ κεξηθψο απνηειεζκαηηθή. Ο ιφγνο
πνπ ππνζηεξίδνπκε θάηη ηέηνην είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έραζε κηα ζεκαληηθή
επθαηξία γηα λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία κεηά ην 2004. Σελ επθαηξία απηή
ηελ έραζε ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε.
Έηζη, φρη κφλν δελ ζπληεξήζεθαλ ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ ε Διιάδα είρε κεηά ην
2004, αιιά απηά ράζεθαλ νινζρεξψο. Καηά ηελ άπνςε καο, εθείλε ε ζηηγκή ήηαλ ε
ελδεδεηγκέλε ψζηε ε ρψξα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο ηεο δπλάκεηο θαη
λα απμήζεη ζην έπαθξνλ ηηο εμαγσγέο. ηεο. Κάηη ηέηνην φκσο, δελ έγηλε ζηελ πξάμε
αθνχ ην budget γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο Οιπκπηάδαο θαηέιεμε ηεξάζηην κε
211

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο αγξφηεο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε θαηάζηαζε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο φρη κφλν
δελ βειηηψζεθε αιιά ρεηξνηέξεςε ζε ζνβαξφ βαζκφ.

 Σν ηξίην ζεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα εμεηάζνπκε ζην ζεκείν απηφ, είλαη ν ιφγνο
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηνπ Μεμηθφ.

Πην αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 5.1 αλαιχζακε ην γεγνλφο φηη θαηά ηα ηειεπηαία δέθα
έηε, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ Μεμηθφ, έρνπλ επηηχρεη λα θξαηήζνπλ ζε αξθεηά ρακειά
ην debt to GDP ratio ηεο ρψξαο. Καη απηφ γηαηί ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ιφγνπ απηνχ, δελ
μεπεξλά ηα 45% ηνπ ΑΔΠ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ πνπ έρεη θεξδίζεη ην Μεμηθφ
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, αθνχ φηαλ ν ιφγνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ
παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα, απηφκαηα ην Υξένο ηεο ρψξαο θαζίζηαηαη πην
δηαηεξήζηκν.
Με άιια ιφγηα, ν ιφγνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο αληαλαθιά ζην έπαθξνλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θάζε ρψξαο. Έηζη, ην γεγνλφο φηη
ζην Μεμηθφ νη δεκνζηνλνκηθέο αξρέο έρνπλ θαηαθέξεη λα θξαηήζνπλ ηνλ ιφγν ζε
ρακειά επίπεδα αλαδεηθλχνπλ θαη ηελ επηηπρεκέλε πνιηηηθή πνπ έρεη εθαξκνζζεί
ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο.
Απηφκαηα, ιφγσ θαη ηνπ ρακεινχ debt to GDP ratio, ε ζηαζεξή πνξεία ηνπ Μεμηθφ
αλαγλσξίδεηαη πξνο ηηο αγνξέο, θαη επηβξαβεχεηαη κε ρακειά spreads αιιά θαη
επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο. Σαπηφρξνλα, ε ρψξα θξαηάεη ηελ επαθή ηεο κε ηηο
αγνξέο ζηηο νπνίεο απνδεηθλχεη φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ε δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή ηεξείηαη θαηά γξάκκα. Απηφκαηα, γηα λα επηηεπρζεί, φπσο θαη έγηλε ζην
Μεμηθφ, ν ρακειφο ιφγνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ είλαη απαξαίηεην θαη ν
παξνλνκαζηήο ηνπ ιφγνπ λα απμάλεη.

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ρακειφ debt to GDP ratio, δείρλεη θαη ηελ απμεκέλε
παξαγσγηθφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. πλεπψο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μεμηθφ
παξάιιεια κε ηελ επηηπρεκέλε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, ηδηαίηεξε πξνζνρή
δφζεθε θαη ζην καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε
αλαπηπμηαθή πνξεία ζπλερίζηεθε φια απηά ηα έηε δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζην
Γεκφζην Υξένο ηνπ Μεμηθφ λα ζπλερίζεη λα είλαη εμππεξεηνχκελν.
Όπσο αλαιχζακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε ζπληνληζκέλε απηή πξνζπάζεηα
κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ
ζε ρακειά επίπεδα, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη εθαξκφζζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ άιιε θιίκαθα ησλ ηηκψλ ηνπ ιφγνπ γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θιίκαθα ηηκψλ ηνπ debt to GDP ratio ηεο Διιάδαο, είλαη πνιχ
πςειφηεξε απφ απηή ηνπ Μεμηθφ. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ν
ιφγνο απηφο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ πάλσ απφ ην 95% ηνπ ΑΔΠ, θαη ηνπο ηειεπηαίνπο
κήλεο άγγημε ην 150% ηνπ ΑΔΠ.
Όπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, δηαπηζηψλεηαη πσο κε απηά ηα λνχκεξα δελ είλαη
δπλαηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Διιάδαο σο δηαηεξήζηκν. Κάηη
ηέηνην θαίλεηαη πσο ζπλνςίδεη θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αγνξψλ γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή
θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο φηη ην θφζηνο δαλεηζκνχ
ηεο Διιάδαο έρεη γίλεη απφιπηα απαγνξεπηηθφ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε Διιάδα
έρεη απνθιεηζηεί απφ ηηο αγνξέο σο πνπ λα απνδείμεη έκπξαθηα φηη έρεη θαηαθέξεη λα
επηηχρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο ψζηε λα είλαη πην πηζαλή ε
νκαιή ηεο νηθνλνκηθή πνξεία ζην κέιινλ.
Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα φιεο εθείλεο ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ήηαλ
απαξαίηεην λα έρνπλ γίλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα πξηλ ζηελ ρψξα καο θαη έρνπλ
εθαξκφζεη επηηπρεκέλα νη αξκφδηεο αξρέο ζην Μεμηθφ.

 Σν ηέηαξην ζεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζαλ ρψξα είλαη απαξαίηεην λα θξαηήζνπκε,
είλαη ε ζπγθξνηεκέλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ νη αξκφδηεο
αξρέο ηνπ Δθνπαδφξ απφ ην απφ ην 1990 θαη έπεηηα.

Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο ζηεξίδεηαη βάζηκα ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη
δεκνζηνλνκηθνί δείθηεο ηνπ Δθνπαδφξ έρνπλ βειηησζεί αηζζεηά απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά. ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε, φπσο
είρακε αλαιχζεη θαη ζηελ ελφηεηα 3.1.6., πσο ζην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα
παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σν ηειεπηαίν
ζηνηρείν θαηαδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή επηβνιήο θφξσλ ζην Δθνπαδφξ.

Δπηπξφζζεηα ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ δείρλεη θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία
ησλ θνξνεηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Δθνπαδφξ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα θαη ν
κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο θνξνδηαθπγήο θαίλεηαη λα έρνπλ θάλεη βήκαηα πξνφδνπ ζην
Δθνπαδφξ, εληνπίδνληαο ηνπο θνξνδηαθεχγνληεο θαη επηβάιινληαο ηνπο πςειά
πξφζηηκα.
Δθηφο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά,
ζεκαληηθή αχμεζε έρνπλ γλσξίζεη θαη ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ηεο νηθνλνκίαο
ηνπ Δθνπαδφξ. Σν κέγεζνο απηφ είλαη ζεκαληηθφ θαζψο δείρλεη ηελ δηαθνξά ησλ
θξαηηθψλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ , ζε πξσηνγελέο επίπεδν, δειαδή ρσξίο λα
ππνινγίδνληαη νη ηφθνη εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. Με απηή ηελ ινγηθή ην
γεγνλφο φηη απφ ην 1991 θαη κεηά ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ηνπ Δθνπαδφξ
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απμάλνληαη είλαη έλα εμαηξεηηθά ζεηηθφ δείγκα γξαθήο γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή
πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ ρψξα.
Κάηη αλάινγν είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζζεί θαη ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ηεο
ρψξαο καο. Καη απηφ γηαηί ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε έηε δελ έρεη
επηηεπρζεί νχηε κία ρξνληά πξσηνγελέο πιεφλαζκα. Αληίζεηα, θάζε έηνο ην έλα
πξσηνγελέο έιιεηκκα δηαδέρεηαη ην άιιν. Αθφκε θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θνξνινγηθψλ
εζφδσλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιχηεξε.
Απηφ, εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα εθηηκψκελα έζνδα απφ ηελ θνξνινγία, ηα
πεξηζζφηεξα έηε απέρνπλ αξθεηά απφ ηα πξαγκαηηθά θνξνινγηθά έζνδα. αλ
απνηέιεζκα νη πνιίηεο ζηελ Διιάδα επσκίδνληαη, εηδηθά ηα ηειεπηαία έηε, ζπλερείο
απμήζεηο ζε κηα κεγάιε νκάδα απφ θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, ρσξίο ν αληίθηππνο
ζηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο ρψξαο λα είλαη ν εθηηκψκελνο.
Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηελ κε επηζπκεηή αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηελ
ρψξαο καο, είλαη απνθιεηζηηθά ηα θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο.
Πην αλαιπηηθά, κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θνξνδηαθεχγεη, ρσξίο λα πιεξψλεη
ηνπο θφξνπο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηελ αλαηξνπή απηνχ
ηνπ αξλεηηθνχ ζθεληθνχ ζηελ ρψξα καο είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά
νη θνξνεηζπξαθηηθνί κεραληζκνί. Μφλν ηφηε, ε θνξνδηαθπγή ζα εμαιεηθηεί θαη ηα
θνξνινγηθά έζνδα ζα αλέβνπλ πεξαηηέξσ.

 Σν πέκπην ζηνηρείν πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πηνζεηεζεί θαη ζηελ ρψξα καο, είλαη
θαη ε επηηπρεκέλε καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Αξγεληηλήο, πνπ εθαξκφζζεθε
κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο.

Πην αλαιπηηθά, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε πσο κεηά ην 2001 θαη ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ Υξένπο ηεο, νη πεξηζζφηεξνη καθξννηθνλνκηθνί δείθηεο
ηεο Αξγεληηλήο βειηηψζεθαλ αηζζεηά. Με άιια ιφγηα, ν δείθηεο ηεο αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο απμάλνληαλ ζπλέρεηα κεηά ην 2001. ε απηφ ην απνηέιεζκα ζεσξνχκε φηη
ζπλεηέιεζε ζεκαληηθά, ε αχμεζε ηφζν ηεο ηδησηηθήο φζν θαη ηεο δεκφζηαο επέλδπζεο
ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηεο Αξγεληηλήο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ελψ ην
άζξνηζκα ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο επέλδπζεο ζηελ Αξγεληηλή ην 1993
βξίζθνληαλ ζην 13% ηνπ ΑΔΠ, ην 2010 απμήζεθε ζην 24% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.
Παξφκνηαο ζεκαζίαο γηα ηελ απμεηηθή πνξεία ηνπ ΑΔΠ ηεο Αξγεληηλήο, ήηαλ θαη ε
αχμεζε ηφζν ηεο ηδησηηθήο φζν θαη ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο. Ζ ηάζε απηή θαη ησλ
δχν κεγεζψλ δηαπηζηψλεηαη εχθνια αλ ζθεθηνχκε πσο ην 2001 ε ηδησηηθή
θαηαλάισζε βξίζθνληαλ ζηα 185 δηζεθ. πέζν ελψ ην 2010 είρε εθηνμεπζεί ζηα 826
δηζεθ. πέζν.Με ηελ ίδηα ινγηθή θαη ε δεκφζηα θαηαλάισζε απμήζεθε αθνχ ην
κέγεζνο ηεο ην 2001 ήηαλ ζηα 38 δηζεθ. πέζν ελψ ην 2010 ηα κέγεζνο είρε θηάζεη ζηα
215 δηζεθ. πέζν.
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Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί ε ζηαζεξφηεηα ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο. Γηα άιιε κηα θνξά, επηζεκαίλνπκε πσο απηή
ε ζηαζεξφηεηα είλαη απαξαίηεην λα αλαδεηείηαη απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη
ζε θαηάζηαζε θξίζεο θαη βαζεηάο χθεζεο. Κη απηφ γηαηί, κε απηφλ ηνλ ηξφπν
εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, θαη παξάιιεια
θεξδίδεηαη απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηπξφζζεησλ
κεηαξξπζκίζεσλ.
Όια ηα παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη είλαη νη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη
είλαη άκεζα απαξαίηεην γηα ηηο ειιεληθέο αξκφδηεο αξρέο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ
ηνκέα λα εθαξκφζνπλ ηελ καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ε Αξγεληηλή
κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ειιεληθή
πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα απνθηήζεη ηελ ρακέλε ηεο ζηαζεξφηεηα θαη εξεκία. ε
δεχηεξν επίπεδν ζα ζηαιεί θαη ην πξψην signal ζηηο αγνξέο φηη ε δχζθνιε θαηάζηαζε
ζηελ νπνία έρεη επέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία φρη κφλν έρεη αξρίζεη λα
ζπλεηδεηνπνηείηαη, αιιά εθαξκφδνληαη φια ηα κέηξα πνπ ζα βγάινπλ ηελ ρψξα καο
απφ ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν.

5.4. Ο ξφινο ησλ ζεζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο.

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε φινπο ηνπο ζεζκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο
κεραληζκνχο νη νπνίνη επηζηξαηεχζεθαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Όζνλ αθνξά, ηνπο ζεζκηθνχο, ν ζεκαληηθφηεξνο απηψλ είλαη
ε Δπξσπατθή Έλσζε. Οη δε νηθνλνκηθνί κεραληζκνί είλαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή
Σξάπεδα (European Central Bank) κε ην εξγαιείν ηεο λα είλαη ην Δπξσπατθφ Σακείν
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ( European Financial Stability Facility). Έλα
άιιν ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ εξγαιείν είλαη θαη ην ειιεληθφ ηακείν ζηήξημεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ( Hellenic Financial Stability Fund). Σέινο, ν νηθνλνκηθφο
κεραληζκφο πνπ μεπεξλά ηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο είλαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ
Σακείν (International Monetary Fund), κε ην θπξηφηεξν εξγαιείν γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπ
λα είλαη ην Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ( Institute of International Finance)
ε πξψην επίπεδν ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ
Διιάδα απφ ηνλ 1981, απνηειεί κέινο ηεο ηφηε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο
(Δ.Ο.Κ). Σα νθέιε πνπ έρεη επσκηζηεί ε ρψξα καο θαη απφ ηελ πξνζρψξεζε ηεο ζηελ
Δ.Ο.Κ αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηέπεηηα, είλαη πνιιά θαη αθνξνχλ
νπζηαζηηθά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο Γεκνθξαηίαο, ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ζέζεο,
αιιά θαη ζηελ δπλαηφηεηα Ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο γηα ηα κέιινλ ηεο
Δπξψπεο.
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ρεηηθά κε ηελ ξφιν ζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ψζηε λα βγεη απφ ηελ θξίζε Υξένπο, ζα επηθεληξσζνχκε πξσηίζησο ζε έλα ζεζκηθφ
φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.). Με
απψηεξν ζθνπφ ε επαθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα λα είλαη άκεζε, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζηείιεη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011 κηα Οκάδα Γξάζεο
ζηελ ρψξα καο. Ζ απνζηνιή ηεο Οκάδαο Γξάζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ν
ζπληνληζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ ε Διιάδα ρξεηάδεηαη
πξνθεηκέλνπ λα θέξεη ζε πέξαο ην πξφγξακκα πξνζαξκνγήο θαη κεηαξξπζκίζεσλ πνπ
έρεη ζπκθσλήζεη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν.
Ζ απνζηνιή ηεο Οκάδαο Γξάζεο αθνξά επίζεο ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο κε
ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Απηά ηα θνλδχιηα πξννξίδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ,ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
αιιά θαη
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα.
ηα πιαίζηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, ε Οκάδα Γξάζεο ζπλέηαμε ηελ πξψηε
ηξηκεληαία έθζεζε ηεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία έθζεζε δφζεθε ζηελ
δεκνζηφηεηα ζηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 2011. Ζ έθζεζε θαηαδεηθλχεη φηη ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Διιεληθέο Αξρέο, έγηλε κε ηαρχηαην ξπζκφ ε θαηαγξαθή ησλ ηνκέσλ
πξνηεξαηφηεηαο φπνπ ζα δνζεί ζηελ Διιάδα ηερληθή βνήζεηα. Σα απνηειέζκαηα
απηήο ηεο έθζεζεο ήηαλ άκεζα. Καη απηφ γηαηί ηα θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ.
θηλεηνπνηήζεθαλ άκεζα απφ ηελ Οκάδα Γξάζεο γηα ηελ παξνρή απηήο ηεο ηερληθήο
βνήζεηαο.

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ε Οκάδα Γξάζεο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επνκέλσο,
ζηνρεχεη λα ζηεξίμεη ηηο Διιεληθέο Αξρέο πάλσ ζε ηξείο ηνκείο :
 Αλάπηπμε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζω κεηαξξύζκηζεο ηεο Διιεληθήο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο.

Πην αλαιπηηθά, ε Οκάδα Γξάζεο εμεηάδεη αιιαγέο ζηελ δηαθπβέξλεζε θαη ζηηο δνκέο
ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο , νη νπνίεο είλαη άκεζα απαξαίηεηεο γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε πην απνηειεζκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία. ε απηφ ην ζεκείν είλαη
απαξαίηεην λα μαλαηνλίζνπκε ηελ άξηζηε θαη ηδηαίηεξα γξήγνξε ζπλεξγαζία ησλ
Διιεληθψλ Αξρψλ κε ηελ Οκάδα Γξάζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή
ησλ ηνκέσλ πνπ απαηηείηαη ηερληθή βνήζεηα. Δπνκέλσο, θξίζεθαλ αλαγθαίεο νη
αιιαγέο ζηηο δνκέο ηεο δεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιαγέο ζηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο,
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ ρψξα καο, δεκφζηα
πγεία θαζψο θαη ξηδηθή πάηαμε ηεο δηαθζνξάο.
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 Σηήξημε ηεο αλάπηπμεο , ηεο απαζρόιεζεο θαη ηνπ αληαγωληζκνύ.

Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ζα επέιζεη κεηά απφ εζηίαζε ζηα ππάξρνληα,
ζεκαληηθά θνλδχιηα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ( ΔΠΑ) ζε έξγα κε ηνλ φζν δπλαηφλ
κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ζα
επηζπεπζζεί ε επίηεπμε 100 έξγσλ χςνπο πεξίπνπ 9 δηζεθ. επξψ, θα ζα θαηαβιεζνχλ
πξνζπάζεηεο απεκπινθήο ζεκαληηθψλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (5
απηνθηλεηφδξνκνη), ηνπ πεξηβάιινληνο (δηαρείξηζε απνβιήησλ) θαη ηεο Δλέξγεηαο
( πξφγξακκα Helios).
ρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε γεληθφ επίπεδν, ε Οκάδα Γξάζεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεζφδσλ,ζα
ζπκβάιιεη πάλσ ζε δχν θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε είλαη ε ζηήξημε ηεο ηξαπεδηθήο
δαλεηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηφζν ηελ έρνπλ αλάγθε. Ζ
δεχηεξε, είλαη ε ζηήξημε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο έιιεηςεο
ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνψζεζε ηελ
ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ απφ επξσπατθά θνλδχιηα ζην 95% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο
θφζηνπο.



Σηαζεξόηεηα ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο καο

Ηδηαίηεξε κέξηκλα δφζεθε απφ ηελ Οκάδα Γξάζεο ζηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Έηζη, μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο
δεκφζηαο νηθνλνκίαο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, εηδηθνί απφ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε –
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ ην ΓΝΣ ήδε βνεζνχλ ζηηο Διιεληθέο αξρέο
πάλσ ζηνπο ηνκείο ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ θαη ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζθνπφο είλαη ε πγηήο
δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε.
Με γλψκνλα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ ε Οκάδα Γξάζεο ζα δψζε
άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε θνξνινγηθψλ
δηαθνξψλ ζηα θνξνινγηθά δηθαζηήξηα. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο πσο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν νη θνξνινγηθέο θαζπζηεξήζεηο ζα κεησζνχλ ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα θαη
ηα θνξνινγηθά έζνδα λα αλέιζνπλ ζε πςειφηεξν επίπεδν.
Καηά ηελ άπνςε καο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηεο Οκάδαο Γξάζεο θαη ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απαηηείηαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αιιά θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζεζκηθψλ
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νξγάλσλ. Με άιια ιφγηα είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά
κεηαμχ ηνπο ε Οκάδα Γξάζεο κε ην ΓΝΣ αιιά θαη ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ Δπξσπατθή
Σξάπεδα Δπελδχζεσλ. Ωζηφζν, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ
παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη λα ππάξρεη θαη ε ζέιεζε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά.
Καηά ηελ άπνςε καο ,παξά ηηο θαηά θαηξνχο αληημνφηεηεο ζηελ ζπλέρηζε ησλ
απαξαηηήησλ έξγσλ ιφγσ ηεο έληνλεο θνηλσληθήο αλαηαξαρήο, ζε βάζνο ρξφλνπ ηα
απνηειέζκαηα απηψλ ζα είλαη επεξγεηηθά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Πέξαλ ηεο Οκάδαο Γξάζεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ
ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο ηα κλεκφληα 1 θαη
2. Δθηφο απηψλ ε ζπλεξγαζία ηεο κε άιια ζεζκηθά θαη νηθνλνκηθά φξγαλα, ECB θαη
EFSF, γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.

Όζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε πνιηηηθή ηεο ηα ηειεπηαία έηε
έρεη επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θξίζεηο Υξένπο ζηελ Δπξσδψλε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ηεο ECB είλαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξψπε, πξνάγνληαο πάληα ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηνπ επξψ. αλ
απνηέιεζκα, φηαλ ην 2010 εθδειψζεθε ε θξίζε Υξένπο ζηελ Διιάδα, πξηλ
αθνινπζήζνπλε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ην 2010 θαη
2011, ε πνιηηηθή πνπ εθάξκνδε ε ECB αλαπξνζαξκφζηεθε ζηηο εμειίμεηο. Με άιια
ιφγηα ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, έρεη αλαπξνζαξκφζεη αξθεηέο θνξέο ηηο
απαηηήζεηο γηα ηηο εμαζθαιίζεηο ηεο ,νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα
ηνπ ειιεληθνχ Γεκφζηνπ Υξένπο.
Αλ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα δελ δέρνληαλ ηα ειιεληθά νκφινγα σο
εμαζθαιίζεηο, ηφηε ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζα είραλ ηελ
δπλαηφηεηα λα ζπλερίδνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζε κηα κεγάιε γθάκα
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Δπνκέλσο, ε πξφζβαζε απηψλ ησλ ηδξπκάησλ ζηελ
ηξαπεδηθή δαλεηνδφηεζε ζα είλαη εκθαλψο πεξηνξηζκέλε, κε απνηέιεζκα λα
ειινρεχεη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα εμάπισζε ηεο θξίζεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο
επξσδψλεο θαη λα είλαη ζνβαξή θαη ε απεηιή γηα ηελ θαηάξξεπζε θαη άιισλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Δπξψπεο.
Δπηπξφζζεηα, ε πνιηηηθή ηεο ECB έρεη επεξεαζηεί θαη κε έλαλ άιιν ηξφπν απφ ηελ
πεξίπησζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Πην αλαιπηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη
γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ ζηελ Δπξψπε έρνπλ
επέιζεη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Δθηφο απηνχ, ε πνιηηηθή πνπ εθάξκνδε ε ECB πξηλ
ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο ήηαλ δηαζηαιηηθή, πηζηεχνληαλ φηη ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο
ησλ ρσξψλ ζα παξακείλεη ζηαζεξά πςειή. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα θάπνηα ζηηγκή
ζην 2011, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ECB λα γίλεη πην ζπζηαιηηθή. Απηή ε ζχζθημε
ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζα επηηπγράλνληαλ απιά κε ηελ άλνδν ηνπ επηηνθίνπ ησλ
ζπκθσληψλ επαλαγνξάο, ( repo rate) ην νπνίν απνηειεί θαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο
ECB.
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Λφγσ ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ απφ ην 2009 θαη κεηά, νη δείθηεο πνπ επεξεάζηεθαλ
άκεζα ήηαλ απηνί ηεο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. αλ απνηέιεζκα, ην
2009 ε αλάπηπμε θαη ηεο Διιάδαο έθηαζε ζηα κεδεληθά επίπεδα, θαη αληίζηνηρα ν
2010 πεξάζακε ζε πεξηφδνπο χθεζεο. Σν άκεζν απνηέιεζκα ηεο χθεζεο ζηελ
Διιάδα θαη ζηελ Δπξσδψλε ήηαλ λα κεησζνχλ θαη νη δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο
εκπηζηνζχλεο ( economic confidence). Γεδνκέλνπ ηνπ αλσηέξσ αιιά θαη ηνπ
γεγνλφηνο πσο νη δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο εκπηζηνζχλεο είλαη έλα κέγεζνο πνπ
επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεη ε ECB ηελ
λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή, δηαπηζηψλεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εμειίμεηο ηφληζαλ
ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ησλ ζρεδίσλ ηεο ECB.
Όκσο, ε πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκφζηνπ Υξένπο επεξέαζε θαη κε έλαλ άιιν
ηξφπν ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ECB. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηηο απνθάζεηο ηηο 10εο
Μαΐνπ ηνπ 2010, ππήξρε έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο
ECB. Απηφο ν πξνβιεκαηηζκφο είρε λα θάλεη κε ηελ απνξία γηα ην αλ ήηαλ
απνηειεζκαηηθφηεξν νη ηίηινη ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο λα πσιεζνχλ άκεζα ή λα
δηαθξαηεζνχλ κέρξη θαη ηελ ιήμε ηνπο. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ηελ ίδηα απνξία είραλ θαη
νη αγνξέο, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ζα ζπλέρηδαλ λα βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο ζηξεο
κέρξη ε ECB λα απνθάζηδε πνηα ηειηθά ζα ήηαλ ε επηινγή ηεο. Σειηθά, ε ECB θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο κέρξη θαη ζήκεξα είλαη απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο πνπ
έρνπλ αγνξάζεη ηνπο ιηγφηεξνπο ηίηινπο Υξένπο. πλεπψο θαη νη δηαδηθαζίεο
πψιεζεο ηνπο ζηηο αγνξέο, έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε έλα ζρεηηθά ρακειφ αξηζκφ.
Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ ECB ε απφθαζε κηαο πην
ζπζηαιηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε. Καη απηφ γηαηί, πξηλ
παξζεί απηή ε απφθαζε είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζζνχλ ζνβαξά νη επηπηψζεηο
απηήο ηεο πνιηηηθήο ζηνλ δπλακηθφ ραξαθηήξα ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο. Έηζη, ηα πςειφηεξα επηηφθηα ζεκαίλνπλ απηφκαηα έληνλεο δπζθνιίεο
γηα ηελ κείσζε ησλ ιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πξνο ην ΑΔΠ ησλ ρσξψλ.
Απηφκαηα , ε δηαδηθαζία δηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ησλ ρσξψλ γίλεηαη
πην δχζθνιε. Αθφκε, ηα πςειφηεξα επηηφθηα νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ δεηθηψλ
αλάπηπμεο αιιά θαη αιιά θαη αχμεζε ησλ πξσηνγελψλ ειιεηκκάησλ ζηηο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε απφθαζε γηα ζχζθημε ηεο
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ECB δηαπηζηψλεηαη φηη ζα επηθέξεη αιπζηδσηέο
αληηδξάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσδψλεο.
Σν ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν κε ην νπνίν εθαξκφδνληαη νη πνιηηηθέο ηεο ECB είλαη ην
EFSF. Σν ηακείν απηφ, ηδξχζεθε ζηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 2010. Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα
φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ ( Special Purpose Vehicle ), αθνχ ζηφρνο ηνπ είλαη λα
επηθξαηεί ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσδψλε. Έηζη, φηαλ θάπνην απφ
ηα θξάηε – κέιε αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, ην EFSF επεκβαίλεη πξνζθέξνληαο
ρξεκαηννηθνλνκηθή βνήζεηα .
Όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ EFSF σο φρεκα εηδηθνχ ζθνπνχ, ην EFSF έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εθδψζεη νκφινγα ε άιια ρξεφγξαθα ζηελ αγνξά κε ηελ ππνζηήξημε
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ηεο Γεξκαληθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, κε απψηεξν ζθνπφ λα
απμήζεη ηα θεθάιαηα πνπ δχλαηαη λα δαλεηνδνηήζεη ζηηο ρψξεο κε νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, είηε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ ή γηα ηελ
αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Σα νκφινγα απηά ζπλνδεχνληαη κε εγγπήζεηο πνπ
παξέρνληαη πξνο ηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσδψλεο αλάινγα κε ην κεξίδην πνπ ηνπο
αλαινγεί ζην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
Όζνλ αθνξά ην χςνο ηεο δαλεηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ηακείνπ απηνχ, αξρηθά είρε
νξηζηεί ζηα 440 δηζεθ. επξψ. Ωζηφζν, απηφ ην πνζφ δχλαηαη λα απμεζεί αλ ζηα 440
δηζεθ. επξψ πξνζηεζνχλ θαη 60 δηζεθ. επξψ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ
Οηθνλνκηθήο ηαζεξνπνίεζεο ( European Financial Stabilization Mechanism). Σν
πνζφ ησλ 60 δηζεθ., είλαη θεθάιαηα ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο εγγχεζε.
Δθηφο απφ ηα 60 δηζεθ. επξψ, ζην αξρηθφ πνζφ ησλ 440 δηζεθ. δχλαηαη λα
πξνζηεζνχλ θαη άιια 250 δηζεθ. επξψ δαλείσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΓΝΣ. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ην πην πςειφ θαη αζθαιέο πνζφ ησλ 750 δηζεθ. επξψ.
ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα δηαζαθελίζνπκε ηηο δχν θχξηεο ιεηηνπξγίεο
ηνπ EFSF. Ζ πξψηε αθνξά ηελ δαλεηνδνηηθή ηεο ηθαλφηεηα. Πην αλαιπηηθά, ην
ηακείν είλαη ζε ζέζεη λα δαλείζεη κηα ρψξα ηεο Δπξσδψλεο κφλν αθνχ ε ίδηα ην
δεηήζεη εγγξάθσο απφ ην ηακείν. Πξηλ φκσο γίλεη απηή ε έγγξαθε έθθιεζε γηα
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ηακείν, είλαη απαξαίηεην λα έρεη δηαπξαγκαηεπζεί ην
ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηάζσζεο ηεο ρψξαο. Σν πξφγξακκα απηφ δηαπξαγκαηεχεηαη
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
αληηζπκβαιινκέλσλ πιεπξψλ ηηο νπνίεο απνηεινχλ νη
αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο, ην ΓΝΣ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή . Όηαλ επηηεπρζεί ε
ζπκθσλία, ηφηε ην πξφγξακκα εγθξίλεηαη θαη απφ ην Euro group, θαη ηφηε γίλεηαη θαη
ε έθθιεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην EFSF. ε απηφ ην ζεκείν μεθαζαξίδνπκε πσο
ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηακείν έρνπλ κφλν ρψξεο κε πξνρσξεκέλα
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ηηο έρνπλ νπζηαζηηθά απνθιείζεη απφ ηηο αγνξέο,
ιφγσ ηνπ απαγνξεπηηθνχ θφζηνο δαλεηζκνχ απφ απηέο.
Σν EFSF φκσο έρεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα εγγπάηαη ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο
εγγπήζεηο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσδψλεο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα
ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ζηηο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 2 , ζηηο 22 Ηνχιε 2011,
ζπκπεξηιήθζεθε θαη ε απφθαζε γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ εγγπήζεσλ
ηνπ EFSF απφ 440 δηζεθ. επξψ ζε 780 δηζεθ. επξψ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο γηα ηελ
αχμεζε απηή ήηαλ νη έληνλεο αλεζπρίεο ηεο εμάπισζεο ηεο θξίζεο ηνπ Γεκνζίνπ
Υξένπο ζηελ Δπξσδψλε, αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπ επξψ. Με ηελ αχμεζε ηνπ χςνπο
ησλ εγγπήζεσλ ζηα 780 δηζεθ. επξψ ε άκεζε, πξαγκαηηθή δαλεηνδνηηθή ηθαλφηεηα
ηνπ EFSF πεξηήιζε ζηα 440 δηζεθ. επξψ.
Όζνλ αθνξά ην κλεκφλην 1, μεθαζαξίδνπκε πσο ηα 110 δηζεθ. επξψ ηνπ ζπλνιηθνχ
παθέηνπ δηάζσζεο ηεο Διιάδαο, δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ EFSF. Σα
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ρξήκαηα απηά απνηεινχλ κηα εηδηθή, μερσξηζηή δηκεξή δέζκεπζε ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο , θαη ηνπ ΓΝΣ.
ην επφκελν ζηάδην ζα αλαιχζνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ Σακείνπ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο, HFSF. Ο ζθνπφο ηνπ ηακείνπ απηνχ, είλαη ε
δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ κηαο
ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζεκαληηθφηεξε είλαη ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο
επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθφζνλ απηά ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη κε άδεηα
ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην HFSF νθείιεη λα
δηαρεηξίδεηαη ην θεθάιαην ηνπ θαη ηελ ζπλνιηθή ηνπ πεξηνπζία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ Έιιελα πνιίηε αιιά θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Δθηφο
αξκνδηνηήησλ ηνπ ηακείνπ βξίζθεηαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε
ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
ρεηηθά κε ην θεθάιαην ηνπ ηακείνπ, αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 10 δηζεθ. επξψ. Οη πεγέο
απηνχ ηνπ πνζνχ είλαη ην ΓΝΣ, ε Δπξσπατθή Έλσζε πνπ βάζεη ηεο απφθαζεο ηνπ
κλεκνλίνπ 1 έρνπλ δεζκεπζεί λα ρξεκαηνδνηνχλ ην HFSF , αιιά θαη ην Διιεληθφ
Γεκφζην.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ηακείν ρνξεγεί θεθαιαηαθή ελίζρπζε, απηφ
γίλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηακείνπ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ε νπνία γίλεηαη κε έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ. ε ιηγνζηέο
πεξηπηψζεηο ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε
έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ. Σέινο, νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο αγνξάδνληαη εμνινθιήξνπ
απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ηελ πάξνδν πέληε εηψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηνπ.
ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ελφηεηαο απηήο ζα κειεηήζνπκε ην ΓΝΣ. Σν Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν, είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο ν νπνίνο επηβιέπεη ηα
παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξαθνινπζψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο θαη ηα ηζνδχγηα πιεξσκψλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα ν νξγαληζκφο είλαη ζε
κφληκε βάζε ελεκεξσκέλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ ζε παγθφζκην
επίπεδν ,νχησο ψζηε λα είλαη έηνηκνο λα δψζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα
φπνηε ηνπ δεηεζεί.
ρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΝΣ, είλαη ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο λνκηζκαηηθήο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηακείνπ κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο
εκπνξίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ην ηακείν ιακβάλεη κηα ζεηξά απφ
κέηξα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά, είλαη ηα αθφινπζα :
Ζ εληαία δηαδηθαζία νκαιήο πξνζαξκνγήο εθάζηνπ κέινπο
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο.
Γηεζλείο Γηαβνπιεχζεηο ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ
αθνινπζνπκέλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ πξαθηηθψλ.
Δπηβνιέο νξηζκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ κέηξσλ

ζηηο
ησλ
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Άξζε ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαηφπηλ δηαπηζησκέλεο
βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ηνπ ηακείνπ.
ρεηηθά κε ηελ βνήζεηα πνπ έρεη παξάζρεη ην ηακείν ζηελ Διιάδα εηδηθή αλαθνξά ζα
γίλεη ζηελ επφκελε ελφηεηα 5.5 φπνπ θαη ζα αλαιπζνχλ ηα κλεκφληα 1 θαη 2 αιιά θαη
ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηέο φιεο νη
ζπκθσλίεο είλαη απνηέιεζκα ηεο έθθιεζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πξνο ην ΓΝΣ γηα
βνήζεηα ην 2010, ιφγσ θαη ηεο άζρεκεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο.
Λφγσ ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπ κε ηηο νπνίεο παξέρεη βνήζεηα ζε
αδχλακεο νηθνλνκηθά ρψξεο, έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΓΝΣ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ζπλεζηζκέλε θξηηηθή είλαη πσο ην ηακείν ε
νηθνλνκηθή βνήζεηα δίλεηαη πάληα θάησ απφ δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο. αλ
απνηέιεζκα, νη πξνυπνζέζεηο απηέο παξεκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη
άξα θαη ηνπο δεδεισκέλνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΝΣ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα Πξνγξάκκαηα
Γηαξζξσηηθήο Πξνζαξκνγήο νδεγνχλ κεγάιν κέξνο ησλ πιεζπζκψλ λα δεη θάησ απφ
ηα φξηα ηεο θηψρεηαο.
Δπηπξφζζεηα, είλαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε πσο νη νηθνλνκνιφγνη ηνπ ΓΝΣ,
είλαη ππνζηεξηθηέο ηεο κνλεηαξηζηηθήο ζρνιήο. Απηφ βέβαηα
πξνθαιεί ηηο
αληηδξάζεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ζρνιή ηεο Πξνζθνξάο. Καη απηφ
γηαηί ην ΓΝΣ ππνζηεξίδεη ζπρλά ηελ ππνηίκεζε ησλ λνκηζκάησλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ
κηα ρψξα αληηκεησπίδεη έληνλα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Αληίζεηε κε ηελ ινγηθή ηεο
ππνηίκεζεο φκσο, είλαη ε ζρνιή ηεο πξνζθνξάο πνπ πηζηεχεη φηη ε ππνηίκεζε
απμάλεη ηνλ πιεζσξηζκφ. Σέινο, θξηηηθή αζθείηαη απφ ηνπο supply – side
νηθνλνκνιφγνπο πξνο ην ΓΝΣ, θαζψο φπσο ππνζηεξίδνπλ νη πξψηνη ην ΓΝΣ ζπλδέεη
ζπρλά ηηο πξνηάζεηο ηνπ κε απμήζεηο θνξνινγίαο θα πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο,
αδπλαηψληαο λα αλαδείμεη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε χθεζε
γίλεηαη εληνλφηεξε.
Σν ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν κε ην νπνίν ην ΓΝΣ αζθεί ηελ πνιηηηθή ηνπ είλαη ην
Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ. Σν IIF πεξηιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν αιιά θαη έλαλ
ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Άιια κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
είλαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο, εκπνξηθέο εηαηξείεο, νξγαληζκνί εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ.
Σα κηζά πεξίπνπ απφ ηα κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη επξσπατθά ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα. Ωζηφζν θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο
απφ ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο φινπ ηνπ θφζκνπ, ζπλερψο θαη βαίλεη αχμσλ. ηηο
κέξεο καο, ην Ηλζηηηνχην έρεη πάλσ απφ 450 κέιε πνπ εδξεχνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ
70 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν.
Όζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ην IIF απηφο είλαη λα παξακείλεη ε παγθφζκηα
Έλσζε πνπ ζα έρεη ηελ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα ζε φιν
ηνλ θφζκν. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ην Ηλζηηηνχην, αθηεξψλεη ρξφλν ζε λέεο έξεπλεο,
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δηεπξχλεη ηελ νκάδα ηνπ εξγαηηθνχ ηνπ επηηειείνπ θαη πξνζπαζεί λα δηαηεξεί ηηο
θαιέο ζρέζεηο πνπ έρεη κε θνξείο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ αιιά θαη κε ηηο
ξπζκηζηηθέο αξρέο. Ζ απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ ζηελ ζπλερή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
θαη ηεο
κεηαδνηηθφηεηαο απηψλ. Δπίζεο ε ππνζηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
παξέρεηαη απφ ην IIF θαη επί ηελ βάζε ηεο αλάπηπμεο ησλ βέιηηζησλ νηθνλνκηθψλ
πξαθηηθψλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ κειψλ
ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά θαη ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα.
5.5. Σα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ Διιάδα.

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ελδειερψο ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ έρνπλ
απνθαζηζηεί λα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο. Σα κέηξα απηά, είλαη
απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ θνηλνχ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο καο κε ην
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αιιά θαη ηελ πιεπξά ηεο Δπξψπεο ( ECB, θαη
Δπξσπατθή Δπηηξνπή). Πην αλαιπηηθά, ηα κέηξα πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο απνηεινχληαη
απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 1, θαη ηνπ κλεκνλίνπ 2 αιιά θαη ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν κλεκφλην 1
ηα νπνίν ςεθίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2010, έρεη αλαζεσξεζεί κέρξη θαη ζήκεξα 5 θνξέο
πξηλ λα θηάζνπκε ζηηο απνθάζεηο γηα ην κλεκφλην 2. Θα ζεσξήζνπκε παξαθάησ φηη
νη 5 αλαζεσξήζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 1 νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην κεζνπξφζεζκν
πξφγξακκα, έλα ελδηάκεζν πξφγξακκα δειαδή κεηαμχ ηνπ κλεκνλίνπ 1 θαη 2. Σέινο,
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη θαη νη απνθάζεηο ηεο 21εο Ηνπιίνπ 2011, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ ηνπ 2011 αιιά θαη ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 2011 γηα ηελ κεηέπεηηα πνξείαο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
ε πξψην επίπεδν, ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 1. Αξρηθά, ζα
πεξηγξάςνπκε ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ιίγν πξηλ ηελ
ςήθηζε ηνπ κλεκνλίνπ 1. Έηζη, ην έηνο 2010, είλαη γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε
ζηνλ ρψξν ηεο Διιάδαο ηνλψζεθε ζεκαληηθά. Με άιια ιφγηα, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ
ηεο ρψξαο καο κεηψζεθε θαηά 2% ην 2009, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηνχζε θαη
κεγαιχηεξε χθεζε γηα ην 2010, φπσο θαη παξαηεξήζεθε ζηελ πξάμε κηαο θαη ην
πνζνζηφ ηεο χθεζεο γηα ην 2010 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 4.6%. Δπηπιένλ, ε πνξεία ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ Υξένπο θαη ειιείκκαηνο ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξή, θαη νη αλεζπρίεο
γηα κε εμππεξέηεζε ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ήηαλ έληνλεο.
Μέζα ζε απηά πιαίζηα, απνθαιχθζεθε ζε απφιπην βαζκφ ν αδχλακνο ραξαθηήξαο
ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο. Καη απηφ γηαηί ζηελ αξρή ηεο
χθεζεο γηα ηελ ρψξα καο ην 2007, ην έιιεηκκα ήηαλ ήδε ζηα επίπεδα ηνπ 5.1 %,
γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Αθφκε, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ 2009 ηα δεκφζηα έζνδα ηεο ρψξαο καο κεηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ,
θαζψο ηα πξψηα ζνβαξά απνηειέζκαηα ηεο χθεζεο είραλ αξρίζεη λα θάλνπλ ηελ
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εκθάληζε ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη δαπάλεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε ηέηνην βαζκφ
πνπ θαλεξψλεηαη ε ραιαξή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ
εζφδσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. πλεπψο θαηά ην 2009 ην Γεκφζην Υξένο έθηαζε
ζηα επίπεδα ηνπ 115 % ηνπ ΑΔΠ θαη αληίζηνηρα ην έιιεηκκα ζην 13.6% ηνπ ΑΔΠ.
Λφγσ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ πξνέθπςαλ γηα πξνβιήκαηα εθπξφζεζκσλ νθεηιψλ
γηα ην ειιεληθφ θξάηνο, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη πσο ε ιήςε νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ήηαλ
πην αλαγθαία απφ πνηέ.

Μέζα ζε φιν απηφ ην αξλεηηθφ θιίκα, ήηαλ αδχλαην λα κελ επεξεαζηεί θαη ην
ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα ηεο Διιάδαο. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ην
επεξέαζαλ αξλεηηθά ήηαλ ε ππνβάζκηζε ησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηνπο
νίθνπο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ην γεγνλφο ηεο απνζηξνθήο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο
ησλ επελδπηψλ απφ ηα ειιεληθά νκφινγα πνπ νδήγεζε ζηελ πίεζε ησλ απνδφζεσλ
ηνπο. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο επηβάξπλε
έληνλα ηελ νηθνλνκηθή δσή ζηελ Διιάδα, θάηη πνπ δελ άθεζε αλεπεξέαζην θαη ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηελ ρψξα καο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ
επηζθαιψλ δαλείσλ αιιά θαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ, ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζαλ απφξξνηα ησλ
απμεκέλσλ επηζθαιψλ δαλείσλ.
5.5.1 Μλεκφλην 1
Όζνλ αθνξά ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ κλεκνλίνπ 1, απηνί είλαη νπζηαζηηθά
δεκνζηνλνκηθνί θαη ιακβάλνπλ θαη θάπνηεο εμσηεξηθέο πξνεθηάζεηο. Πην αλαιπηηθά,
ην δεηνχκελν κε ηηο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 1, είλαη λα επέιζεη δεκνζηνλνκηθή
ζηαζεξφηεηα θαη πεηζαξρία. Απηή ε αλάγθε πξνθχπηεη απφ ηελ άζρεκε θαηάζηαζε
ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο καο κε ην Γεκφζην
Υξένο λα θηάλεη ζε ακθηζβεηνχκελα επίπεδα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ. Απψηεξνο
ζθνπφο ηνπ λνηθνθπξέκαηνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξα καο είλαη θαη ε
εμαζθάιηζε ηεο ρακέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ πξνο ηελ Διιάδα. Μφλν αλ ην
ηειεπηαίν γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, θαη απνδείμνπκε ζηηο αγνξέο φηη έρνπλε ζπλέιζεη
νηθνλνκηθά, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα μαλαδαλεηζηνχκε κε θπζηνινγηθά επηηφθηα.
Σν εξψηεκα είλαη έληνλν γηα ην αλ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη ηαπηφρξνλα ην λνηθνθχξεκα
ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξα καο κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Διιάδαο. Ζ
απάληεζε είλαη ζαθψο δχζθνιε, αιιά κηα πξνζπάζεηα γηα λα εξκελεχζνπκε ηηο
απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 1, καο νδεγεί ζε έλα ζπκπέξαζκα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν
ζθέςεο ησλ αξκνδίσλ ηνπ ΓΝΣ. Απηφο, ζηεξίδεηαη ζηελ απηφκαηε αχμεζε ησλ
θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ζηελ κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα,
δηαπηζηψλεηαη φηη νη απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο ήηαλ έλαο κνλφδξνκνο. Μέζα ζε απηά
ηα πιαίζηα, θαηαιαβαίλνπκε φηη βξαρππξφζεζκα «ζπζηάζηεθαλ» νη πξννπηηθέο
αλάπηπμεο γηα ηελ ρψξα καο ζηνλ βσκφ ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο
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ρψξα καο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε καθξνπξφζεζκε καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα
ήηαλ πην ζαθψο θαιχηεξε, κε ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξσλ επηπέδσλ αλάπηπμεο θαη
απαζρφιεζεο γηα ηνπο έιιελεο πνιίηεο. Σέινο, έλα ηδηαίηεξν ζηνίρεκα απνηέιεζε θαη
ε ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηνλ ζηαδηαθφ
πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξα καο.
Γηα λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη, απαηηνχληαη θαη νη αλάινγεο νηθνλνκηθέο
πνιηηηθέο. Οη πνιηηηθέο απηέο είραλ ηξείο βαζηθνχο ππιψλεο. Ο πξψηνο είλαη ν
δεκνζηνλνκηθφο ππιψλαο, ν δεχηεξνο ν ππιψλαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αιιαγψλ
θαη ν ηξίηνο ν ππιψλαο ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ. Οπσζδήπνηε νη αιιαγέο θαη
ζηνπο ηξείο ππιψλεο ζα είραλ έλα ζεκαληηθφ θφζηνο πξνζαξκνγήο γηα ηνπο έιιελεο
πνιίηεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ κλεκνλίνπ 1, ήηαλ ε δίθαηε θαηαλνκή απηνχ ηνπ
θφζηνπο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη εμαηξεηηθά ακθηζβεηήζηκν αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ε θαηαλνκή απηή ήηαλ πξαγκαηηθά δίθαηε. Καη απηφ γηαηί ζηελ αξρή βάζεη θαη ηνπ
κλεκνλίνπ είρε απνθαζηζηεί λα πξνζηαηεπζνχλ νη ρακειφκηζζνη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
κε ηνλ εμήο ηξφπν :
ρεηηθά κε ηηο κεηψζεηο ησλ ζπληάμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, είρε
απνθαζηζηεί ε πεξηθνπή ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο. Όκσο ην θφζηνο απηφ ζα ήηαλ
ιηγφηεξν επψδπλν αθνχ ζε απηνχο ηνπο πνπ ιάκβαλαλ κηθξφηεξε ζχληαμε απφ 2500
επξψ κεληαίσο ζα θαηαβάιινληαλ έλα λέν επίδνκα ηεο ηάμεο ησλ 800 επξψ εηεζίσο.
Παξφκνηα, φζνλ αθνξά ηηο κεηψζεηο ησ κηζζψλ είρε απνθαζηζηεί επίζεο ε πεξηθνπή
ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ. Όκσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρακειφκηζζσλ, θάησ απφ
3000 επξψ κεληαίσο, ζεζπίζηεθε έλα εηήζην επίδνκα ησλ 1000 επξψ ψζηε ε
πεξηθνπή ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν επψδπλε. ην
ίδην πλεχκα, είρε απνθαζηζηεί λα κελ κεησζνχλ νη θαηψηεξνη κηζζνί θα ζπληάμεηο,
ψζηε ηα κέηξα ηνπ κλεκνλίνπ 1 λα κελ επεξεάζνπλ απηά ηα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα.
Ωζηφζν, φπσο θαη ζα ηνλίζνπκε θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο, ηα αληίζηνηρα
επηδφκαηα ησλ 800 θαη 1000 επξψ γξήγνξα αλαζεσξήζεθαλ ππφ ηνλ θφβν φηη νη
δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ κλεκνλίνπ ζα ήηαλ κε επηηεχμηκνη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,
θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κέηξα ηνπ κλεκνλίνπ 1 επεξέαζαλ θαη
επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ιεηηνπξγία κε απνηέιεζκα νη θνηλσληθέο
αλαηαξαρέο λα είλαη αλαπφθεπθηεο.
Όζνλ αθνξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο αιιαγέο, ζηφρεπαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πςεινχ
ξπζκνχ αχμεζεο ηφζν ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο γηα ηα έηε 2010 θαη 2011
ππνινγίδνληαλ ζην 4% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηα κέηξα ηνπ 2012
είρε εθηηκεζεί ζην 2.5% ηνπ ΑΔΠ θαη ηα κέηξα ηνπ 2013 ππνινγίδνληαλ ζην 2% ηνπ
ΑΔΠ. αλ απνηέιεζκα, ην κέγεζνο ηνπ νλνκαζηηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην 2011 ήηαλ
λα κεησζεί ζηα επίπεδα ηνπ 7.5% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ηα επφκελα ρξφληα πνπ ε αλάπηπμε εθηηκνχληαλ φηη ζα θάλεη
ηελ εκθάληζε ηεο. Δπηπιένλ βάζε ηνπ κλεκνλίνπ 1, ν ζηφρνο γηα ηηο δαπάλεο ήηαλ λα
κεησζνχλ ζην 7% ηνπ ΑΔΠ κέρξη θαη ην 2013. Απηφ ζα γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα κε
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ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνχο θαη επηδφκαηα νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ
ππξήλα ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ. Έλαο άιινο παξάγνληαο ηεο κείσζεο ησλ
δαπαλψλ ήηαλ θαη νη ζπληαμηνδφηεζε ηνπ 20% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ήηαλ ζε
ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο αιιά θαη ησλ δήκσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ ρψξα
καο.
Γηα ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ζεκαληηθή ζα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά
ηεο απμεκέλεο θνξνινγίαο γηα ηα πςειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, ηεο απμεκέλεο
θνξνινγίαο γηα ηα είδε πνιπηειείαο. Δπίζεο ζηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζα
ζπληεινχζε θαη ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζε πςειά θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο αιιά
θαη ζηα αθίλεηα κε πςειή αμία. Αλάινγεο ζα ήηαλ θαη ε απμήζεηο ηνπ ΦΠΑ θαη ε
αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο. Δπηπξφζζεηα ζα ήηαλ ηα νθέιε γηα ηα
θξαηηθά έζνδα θαη απφ ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο, νχησο ψζηε νη
θνξνεηζπξαθηηθνί κεραληζκνί ζηελ ρψξα καο λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ αιιαγψλ είραλ απνθαζηζηεί θαη κηα ζεηξά απφ δεκνζηνλνκηθέο
δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ
δεκνζίσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Απηέο ήηαλ ε αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε κε ζηφρν
ηελ βειηίσζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ αιιά θαη ηελ εγγχεζε
ησλ ζπληάμεσλ ησλ κειινληηθψλ εηψλ πνπ ιφγσ ηεο κε βησζηκφηεηαο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είραλ ηεζεί ζε ζνβαξφ θίλδπλν. Μεγάιε πξνζνρή ζα
δίλνληαλ θαη ζηελ κεηαξξύζκηζε ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο πνπ ζα πεξηειάκβαλε κείσζε
ησλ δαπαλψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κέζσ ζπγθέληξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πγείαο ζε έλα κφλν ππνπξγείν, ζπγρψλεπζεο λνζνθνκείσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο
δηνίθεζεο απηψλ. εκαληηθή φκσο ζα ήηαλ ζην λνηθνθχξεκα ησλ δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ θαη ε θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε. Απηή ζα πεξηιάκβαλε κείσζε
απαιιαγψλ γηα λα δηεπξπλζεί ε θνξνινγηθή βάζε, θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαρείξηζε ηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ηεθκεξίσλ δηαβίσζεο θαη ηελ
εηζαγσγή ηεθκεξίσλ θνξνινγίαο.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ήδε απφ ην 2010, νη πξψηεο βειηηψζεηο ζηελ θνξνινγηθή
Γηνίθεζε ήηαλ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ επεηεχρζε κε ηελ πην απζηεξή ζνβαξή ηνπ
λφκνπ πεξί θνξνδηαθπγήο, κε ηνλ πην πξνζερηηθφ έιεγρν ησλ απηναπαζρνινχκελσλ,
αιιά θαη ησλ πνιηηψλ κε πςειφ πινχην. Οη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηεο θπβέξλεζεο
γηα ην 2011 θαη 2012 ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ηήξεζε ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηελ ζπκκφξθσζε ησλ θνξνινγνχκελσλ αιιά θαη ε αλάπηπμε
ησ ππνδνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο νχησο ψζηε απηνί λα
είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη.
Σφζν ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο Γηνίθεζεο φζν θαη ζε απηφλ ηεο Γηαρείξηζεο ηωλ
δεκνζίωλ νηθνλνκηθώλ, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηελ ζεκαληηθή ηερληθή
βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Όζνλ αθνξά ηελ Γηαρείξηζε
ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ήηαλ πιένλ αξκφδην
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηα
νηθνλνκηθά ηεο Γεληθήο Κπβεξλήζεσο. Αθφκε φινη νη δεκφζηνη θνξείο ζα ειέγρνληαλ
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απφ εηδηθέο επηηξνπέο ηεο Κπβεξλήζεσο ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη αλ ηα απαξαίηεηα
κέηξα ιακβάλνληαη εληφο ησλ deadlines. Σέινο, πξφζεζε ηφζν ησλ ππεπζχλσλ ηνπ
ΓΝΣ φζν θαη ησλ ειιεληθψλ αξρψλ είλαη ε ζχζηαζε κηαο αλεμάξηεηεο αξρήο ηεο
νπνίαο ε κφλε δηθαηνδνζία ζα είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο
Διιάδαο. Ζ αλεμάξηεηε απηή αξρή πξνγξακκαηίδνληαλ λα εληαρζεί ζην
Κνηλνβνχιην.
εκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ γίλνληαλ κέρξη ην 2010 θαη ζηελ παξνρή πιεξνθόξεζεο
γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη γεληθφηεξα γηα ηα κεγέζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηνλ
ηνκέα απηφ, ε Κπβέξλεζε ζπλεξγάδεηαη ηαπηφρξνλα κε ην ΓΝΣ αιιά θαη κε ηνπο
απεζηαικέλνπο ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα ηα επφκελα έηε
βάζεη θαη ηνπ κλεκνλίνπ 1, ζθνπφο ήηαλ λα παξζνχλ θαη άιια κέηξα ψζηε ε παξνρή
πιεξνθφξεζεο λα είλαη πην έγθπξε θαη έγθαηξε. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζηφρνο
είλαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αιιά θαη ε δαπάλε
αξθεηψλ πφξσλ ψζηε λα ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα λα είλαη πην εμειηγκέλα θαη επνκέλσο
ηα ιάζε λα είλαη ιηγφηεξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απνθεπρζνχλ παιαηφηεξεο
πεξηπηψζεηο ιαζψλ θαη γεληθά ε ρψξα ζα επαλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ζηελ
παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κλεκνλίνπ 1, έθξπβε πνιινχο θηλδχλνπο. Έηζη,
έλα πηζαλφ ελδερφκελν
ήηαλ ηα έζνδα λα κελ εμειηρζνχλ φπσο ήηαλ
πξνγξακκαηηζκέλν, νη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο λα ήηαλ πςειφηεξεο θαη νη
πξνβιέςεηο γηα επίπεδα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα ηνπνζεηνχληαλ
αθφκε πην κεηά ζην κέιινλ. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, γηα ηελ δηεηία 2010 –
2012 ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ήηαλ
ζηελή απφ ην ΓΝΣ. Καηά ηελ άπνςε καο, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ, ε
παξαθνινχζεζε απηή, δελ ήηαλ επαξθήο παξάγνληαο ψζηε λα πεηχρεη ε ειιεληθή
θπβέξλεζε ηα απαξαίηεηα απνηειέζκαηα βάζεη θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ 1.
ην επφκελν ζηάδην ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο αιιαγέο – κεηαξξπζκίζεηο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Καηαξράο είλαη ζεκαληηθφ λα μεθαζαξίζνπκε φηη ην
ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δηαηήξεζε ηελ θεξεγγπφηεηα πνπ ην ραξαθηήξηδε θαη ηα
πξνεγνχκελα έηε. Δηδηθά βέβαηα θαη κεηά ηελ αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ 24 ζε 33 δηζεθ. ην 2009 ε θεθαιαηαθή επάξθεηα θάζε
ηξάπεδαο μεπεξλνχζε ην απαξαίηεην 8%/ Μάιηζηα, ε κέζε θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ
ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο, θπκαίλνληαλ γχξσ ζην 11%. Παξά ηελ ηζρπξή άκπλα απφ ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, νη θίλδπλνη πνπ ην απεηινχλ ιφγσ θαη ηεο θξίζεο Υξένπο
ηεο ρψξαο καο είλαη νξαηνί θαη ζνβαξνί. Ο πην ζεκαληηθφο απφ απηνχο είλαη γ
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ, έλα
ηέηνην θαηλφκελν ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, κεηά ηελ κεγάιε άλνδν ησλ ειιεληθψλ spreads, θαη ν
δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηέζηε αδχλαηνο είηε
αζχκθνξνο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη ειιεληθέο ηξάπεδεο λα επηθεληξσζνχλ
πεξηζζφηεξν ζηελ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Μάιηζηα ζχκθσλα
θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ, αλ θάπνηα απφ ηηο ηξάπεδεο αληηκεηψπηδε έληνλν
227

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, θξαηψληαο φκσο ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο, ηφηε ε Κεληξηθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε ηελ δηθαηνδνζία λα ηελ βνεζήζεη πάληα θάησ απφ ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ECB.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
αλακέλνληαλ λα επεξεαζηεί άκεζα απφ ηελ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα Υξέε
ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, κεηά ηελ αιιαγή, ε λνκνζεζία ζηελ ρψξα καο
γηα ηελ αλαδηάξζξσζε Υξεψλ ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη πνιηηψλ ζα ζπλάδνπλ
κε ηα δηεζλή πξφηππα, πάληα βέβαηα θάησ απφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ
δηθαησκάησλ ηφζν ησλ πηζησηψλ φζν θαη ησλ δαλεηδφκελσλ. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο
ηνπ κλεκνλίνπ 1, αλαβαζκίδνληαλ θαη ν ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, κηαο θαη ν
επνπηηθφο ηεο ξφινο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξα καο ζα ήηαλ πην έληνλνο.
Έηζη, ζηφρνο ήηαλ λα απμάλνληαλ ν αξηζκφο ηνπ επηηειείνπ ειέγρνπ ησλ ηξαπεδψλ ,
ψζηε ν έιεγρνο λα γίλεηαη θαη πην ζχληνκα αιιά θαη πην απνηειεζκαηηθά. Όζνλ
αθνξά, ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ηδηαίηεξα αξλεηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, ν πξνγξακκαηηζκφο εηδηθψλ stress tests είρε
γίλεη θαηά ηελ ζπκθσλία ηνπ κλεκνλίνπ 1.
ην επφκελν ζηάδην ηεο κειέηεο καο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο δηαξζξσηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνέβιεπε ην κλεκφλην 1. Απηέο, είραλ ζαλ θχξην ζηφρν λα
πξναγάγνπλ ηελ ρακέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βάζε ηεο
αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ, ήηαλ αξρηθά απαξαίηεηε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο
αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ,
πξνβιεπφηαλ αλαδηάηαμε ησλ κηζζψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε εμνηθνλφκεζε ησλ κηζψλ
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε απψηεξν βέβαηα ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.
Δπίζεο, ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζηφρεπαλ θαη ε πξνγξακκαηηζκέλεο κεηψζεηο ησλ
ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ην
ειιεληθφ θξάηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, γηα λα απμεζεί θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, είρε δξνκνινγεζεί απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010, ε
ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο ηεο νπνίαο ε δηθαηνδνζία ζα ήηαλ απνθιεηζηηθά ε
αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην κλεκφλην 1 πεξηιάκβαλε αξθεηέο αιιαγέο ζηελ
λνκνζεζία. Πην αλαιπηηθά, πξνβιέπνληαλ αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία πνπ φξηδε ηνπο
θαηψηεξνπο κηζζνχο κε νχησο ψζηε λα σθειεζνχλ θαη νη καθξνρξφληα άλεξγνη
θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ε λνκνζεζία πνπ
ίζρπε κέρξη θαη ην 2010 γηα ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο ζα άιιαδε ξηδηθά, φπσο αιιαγέο
είραλ ζρεδηαζηεί θαη γηα ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξνχζε ηελ κεξηθή
απαζρφιεζε αιιά θαη ηα θιεηζηά επαγγέικαηα. Με άιια ιφγηα, πξνβιέπνληαλ ην
άλνηγκα πνιιψλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, φπσο γηα ηα θαξκαθεία, ηνπο κεραληθνχο,
ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα
πξνάγνληαλ ν αληαγσληζκφο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, θαη ζα ππήξραλ κεγαιχηεξα
πεξηζψξηα γηα κειινληηθή αλάπηπμε.
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Σέινο, φζνλ αθνξά θαη ησλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ , βάζεη ηνπ κλεκνλίνπ 1, ην
ζρέδην πεξηειάκβαλε κηα πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν επηινγήο θαη παξαθνινχζεζεο
ησλ έξγσλ. Έηζη, είρε δξνκνινγεζεί απφ ην 2010, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
«γξήγνξεο παξαγσγήο» θαηά ηελ νπνία ζα απνξξνθνχληαλ πεξηζζφηεξα θαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ηα θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, βάζε απηήο ηεο
κεζφδνπ, πξνβιέπνληαλ θάζε έλα έηνο λα πξνηείλνληαη δέθα πηζαλά ζρέδηα, κε ζαθή
νξηζκφ ηφζν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο φζν θαη ησλ deadlines. Μάιηζηα, γηα ηελ
απνθπγή δπζάξεζησλ εμειίμεσλ, ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ ζα
γίλνληαλ ηφζν απφ εηδηθφ επηηειείν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φζν θαη απφ νκάδα
απφ ηηο Διιεληθέο αξρέο.
ην ζεκείν απηφ αθνχ παξαζέζακε ηηο βαζηθέο απνθάζεηο ηνπ κλεκνλίνπ 1, ζην
παξάξηεκα ησλ πηλάθσλ ( Π1, Π2, Π3 ) παξαζέηνπκε ζπλνπηηθψο ηα βαζηθά κέηξα
ηνπ κλεκνλίνπ 1, γηα ηα έηε 2010,2011, 2012, 2013 θαη 2014.
ην επφκελν ζηάδην ζεσξνχκε ρξήζηκν λα ζπγθξίλνπκε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηνπο
βαζηθφηεξνπο δείθηεο πνπ είραλ γίλεη θαηά ην κλεκφλην 1, κε ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε
ησλ δεηθηψλ απηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμάγνπκε ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ζηνλ Μάην ηνπ 2010 ήηαλ
ξεαιηζηηθνί, αιιά θαη θαηά πφζν ηα κέηξα πνπ είραλ πξνβιεθζεί πάξζεθαλ κέζα
ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνπκε ηηο βαζηθέο πξνβιέςεηο πνπ είραλ γίλεη γηα ηα
καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ 1.

ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ 1
ΜΔΓΔΘΟ
2010
2011
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
-4
-2.6%
ΑΝΔΡΓΗΑ
11.9%
14.8%
ΗΓΗΩΣΗΚΖ
-2%
-4.9%
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
ΓΖΜΟΗΑ
-11.9%
-9.4%
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ
1.9%
-0.4%
ΔΞΑΓΩΓΔ
3.3%
6.9%
ΔΗΑΓΩΓΔ
-7.1%
-5%
Πεγή:The Economic Adjustment Programme for Greece, May 2010
Ακέζσο κεηά παξαζέηνπκε, ηνλ πίλαθα κε ηελ πξαγκαηηθή εμέιημε ησλ
καθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
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ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ 1
ΜΔΓΔΘΟ
2010
2011
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
-3.5%
-5.5%
ΑΝΔΡΓΗΑ
12%
15.4%
ΗΓΗΩΣΗΚΖ
-3.6%
-5.5%
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
ΓΖΜΟΗΑ
-7.1%
-8%
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ
ΠΛΖΘΩΡΗΜΟ
4.7%
2.8%
ΔΞΑΓΩΓΔ
4.2%
4.5%
ΔΗΑΓΩΓΔ
-7.2%
-5.9%
Πεγή:The Economic Adjustment Programme for Greece, May 2010
Με κηα πξψηε καηηά δηαπηζηψλεηαη πσο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη θαη ηφζν
ελζαξξπληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιέςεσλ βάζεη θαη ηνπ κλεκνλίνπ 1. Έηζη
θαηαξράο κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, γηα ην έηνο 2011 νη
πξνβιέςεηο δελ επηβεβαηψζεθαλ. Καη απηφ γηαηί βάζεη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Μάηνπ ηνπ
2010, ν ζηφρνο ήηαλ ην πνζνζηφ ηεο χθεζεο λα πεξηνξηζηεί ζην-2.6% κε ζηφρν ην
2012 λα έρνπκε επίπεδα αλάπηπμεο. Όκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βιέπνπκε πσο ηα
επίπεδα ηεο χθεζεο γηα ην 2011 ήηαλ κεγαιχηεξα απφ απηά ηνπ 2010 αθνχ έθηαζαλ
ζην 5.5%. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ε πξφβιεςε γηα νξηαθή αλάπηπμε ην 2012
θξίλεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε λα επηηεπρζεί.
Καη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα επίπεδα αλεξγίαο δελ είλαη ηα δεηνχκελα. Απηφ
δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη βάζεη ηνπ κλεκνλίνπ 1 ηα πξνβιεπφκελα επίπεδα
αλεξγίαο γηα ην 2010 θαη 2011 ήηαλ ζην 11.9% θαη 14.8% αληίζηνηρα. Αληηζέησο,
απηφ πνπ είδακε ζηελ πξάμε λα πξνθχπηεη είλαη αξθεηά πην δηαθνξεηηθφ. Δπνκέλσο,
θαηά ην 2010 ηα επίπεδα αλεξγίαο ήηαλ πςειφηεξα αγγίδνληαο ην 12%. Μάιηζηα ην
2011 κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε απφζηαζε απφ ηνλ ζηφρν – εθηίκεζε ηνπ κλεκνλίνπ
απμήζεθε, θαζψο ε πξαγκαηηθή αλεξγία έθηαζε ην 15.4%
ρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, θαίλεηαη πσο ε εμέιημε ηεο ελ κέξεη, εμεγεί θαη
ην γεγνλφο φηη ν ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο δελ επεηεχρζε. Πην αλαιπηηθά, νη πξνβιέςεηο
ηνπ κλεκνλίνπ γηα ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε ήηαλ λα κεησζεί θαηά 2% ην 2010 θαη
θαηά 4.9% ην 2011. Σν γεγνλφο φηη νη πξνβιέςεηο δελ επαιεζεχηεθαλ εμεγείηαη απφ
ηα πξαγκαηηθά λνχκεξα ηνπ κεγέζνπο απηνχ. πλεπψο, ην 2010 ε κείσζε ηεο
ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ήηαλ κεγαιχηεξε θηάλνληαο ην 3.6% θαη θάηη αληίζηνηρν
ζπλέβε θαη ην 2011 φηαλ θαη ε κείσζε άγγημε ην 5.5%. Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα
ήηαλ θαιχηεξα αλαθνξηθά κε ηελ δεκφζηα θαηαλάισζε. Καη απηφ γηαηί βάζεη ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ κλεκνλίνπ 1, ην 2010 ε δεκφζηα θαηαλάισζε αλακέλνληαλ λα
κεησζεί θαηά 11.9% θαη ην 2011 θαηά 9.4%. Όκσο, ε πξαγκαηηθή κείσζε απηνχ ηνπ
κεγέζνπο ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηα αλακελφκελα παξαπάλσ πνζνζηά. Έηζη, ην 2010 ε
κείσζε πεξηνξίζηεθε ζην 7.1% θαη ην 2011 ζην 8%.
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Αλαθνξηθά, κε ηα εθηηκψκελα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ, νη απνθιίζεηο απφ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ κλεκνλίνπ ήηαλ ζεκαληηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2010 ππνινγίδνληαλ
ν πιεζσξηζκφο λα βξίζθεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 1.9% θαη κάιηζηα γηα ην έηνο 2011 ην
εμεηαδφκελν κέγεζνο αλακέλνληαλ λα έρεη αξλεηηθή ηηκή,-0.4%. Ζ εμέιημε ηεο
καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ ρψξα καο φκσο δελ ήηαλ ε ηδαληθή. πλεπψο,
γηα ην έηνο 2010 ν πιεζσξηζκφο θπκάλζεθε ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα γηα ηα
δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο, αγγίδνληαο ην 4.7%. Όζνλ αθνξά, ην 2011 βέβαηα
παξαηεξνχκε έλαλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αθνχ ην
επίπεδν ηνπ ήηαλ ζην 2.8%. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ γηα αθφκε κηα θνξά ππήξμε
κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν ηνπ κλεκνλίνπ, πνπ πξνέβιεπε επίπεδα
απνπιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2011.
Σέινο, ε θαηάζηαζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξα καο, θαίλεηαη λα εμειίρζεθε
επλντθφηεξα. Ο ιφγνο πνπ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε θάηη ηέηνην είλαη ην γεγνλφο φηη
βάζεη ησλ ζηφρσλ ηνπ κλεκνλίνπ 1 γηα ην 2010 αλακέλνληαλ νη εμαγσγέο λα
απμεζνχλ θαηά 3.3%. Όκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κέγεζνο απηφ θαίλεηαη λα
εμειίρζεθε πην επλντθά. Καη απηφ γηαηί θαηά ην έηνο 2010 νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο
παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε αχμεζε, ε νπνία άγγημε ην 4.2%. Βέβαηα, ε θαηάζηαζε κε
ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ δελ ήηαλ ε ίδηα θαη γηα ην έηνο 2011. Πην αλαιπηηθά, ε
εθηίκεζε γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 6.9%. Αληίζεηα, ε
πξαγκαηηθή αχμεζε ηελ νπνία παξαηεξνχκε θαη απφ ηνλ πίλαθα ήηαλ ζηα
ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ 4.5%, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή
πξνζπάζεηα ησλ αξρψλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ ηφλσζε ησλ εμαγσγψλ δελ ζπλερίζηεθε
κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη γηα ην 2011.

ρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο, επίζεο γηα ην έηνο 2010, ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπο απφ
ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ήηαλ αμηέπαηλε. Πην αλαιπηηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο γηα
ηελ κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά ην κλεκφλην 1, ήηαλ ζην 7.1%. Απηφ πνπ είδακε
ζηελ πξάμε είλαη ε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ ην έηνο 2010,
αθνχ ε κείσζε έθηαζε ζην 7.2%. Αληίζηνηρα ζεηηθή ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα κείσζεο
ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ θαη γηα ην έηνο 2011. Πην αλαιπηηθά, ε εθηίκεζε γηα ηελ
κείσζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ ηνπ έηνπο 2011 αλέξρνληαλ ζην 5%. Σν
πξαγκαηηθφ φκσο πνζνζηφ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ, ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξν
αγγίδνληαο ην 5.9%

πγθεθαιαηψλνληαο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο νη πεξηζζφηεξνη
καθξννηθνλνκηθνί ζηφρνη ηνπ κλεκνλίνπ 1 δελ επεηεχρζεζαλ ζηελ πξάμε. Καη απηφ
γηαηί ην πνζνζηφ αλάπηπμεο, ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία εμειίρζεζαλ πέξα ησλ
εθηηκήζεσλ ηνπ κλεκνλίνπ. Οη κφλνη ζηφρνη νη νπνίνη είδακε λα πεηπραίλνληαη ήηαλ
απηνί ησλ εμαγσγψλ γηα ην έηνο 2010 αιιά θαη γηα ηηο εηζαγσγέο ηνπ 2010 θαη 2011.
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5.5.1.1. Πξψηε Αλαζεψξεζε

ην επφκελν ζηάδην ζα αζρνιεζνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ πέληε αλαζεσξήζεσλ ηνπ
κλεκνλίνπ 1. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο καο, ζα ζεσξήζνπκε φηη
νη πέληε αλαζεσξήζεηο απηέο, απνηεινχλ ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ρψξα καο, δειαδή έλα ελδηάκεζν πξφγξακκα
κεηαμχ ηνπ κλεκνλίνπ 1 θαη 2. Έηζη, ζε πξψην επίπεδν ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 1ε
αλαζεψξεζε. Απηή έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, δειαδή έλα ηξίκελν κεηά ηελ
ζπκθσλία ηνπ Μάηνπ ηνπ 2010 γηα ην κλεκφλην 1. Ο ζθνπφο ηεο 1εο αλαζεψξεζεο,
φπσο θαη ησλ επνκέλσλ, ήηαλ νπζηαζηηθά γηα λα γίλεη κηα ζπγθεληξσηηθή έθζεζε
φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ιήςεο ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ απφ ηελ Διιεληθή
Κπβέξλεζε. ε πξψην βαζκφ παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα :

ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, First Review, Summer
2010, page 21

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη παξαζέηνληαη ζπλνπηηθά ε εμέιημε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο. Έηζη, μεθηλψληαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φηη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ αθνξνύζαλ ηνλ
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δεκνζηνλνκηθό ηνκέα κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά :

2010 είραλ

ιεθζεί.

 Ζ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ κε απφδνζε 1800 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα έλα έηνο θαη
πεξίπνπ 800 εθαηνκκπξίσλ επξψ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2010.
 Οη απμήζεηο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο γηα ηα θαχζηκα, ηνλ θαπλφ θαη
ην αιθνφι κε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 1050 εθαηνκκχξηα επξψ γηα έλα έηνο θαη
450 εθαηνκκχξηα επξψ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2010.
 Πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ Πάζρα, Υξηζηνπγέλλσλ θαη Καινθαηξηνχ ζηνπο
ζπληαμηνχρνπο, κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία απηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρακειφηεξεο
ζπληάμεηο, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 1900 εθαηνκκχξηα επξψ γηα έλα έηνο θαη
1500 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2010.
 Μεηψζεηο ησ πςειφηεξσλ ζπληάμεσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 500εθαηνκκχξηα
επξψ γηα έλα έηνο θαη 350 εθαηνκκχξηα επξψ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2010.
 Μείσζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαηά 500 εθαηνκκχξηα επξψ.
ρεηηθά κε ηηο δηαξζξωηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζε κεγάιν βαζκφ έγηλαλ
ηα απαξαίηεηα βήκαηα πξνφδνπ πνπ απαηηνχληαλ βάζε θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηήξημεο ηεο Διιάδαο ηνπ Μάηνπ 2010. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηα βαζηθά ζηνηρεία
απηψλ ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην αθέξαην :

 H ςήθηζε απφ ην Κνηλνβνχιην ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θπξίσο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο δήκσλ,
λνκαξρηψλ θαη πεξηθεξεηψλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
 Σν θνηλνβνχιην ςήθηζε ηελ λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε ζην
δηαδίθηπν φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ γηα ηα
θνλδχιηα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.
 Ζ ςήθηζε εηδηθνχ λφκνπ ν νπνίνο ζα απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ν λφκνο
απηφο ςεθίζηεθε ζηηο 17 Ηνπλίνπ ηνπ 2010 θαη δίλεη ην δηθαίσκα γηα ηελ
δηελέξγεηα φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο λέαο
επηρείξεζεο κέζα ζε κία εκέξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο
είλαη ε ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο Διιάδαο.
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ην επφκελν ζηάδην ζα παξαζέζνπκε ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία απηψλ ησλ
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ βξίζθνληαλ κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ζε
ζηάδην πνπ δελ είραλ αθφκε νινθιεξσζεί :
 H θπβέξλεζε ζεζπίδεη κηα ηερληθή νκάδα εξγαζίαο ζε άκεζε επαθή κε ηηο
ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηαρεία εθαξκνγή ησλ
κεγάισλ έξγσλ ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ,
κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη ηεο δεκφζηαο κεηαξξχζκηζεο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ ζηειέρσζε ηεο παξαπάλσ νκάδαο ήηαλ
πξνγξακκαηηζκέλν λα είρε νινθιεξσζεί κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010,
φκσο αθφκα βξίζθνληαλ ζε εμέιημε θαηά ηελ επνρή ηεο 1εο αλαζεψξεζεο.
 Ζ πηνζέηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε ελφο ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο γηα ηνλ
ζηδεξνδξνκηθφ ηνκέα κε απψηεξν ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα είλαη θεξδνθφξεο αιιά θαη ε εμαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
πξνάγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θνξέσλ παξνρήο ζηδεξνδξνκηθψλ
ππεξεζηψλ. Σν ζρέδην απηφ βξίζθνληαλ ζε πξψηκν ζηάδην ηνλ Αχγνπζην ηνπ
2010.
Όζνλ αθνξά, ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζηωηηθό ηνκέα,
κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είραλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ
2010 ζην αθέξαην. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ
έγηλαλ ζηνλ παξαπάλσ ηνκέα :

 ηηο 13 Ηνπιίνπ ηνπ 2010, ςεθίζηεθε απφ ην θνηλνβνχιην ν εηδηθφο λφκνο
θαηά ηνλ νπνίν ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο
θπβέξλεζεο, ζπλέζηεζε έλα αλεμάξηεην ηακείν ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζηαζεξφηεηαο κε ηζρπξή δνκή δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ
ζεκάησλ θεξεγγπφηεηαο θαη γηα λα δηαθπιαρηεί
ε επξσζηία ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.
 ηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 2010 ςεθίζηεθε ν λφκνο ν νπνίνο επαλεμέηαδε ην
πησρεπηηθφ δίθαην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε απψηεξν ζθνπφ ε λνκνζεζία ζηελ
Διιάδα λα ελαξκνληζηεί κε ηεο παξαηεξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο.
ρεηηθά κε ηηο άιιεο δηαξζξωηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ήηαλ πξνζρεδηαζκέλν λα
πξαγκαηνπνηήζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε, ζε γεληθέο γξακκέο δξνκνινγήζεθαλ, θάηη
πνπ ζεκαίλεη φηη απαηηνχληαη αθφκε ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ. Καη απηφ γηαηί γηα
παξάδεηγκα φζνλ αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε θπβέξλεζε ζηηο 15 Ηνπιίνπ ςήθηζε
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ηνλ λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο θαη γηα ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Ο παξαπάλσ λφκνο θαηά ηελ
άπνςε καο δείρλεη φηη ε θπβέξλεζε θηλνχληαλ πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε, σζηφζν
ππήξραλ αθφκε θαη άιια κέηξα πνπ ήηαλ απαξαίηεην λα ιεθζνχλ, φπσο ε
κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κηζζνινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αιιά θαη ε αχμεζε
ηεο επειημίαο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε φηη ζε γεληθέο
γξακκέο παξέρνληαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε
λα παξαζέζνπκε ζηνηρεία πνπ είραλ παξαζρεζεί απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη άιια
ηα νπνία δελ είραλ παξαζρεζεί σο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010.

 Πξνθαηαξθηηθά κεληαία ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηα κεηξεηά ησλ θνξέσλ ηεο
γεληθήο θπβέξλεζεο, εθηφο απφ ην θξάηνο. Ζ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή.
 Σξηκεληαία ζηνηρεία γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ην
Υξένο ηεο Γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είρε πηνζεηήζεη
απνηειεζκαηηθά ηνλ ηξφπν παξνρήο θαη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.
 Σα έζνδα, νη δαπάλεο δήισζεο, θαη νη ηζνινγηζκνί ησλ 30 κεγαιπηέξσλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ. Σα ζηνηρεία απηά
κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 δελ είραλ παξαζρεζεί.
 Δλεκεξσκέλα θαηά κεληαία βάζε ζρέδηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ππφινηπν ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαιχζεσλ θαηά θχξηεο νκάδεο εζφδσλ θαη δαπαλψλ. Οχηε
απηά ηα ζηνηρεία κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 δελ είραλ θαηαβιεζεί απφ
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.

5.5.1.2. Γεχηεξε Αλαζεψξεζε
ην ακέζσο επφκελν ζηάδην ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο 2εο
αλαζεψξεζεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο
νηθνλνκίαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξεο
εμειίμεηο κέρξη θαη ηελ επνρή ηεο 2εο αλαζεψξεζεο, ην θζηλφπσξν ηνπ 2010 :
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ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΡΧΝ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Second Review, Autumn
2010, page 9.
Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο
θαηεγνξίεο κέηξσλ παξαηεξήζεθε κηα θαζπζηέξεζε ε νπνία δηαηππψζεθε θαηά ηελ
2ε αλαζεψξεζε. Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα κπνξνχκε λα
ηζρπξηζηνχκε φηη ειήθζεζαλ ζρεδφλ ζηελ πιεξφηεηα ηνπο. Ωζηφζν, είλαη απαξαίηεην
λα ηνλίζνπκε φηη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ν ζηφρνο γηα ην
δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 2010 δελ επεηεχρζε.

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Second Review, Autumn
2010, page 7.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα αλάπηπμεο θαηά ην ππφινηπν ηνπ 2010 εμειίρζεθαλ
ρακειφηεξα απφ ηα εθηηκψκελα θαηά ηνλ Μάην ηνπ 2010, φηαλ θαη ππεγξάθε ην
κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, θαη ην επίπεδν ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο
απνδείρηεθε πςειφηεξν απφ ην αξρηθά ππνινγηζκέλν επίπεδν. Καηά ην δηάζηεκα απφ
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ηνλ Μάην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην είλαη γεγνλφο φηη ζρεδφλ ζηελ
πιεξφηεηα ηνπο ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πάξζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Όκσο
κεξηθέο θαζπζηεξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, είραλ ζαλ απνηέιεζκα, καδί θαη κε
ηελ εμέιημε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηεο αλάπηπμεο, λα κελ θαιπθζεί ν ζηφρνο ηνπ-8%
ηνπ ΑΔΠ γηα ην δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 2010. Καη απηφ γηαηί φπσο δηαπηζηψλεηαη
απφ ην δηάγξακκα ην δεκφζην έιιεηκκα ζην ηέινο ηνπ 2010 έθηαζε ζην-9.6%.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, είλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη ήηαλ απαξαίηεηε κεγάιε
πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο ψζηε λα θαιπθζεί ν ρακέλνο ρξφλνο ηνπ
2010. Έηζη, ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο γηα ην 2011 απαηηνχληαλ λα είλαη κεγαιχηεξε
απφ ηελ αξρηθά πξνβιεπφκελε πνπ ήηαλ ζην 0.4% ηνπ ΑΔΠ. Ο ζηφρνο γηα ην
δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 2011 αλαπξνζαξκφζηεθε ζην-7.4% ηνπ ΑΔΠ. πλεπψο, γηα
λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο είλαη απαξαίηεην ην έιιεηκκα θαηά ην 2011 λα κεησζεί
θαηά 2.2% ηνπ ΑΔΠ, αληί γηα ην 0.4% ηνπ ΑΔΠ πνπ είρε πξνβιεθζεί ηνλ Μάην ηνπ
2010.

Με απψηεξνο ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ
2011, ε θπβέξλεζε έρεη ζρεδηάζεη κηα ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο γηα ην έηνο 2011. Οη
βαζηθφηεξεο απηψλ είλαη :

 Μείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2011, αλακέλνληαλ
ε θπβέξλεζε λα έρεη παξνπζηάζεη πιήξεο ζρέδην
θαζνξηζκνχ ησλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ εμνπιηζηηθψλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ
γηα ηα επφκελα έηε. Ωζηφζν, φπσο εθηηκάηαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο γηα ηελ
ρψξα καο ζα παξακείλνπλ πςειφηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο.
 Μεηψζεηο ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ. Πην αλαιπηηθά θαηά ην έηνο 2011, ζα
άιιαδε ε ζπρλφηεηα πξφζιεςεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαζψο ζα
πξνζιακβάλνληαλ έλα άηνλν γηα θάζε πέληε πνπ ζα ζπληαμηνδνηνχληαλ,
ρσξίο θακία θιαδηθή εμαίξεζε.
 Φνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε θαηά ην έηνο 2011. Ο ζηφρνο ηεο ζα ήηαλ λα
εμαζθαιηζηεί ε δηθαηνζχλε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ε δηαρείξηζε ηνπ
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο.
ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο δηαξζξωηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, είλαη
απαξαίηεην λα αλαθέξνπκε φηη κεξηθψο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο νη θαζπζηεξήζεηο είλαη νξαηέο. Πην αλαιπηηθά :
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 ηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ είραλ
γίλεη βήκαηα πξνφδνπ. Σν ηειεπηαίν ήηαλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ,
θαζψο νη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ θνξναπνθπγή θαη ηελ θνξνδηαθπγή, είλαη
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη
επνκέλσο θαη ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο.
 Αληηζέησο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο πξνρσξά
κε αξγνχο ξπζκνχο. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ
εμαζθάιηζε αμηφπηζησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη γηα ηελ παξνρή
έγθαηξσλ ζε κεληαία βάζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα έζνδα, ηα
έμνδα θαη ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ
ππνηνκέσλ.
 Γξεγνξφηεξε εμέιημε απαηηείηαη θαη ζην ζέκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηνκέα
ηεο πγείαο - πεξίζαιςεο. Καηά ην έηνο 2011 ε θπβέξλεζε ζα μεθηλνχζε
θαζπζηεξεκέλα ηελ κεηαξξχζκηζε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Ο ζηφρνο ηεο
θπβέξλεζεο
ήηαλ ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ε δηαηήξεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία θάησ απφ ην 6% ηνπ
ΑΔΠ , θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πεξίζαιςεο ησλ αζζελψλ ζηα
λνζνθνκεία. Δπίζεο κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 2011,κηα εηδηθή νκάδα απφ
εκπεηξνγλψκνλεο ζα είρε εηνηκάζεη έλα πξνζρέδην γηα ηελ δηαξζξσηηθέο
αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη λα γίλνπλ ζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, ηδησηηθά θαη
δεκφζηα.
Όζνλ αθνξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζηωηηθό ηνκέα, είλαη απαξαίηεην λα
ηνλίζνπκε πσο έρνπλ ιεθζεί ζε έλαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ :

 Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηεο ΑΣΔ ηξάπεδαο είρε ήδε ππνβιεζεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ζχζηαζεο ηεο 2εο αλαζεψξεζεο απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ. Καηά ηελ άπνςε καο απηή ε κεηαξξχζκηζε ήηαλ απαξαίηεηε
θαζψο ην ραξηνθπιάθην ηεο ΑΣΔ ήηα εμαηξεηηθά αδχλακν θα θησρφ, γεγνλφο
πνπ πξνθαινχζε ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο γηα ηελ καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηνπ.
χκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηελ ΑΣΔ, ε ηξάπεδα είλαη απαξαίηεην λα κεηψζεη
ζηαδηαθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαζψο θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο
θαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά θαη ηνπο βαζηθνχο ηεο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο.

 Σν FSF ηακείν είρε ηδξπζεί ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. Ήδε κέρξη θαη
ηελ ζηηγκή ηεο 2εο αλαζεψξεζεο είρε αλνίμεη έλαο εηδηθφο ινγαξηαζκφο ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπνπ θαη είραλ δεζκεπζεί 1.5 δηζεθ. επξψ. Ωζηφζν δελ
έιεηςαλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ.
238

Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 2011, ε θπβέξλεζε είρε δεζκεπζεί λα ππάξμεη
κεγαιχηεξε επειημία ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε ην ηακείν είλαη ζε
ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
 εκαληηθή είλαη θαη ε αιιαγή ζηελ κεζνδνινγία ησλ stress tests πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο
απηψλ είλαη λα εμαθξηβσζνχλ πηζαλέο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ESF
ηακείν. Έηζη, ε κεζνδνινγία πνπ είρε εθαξκνζζεί θαηά ηα stress tests ηνπ
επηεκβξίνπ ηνπ 2010, ζε ζπλελλφεζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ κε ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηνπ ΓΝΣ
θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, βξίζθεηαη ζε θάζε
αλαζεψξεζεο.
ην επφκελν ζηάδην ζα αλαιχζνπκε ηηο άιιεο δηαξζξωηηθέο αιιαγέο πνπ ήηαλ
απαξαίηεην λα είρε πξνεηνηκάζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξηλ ηελ 2 ε αλαζεψξεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιάδαο. Μέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, είραλ
παξζεί ζεκαληηθά κέηξα γηα ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ε κείσζε ηνπ
θαηψηαηνπ κηζζνχ γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο θαζψο θαη ηα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο πξφσξεο ζχληαμεο. Ωζηφζν, ε πξφνδνο ζηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο
ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο ήηαλ κηθξφηεξε απφ ην θαινθαίξη θαη κεηά. Μέρξη
εθείλν ην δηάζηεκα ήηαλ δεδνκέλν φηη απαηηνχληαλ επηπξφζζεηεο θαη πην ξηδηθέο
αιιαγέο ζηνλ ηνκέα απηφλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη θάησζη :

1. Πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. Σα
απαξαίηεηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο
δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ πξφζιεςε ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ
πξνψζεζε ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλσλ ρξφλνπ, ηελ δπλαηφηεηα ζηηο
επηρεηξήζεηο λα νξίδνπλ πην επέιηθηα σξάξηα εξγαζίαο βάζεη θαη ησλ εηδηθψλ
ξπζκίζεσλ ηνπ κεξηθήο εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ.

2. Αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Καηά ην έηνο 2011, νη δεζκεχζεηο ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο
εξγαζίαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά, ηξνπνπνίεζε ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηνρχξσζε λέσλ ππαιιήισλ πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο ζε κηα επηρείξεζε. Δπηπξφζζεηα, αλακέλνληαλ απφ ηα κέζα ηνπ
2011 θαη κεηά ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, λα αχμαλε ηνπο ειέγρνπο ηεο ψζηε ην
πξφβιεκα ηεο παξάλνκεο εξγαζίαο λα πεξηνξίδνληαλ.
3. Δίλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηελ ηα ζεκαληηθά βήκαηα εμέιημεο πνπ είραλ
γίλεη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Έηζη, ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ ειεπζέξσζε
ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είραλ ήδε ιεθζεί πξηλ ηελ 2 ε
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αλαζεψξεζε ηεο ζηήξημεο ηεο Διιάδαο. Δπίζεο είρε ςεθηζηεί θαη έλαο
ζεκαληηθφο λφκνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ
ηεο ρψξαο καο. Όζνλ αθνξά γηα ην έηνο 2011, ε θπβέξλεζε είρε δεζκεπζεί γηα
ηελ ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ άξζε ησλ πθηζηάκελσλ
πεξηνξηζκψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο κε
πνχικαλ θαη ιεσθνξεία.
Σέινο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηωλ απαξαηηήηωλ δεδνκέλωλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο,
είλαη εχθνιν λα παξαηεξήζνπκε φηη ζπγθξηηηθά κε ηελ 1ε αλαζεψξεζε, έρνπλ γίλεη
ζεκαληηθή πξφνδνο.
 ε ζπλεξγαζία κε ηελ Eurostat, ε θπβέξλεζε είρε αξρίζεη κέρξη θαη ηα ηέιε
ηνπ 2010, λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζεκάησλ.
Έηζη, ηδηαίηεξα αηζηφδνμε ήηαλ ε ρνξήγεζε ηεο πιήξνπο αλεμαξηεζίαο ζηελ
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αχμεζε
ησλ απαξαίηεησλ δαπαλψλ ψζηε ηα ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα λα είλαη πην
εμειηγκέλα.
 Ζ ππνβνιή δεδνκέλσλ είρε βειηησζεί αηζζεηά απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010, φηαλ
θαη μεθίλεζε ην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Διιάδαο. Καη απηφ γηαηί ε
θπβέξλεζε δεκνζίεπε ζε κεληαία βάζε ηα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηελ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
 Ωζηφζν, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα
κηζζνχο ήηαλ αθφκε ειιηπήο, φπσο θαη ειιηπήο ήηαλ θαη παξνπζίαζε ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα. Δπίζεο, δελ ππήξρε κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 2010, ιεπηνκεξήο θαη
ζαθήο εηθφλα γηα ηελ δεκφζηα απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο ζε κεληαία ή ηξηκεληαία βάζε.
5.5.1.3. Σξίηε Αλαζεψξεζε

ην ακέζσο επφκελν επίπεδν ζα εμεηάζνπκε ηηο βαζηθέο εμειίμεηο πνπ είραλ
πξνθχςεη φζνλ αθνξά ηελ πξφνδν ησλ κέηξσλ, θαηά ηελ 3ε αλαζεψξεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιάδαο πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2011.Ο αληίζηνηρνο ζπλνπηηθφο πίλαθαο παξαζέηεηαη παξαθάησ.
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ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΡΧΝ ΣΡΗΣΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Σhird Review, winter
2011, page 9.
ρεηηθά κε ηα απαξαίηεηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ ε θπβέξλεζε ήηαλ απαξαίηεην
λα ιάβεη, απφ ηνλ πίλαθα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ε επηηπρία ηνπο ήηαλ κεξηθή. Απηφ
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεξηθνί ζηφρνη επεηεχρζεζαλ φπσο γηα παξάδεηγκα :

1. Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα λα κελ κεησζεί ζηα -5.7 δηζεθ. επξψ. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ην πξσηνγελέο έιιεηκκα
είρε κεησζεί ζηα -5.5 δηζεθ. επξψ.
2. Οη θξαηηθέο πιεξσκέο ησλ δήκσλ λα πεξηνξηζηνχλ ζην 67 δηζεθ. επξψ. Απφ
ηα ζηνηρεία ζηελ 3ε αλαζεψξεζε βιέπνπκε πσο ν ζηφρνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
κέγεζνο επεηεχρζε κηαο θαη ν πεξηνξίζηεθε ζηα 61.1 δηζεθ. επξψ.
3. Σν Υξένο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο λα πεξηνξηζηεί ζηα 342δηζεθ. επξψ. Καη
απηφο ν ζηφρνο θαιχθζεθε αθνχ κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ην
κέγεζνο απηφ είρε πεξηνξηζηεί ζηα 340 δηζεθ. επξψ.
Αληηζέησο, ππήξραλ θαη ζηφρνη ηνπο νπνίνπο ε θπβέξλεζε δελ θαηάθεξε λα πεηχρεη
κέρξη θαη ηελ 3ε αλαζεψξεζε. Απηνί ήηαλ νη αθφινπζνη :

1. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο ζηα 18 δηζεθ. επξψ.Καη απηφ γηαηί
ην κέγεζνο απηφ κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, είρε αλέιζεη πεξίπνπ
ζηα 22 δηζεθ. επξψ.
2. Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο λα είλαη κεδεληθνί. Αληίζεηα νη ηφθνη ππεξεκεξίαο
αλέξρνληαλ ζηα 3 δηζεθ. επξψ.
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Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη φηη ν θχξηνο ιφγνο γηα ην γεγνλφο φηη
θάπνηνη ζηφρνη θαιχθζεθαλ θαη άιινη απέηπραλ λα θαιπθζνχλ είλαη πσο νξηζκέλα
δεκνζηνλνκηθά κέηξα ειήθζεζαλ θαη άιια φρη. πλεπψο, είλαη απαξαίηεην λα
ηνλίζνπκε φηη φια ηα κέηξα γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαπαλψλ, πνπ είραλ
πξνγξακκαηηζηεί κέρξη εθείλν ην δηάζηεκα είραλ παξζεί, φπσο θαη ηα αληίζηνηρα
κέηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Σν κφλν κέηξν ην νπνίν βξίζθνληαλ
αθφκε ζε ζηάδην ζπδήηεζεο ήηαλ απηφ γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαπαλψλ γηα
ζηξαηησηηθνχο εμνπιηζκνχο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε 500 δηζεθ. επξψ
θαηά ην έηνο 2011. Σέινο έλα αθφκε κέηξν δεκνζηνλνκηθνχ ραξαθηήξα ην νπνίν δελ
είρε εθαξκνζζεί ήηαλ θαη απηφ ηεο εμίζσζεο ηεο θνξνινγίαο ζην πεηξέιαην
ζέξκαλζεο κε ην πεηξέιαην ληίδει

Όζνλ αθνξά ηηο δηαξζξωηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο , επίζεο κεξηθψο
θαιχθζεθαλ. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη νη αθφινπζέο :
Ζ θπβέξλεζε ζπγθεληξψλεη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή επνπηεία ησλ δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γεληθή
Γξακκαηεία δεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επνπηεία ησλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία.
Ζ Δζληθή Λνγηζηηθή Αξρή παξέρεη απφ ηηο 15 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010,
ελδηάκεζεο αιιά θαη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο γηα ηηο ζπληαμηνδνηηθέο
δαπάλεο κέρξη θαη ην 2060 γηα ηα κεγαιχηεξα ηακεία, φπσο ΗΚΑ, ΟΓΑ θαη ηα
ινηπά.
ηνλ ηνκέα ηεο κνληεξλνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαξκάθσλ ηεο ρψξαο καο ε
θπβέξλεζε εηζήγαγε έλαλ θαηλνχξγην ειεγθηηθφ κεραληζκφ ν νπνίνο δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα νη πξφνδνη ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ λα αμηνινγνχληαη θάζε
κήλα.
Ζ θπβέξλεζε είρε επηβάιεη ηελ θαηαβνιή ησλ ζπλ- πιεξσκψλ γηα ηηο ηαθηηθέο
ππεξεζίεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ ζε φια ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα
πγείαο θαη επέθηεηλε ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ λνζνθνκείσλ νχησο ψζηε λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Σα θπξηφηεξα κέηξα ηα νπνία είηε είραλ ιεθζεί κεξηθψλ είηε θαζφινπ κέρξη θαη ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ήηαλ ηα θάησζη :
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Σν ζρέδην κεηαξξχζκηζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ OASA. Μέρξη θαη ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ην ζρέδην απηφ βξίζθνληαλ ππφ εμέηαζε, θαζψο ην
πξφγξακκα ησλ αιιαγψλ ζηνλ OASA είρε δνζεί γηα έγθξηζε ζην ΓΝΣ θαη
ζηελ ΔΔ. Ωζηφζν, ππήξραλ ακθηβνιίεο γηα ην θεθάιαην πνπ απαηηνχληαλ γηα
ηελ κεηαξξχζκηζε απηή.
ηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Διέγρνπ, είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκάλνπκε φηη ην θεληξηθφ κεηξψν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εγθχθιην ηεο
10 Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη απεζηάιε ζε φιεο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
ρσξίο φκσο λα είλαη άκεζα ιεηηνπξγηθφ κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011.
ρεηηθά κε ηνλ ρψξν ηεο πγείαο, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, άξρηζαλ λα
ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα φπσο ε θαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε,
κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ θαη ησλ θαξκαθαπνζεθψλ,
αιιά θαη λέα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα γηα ηελ ίδξπζε λέσλ θαξκαθείσλ φπσο ε
αιιαγή ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. Ωζηφζν, ηα ελαπνκείλαληα κέηξα είλαη
ηδηαίηεξα θξίζηκν αλ ιεθζνχλ εληφο ησλ απαξαηηήησλ deadlines.
Μεγάιε είλαη θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ θαηαιφγνπ ησλ
θαξκάθσλ ηα νπνία επηζηξέθνληαη κε ηνλ λέν ζχζηεκα αλαθνξάο.
Πξνρσξψληαο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ηνκέα ζεσξνχκε φηη ήηα
απηέο πνπ κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηεο 3εο αλαζεψξεζεο είραλ θαιπθζεί ζηνλ
κεγαιχηεξν βαζκφ. Έηζη,

Ζ ΑΣΔ είρε αλαθνηλψζεη ηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξηλ απφ ηα
πξνθαζνξηζκέλα ηέιε Ννεκβξίνπ.
Ζ θπβέξλεζε είρε πεηχρεη ηελ επέθηαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ εγγπήζεσλ γηα
ηα ηξαπεδηθά νκφινγα χςνπο 25 δηζεθ. επξψ.
ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δελ είρε παξάζρεη
αθφκε κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011,ζηνηρεία γηα ηελ απνκείσζε ησλ
απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζηελ πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο
πξνζαξκνγήο ηεο ρψξα καο.
ρεηηθά κε ηηο άιιεο δηαξζξωηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαιχθζεθαλ αιιά κεξηθψο. Σα
βαζηθφηεξα κέηξα ηα νπνία είραλ ιεθζεί κέρξη θαη ηελ 3 ε αλαζεψξεζε ήηαλ ηα
αθφινπζα :
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1. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ε θπβέξλεζε είρε εμαιείςεη ηα
ρξνληθά φξηα ζηελ ρξήζε ησλ γξαθείσλ εχξεζεο εξγαζίαο θαζψο θαη
2. Καηήξγεζε ηελ δηάηαμε πνπ εμαζθάιηδε σξηαίεο ακνηβέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο
κεξηθήο απαζρφιεζεο.
3. ηνλ ηνκέα ηεο Σνπηθήο δηνίθεζεο, ε θπβέξλεζε είρε πηνζεηήζεη ηελ
κεηαξξχζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε , θαηά ηελ νπνία είραλ παξζεί νη απαηηνχκελεο
απνθάζεηο γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ππνινγίδνληαλ εμνηθνλφκεζε 500 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 2011 θαη άιια
1000 εθαηνκκχξηα γηα ην 2012 θαη 2013 ζπλνιηθά.
4. Ο ΑΔΠ είρε επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηινγή
πξνζσπηθνχ γηα ηνπο ηνκείο πνπ βξίζθνληαλ ζε πξνηεξαηφηεηα βάζεη θαη ηνπ
κλεκνλίνπ 1.
5. Ζ θπβέξλεζε είρε παξνπζηάζεη κηα έθζεζε πξνφδνπ ησλ κέηξσλ πνπ είραλ
ιεθζεί κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011, ε νπνία ήηαλ δηαζέζηκε θαη ζην
δηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. ηελ έθζεζε απηή, αλαθέξνληαλ θαη
ηα απαξαίηεηα deadlines γηα θάζε κέηξν - ηνκέα.
Μεξηθέο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είηε είραλ θαζπζηεξήζεη είηε δελ είραλ
μεθηλήζεη αθφκε ήηαλ νη θάησζη :
1. Ζ πηνζέηεζε ησλ απαξαηηήησλ αιιαγψλ ζηελ θιαδηθή λνκνζεζία ζε βαζηθνχο
ηνκείο ππεξεζηψλ, φπσο ν ηνπξηζκφο, ην ιηαληθφ εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο
ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο.
2. Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ θιάδνπ ησλ ζηδεξνδξφκσλ ζηελ Διιάδα. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε απαξαίηεηε λνκνζεζία είρε ςεθηζηεί κέρξη
θαη ιίγν δηάζηεκα πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο 3εο αλαζεψξεζεο, αξθεηά
θαζπζηεξεκέλα. Δθηφο απηνχ, ην απαξαίηεην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαλ αθφκε ζε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην,
γεγνλφο πνπ γελλά ακθηβνιίεο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ θάδνπ ζην κέιινλ.
3. ρεηηθά κε ηνπο κηζζνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε θπβέξλεζε έρεη
θαζπζηεξήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παξνρή ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη
ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ θαζψο θαη ζηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ΗΣ πιαηθφξκαο.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ηωλ απαξαηηήηωλ πιεξνθνξηώλ γηα ηα κέηξα ηα νπνία
είραλ ιεθζεί κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ππήξραλ αθφκε αξθεηά ζέκαηα γηα
βειηίσζε :
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Σα ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο ην πξνζσπηθφ αιιά θαη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ παξέρνληαλ αιιά φρη ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ θαη
ρσξίο ηελ δεηνχκελε ζπρλφηεηα.



Ζ κεληαία θαηάζηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ
ινγαξηαζκψλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ δελ είραλ παξαζρεζεί κέρξη θαη ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2011.



Σα κεληαία ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία κε ρξνληθή πζηέξεζε 3 εβδνκάδσλ, δελ είραλ
παξαζρεζεί..



Ζ ιεπηνκεξήο έθζεζε φζνλ αθνξά ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, κε έλδεημε θαη επεμήγεζε ησλ κεηαβνιψλ
ησλ ινγαξηαζκψλ δελ ήηαλ αθφκε δηαζέζηκε.

5.5.1.4. Σέηαξηε Αλαζεψξεζε
ην επφκελν ζηάδην ζα αλαιχζνπκε ηελ 4ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο
ηεο Διιάδαο. Ο αληίζηνηρνο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηελ εμέιημε ησλ κέηξσλ σο
θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 παξέρεηαη παξαθάησ :
ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΡΧΝ ΣΔΣΑΡΣΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review, Spring
2011, page 17.
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Ξεθηλψληαο απφ ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα, δηαπηζηψλεηαη φηη αξθεηνί ζηφρνη
επεηεχρζεζαλ. Πην αλαιπηηθά ν ηξηκεληαίνο ζηφρνο γηα ην πξσηνγελέο έιιεηκκα
θαιχθζεθε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο είρε νξηζζεί
ζηα-2 δηζεθ. επξψ, ελψ ζηα ηέιε ηνπ Μαξηίνπ παξνπζηάζηεθε πξσηνγελέο
πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ 0.81 δηζεθ. επξψ. Δπίζεο, θαη νη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ
Κξάηνπο πεξηνξίζηεθαλ ρακειφηεξα απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηφρν. Σν παξαπάλσ
ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ν ζηφρνο ήηαλ ζηα 15 δηζεθ. επξψ γηα ηα
εμεηαδφκελν κέγεζνο ελψ ηειηθά απηφ πεξηνξίζηεθε ζηα 13.46 δηζεθ. επξψ.
Παξφκνηα ζεηηθή εμέιημε είρε θαη ε εθηίκεζε – ζηφρνο γηα ην Υξένο ηεο Κεληξηθήο
θπβέξλεζεο πνπ ήηαλ ζηα 394 εθαηνκκχξηα επξψ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ην
κέγεζνο απηφ κεηψζεθε πεξαηηέξσ ,θαζψο πεξηνξίζηεθε ζηα 366 εθαηνκκχξηα επξψ.
Αληηζέησο, ην ελδεηθηηθφ θξηηήξην ηεο κε ζπζζψξεπζεο ησλ εγρψξησλ
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ δελ θαιχθζεθε. Κη απηφ γηαηί κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ
Μαξηίνπ ηνπ 2011, νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πνπ νθείινληαη απφ ην Κξάηνο ήηαλ
ζηα επίπεδα ησλ 1.1 δηζεθ. επξψ. Όκσο, αλ ζπκπεξηιάβνπκε φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο
νληφηεηεο, ηφηε νη ζπλνιηθέο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο αλέξρνληαλ ηνπιάρηζηνλ ζηα 6
δηζεθ. επξψ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ε θπβέξλεζε ήηαλ απαξαίηεην λα πξνρσξήζεη ζε
πεξαηηέξσ δεκνζηνλνκηθά κέηξα. Σα θπξηφηεξα απφ απηά ήηαλ ε εληαηηθνπνίεζε ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ψζηε λα αξρίζνπλ νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο λα
απνδίδνπλ απνηειέζκαηα αιιά θαη ε δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαζψο θαη ν έιεγρνο
ησλ δεζκεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο είλαη αλαγθαίν λα βειηησζνχλ.
πλερίδνληαο κε ηηο ινηπέο δηαξζξωηηθέο αιιαγέο νη πεξηζζφηεξεο είραλ γίλεη θαηά
ηελ δηάξθεηα κεηαμχ ηεο 3εο θαη ηεο 4εο αλαζεψξεζεο. Πην αλαιπηηθά, ε θπβέξλεζε
ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πεξάζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ δηνηθεηηθψλ
εζφδσλ, είρε μεθηλήζεη ηελ δεκνζίεπζε κεληαίσλ ζηνηρείσλ απφ ηηο πέληε νκάδεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνινγηθήο απάηεο. Οη κειέηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθέο γηα ηελ εθηελή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
ηελ ίδηα ινγηθή, ε θπβέξλεζε είρε εγθαηληάζεη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο
ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πεξηιακβάλεη πνζνηηθνχο δείθηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ κεγεζψλ ζε κεληαία βάζε.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζην
δεκφζην είραλ γίλεη βήκαηα εμέιημεο. Καη απηφ ε θπβέξλεζε ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ
θαινθαηξηνχ είρε πξνεηνηκάζεη πην απζηεξέο κεζφδνπο πξφζιεςεο λέσλ
εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην, πέξα ηεο αλαινγίαο 1 πξνο 5 πνπ αλαιχζακε θαη
παξαπάλσ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αθχξσζε θελψλ ζέζεσλ ζην δεκφζην, αιιά θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αλαθαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ.
Ωζηφζν, ζηνλ ηνκέα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπάηαισλ πνιηηηθψλ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, ε θπβέξλεζε είρε δεκνζηεχζεη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε
δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ησλ νπνίσλ ε χπαξμε
θξίλεηαη δεκηνγφλα γηα ην ειιεληθφ θξάηνο. Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ
απηνχ, θαηά ηελ άπνςε καο , ήηαλ θξίζηκν λα επηηαρπλζνχλ θαζψο ν ρακέλνο ρξφλνο
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ήηαλ ζεκαληηθφο. Αλάινγα βήκαηα πξνφδνπ ήηαλ ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη
ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ θαη
νη πξνβιεπφκελνη ζηφρνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ην
2011 θαη άιια ηφζα γηα ην 2012.

Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο πγείαο, νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο είλαη απαξαίηεην
λα επηζπεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα ιεθζνχλ ην γξεγνξφηεξν θαη ηα απαξαίηεηα
κέηξα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πσο ην 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ θαξκάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία , απνηειείηαη απφ γελφζεκα θάξκαθα
κε ηηκή θάησ απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ νκνεηδψλ θαξκάθσλ δηαθνξεηηθήο επσλπκίαο.
πλεπψο φπσο θαηαιαβαίλνπκε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 4εο αλαζεψξεζεο, ην θχξην
κέιεκα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ήηαλ ε πεξηθνπή ησλ ηδηαίηεξα πςειψλ δαπαλψλησλ
δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ.

ρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνλ ρξεκαηνπηζηωηηθό ηνκέα, ν θχξηνο φγθνο ησλ αιιαγψλ
είραλ επίζεο πξαγκαηνπνηεζεί.. Πην αλαιπηηθά ε θπβέξλεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ
ηνπ 2011, πξφβαιε γηα θνηλνβνπιεπηηθή έγθξηζε κηα λέα δφζε θξαηηθψλ εγγπήζεσλ
γηα κε θαιπκκέλεο ηξαπεδηθέο νκνινγίεο . Σν χςνο απηήο ηεο δφζεο ππνινγίδνληαλ
ζηα 30 δηζεθ. επξψ, θαη ε πξφηαζε εμεηάδνληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Αθφκε, φζνλ αθνξά ηελ ζηειέρσζε ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο,
νη πςειφηεξεο ζέζεηο είραλ θαιπθζεί. Ωζηφζν θάηη αλάινγν ήηαλ απαξαίηεην λα
γίλεη θαη γηα ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο νη νπνίεο παξέκελαλ θελέο. Σέινο, ε Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο είρε αλαθνηλψζεη, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, ηελ πεξηθνπή θαηά 4% ηνπ
κηζζνχ ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρσξίο εηδηθέο πεξηθνπέο αλάινγα κε ηηο
ζέζεηο εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο.

Πξνρσξψληαο ζηηο ινηπέο κεηαξξπζκίζεηο ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ παίμεη θαηά ηελ
άπνςε καο , νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ
εγρψξηα ειιεληθή αγνξά. Πην αλαιπηηθά, ε απαξαίηεηε λνκνζεζία ςεθίζηεθε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011, θαη πεξηειάκβαλε ηελ άξζε ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ. Οη
ζεκαληηθφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απηέο ησλ θαξκαθείσλ, ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ,
ησλ αξρηηεθηφλσλ θαη ησλ κεραληθψλ. Ωζηφζν, ήηαλ ζεκαληηθφ θαηά ην ππφινηπν
δηάζηεκα ηνπ 2011, λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε λνκνζεζία απηή
εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αληαγσληζκφο ζα ηνλψλνληαλ
ζεκαληηθά, αθνχ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα πνπ ππήξραλ ρξφληα ηψξα ζηνπο
παξαπάλσ επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο ζα έπαπαλ λα ηζρχνπλ.
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Δπηπξφζζεηα κέηξα είραλ ιεθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011, κε απψηεξν ζηφρν ηελ
ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην
φηη θαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ κέηξσλ ε θπβέξλεζε άξγεζε λα ιάβεη ηα
απαηηνχκελα κέηξα κε απνηέιεζκα θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο 4 εο αλαζεψξεζεο ε
κεηαξξχζκηζε απηή λα κελ έρεη νινθιεξσζεί. Ωζηφζν, ηα βήκαηα πξνφδνπ είλαη
ζεκαληηθά. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ έθζεζε πνπ είρε δεκνζηεχζεη ε θπβέξλεζε θαη
αλέιπε ηελ δπλεηηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξα
καο.
Όπσο πηζηεχνπκε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζα ήηαλ ρξήζηκν αλ
πεξηνξίδνληαλ ηα λνκνζεηηθά θα δηνηθεηηθά εκπφδηα ηα νπνία ππήξραλ κέρξη θαη ηελ
άλνημε ηνπ 2011. Σφηε ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο
ρψξαο καο ζα ήηαλ κεγαιχηεξε.
Αληηζέησο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε ηαρχηεηα ιήςεο ησλ κέηξσλ ήηαλ ρακειφηεξε
ή κεδακηλή. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αλνίγκαηνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ιηγλίηε
ζε ηξίηνπο δελ είρε γίλεη πξάμε κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 2011. Δπίζεο, ε θπβέξλεζε
κέρξη θαη ην δηάζηεκα ζχζηαζεο ηεο 4εο αλαζεψξεζεο απέηπρε λα θάλεη πξάμε θαη
ηελ δεχηεξε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Απηή αθνξνχζε
γεληθά ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηελ
αλάζεζε δηαρείξηζεο ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηα αλεμάξηεηε αξρή.
Αληίζεηα, κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 2011, δελ είρε παξνπζηαζηεί θάπνηα
ζπγθξνηεκέλε πξφηαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο
ελέξγεηαο.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη
κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 2011, παξαηεξήζεθε κηα θηιφδνμε πξνζπάζεηα γηα ηελ
ζέζπηζε κηαο αλεμάξηεηεο νκάδαο ηεο νπνίαο ν κνλαδηθφο ζηφρνο ζα ήηαλ ε
κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Έηζη, ε νκάδα απηή είρε
πξνηείλεη ηξφπνπο θαη κέηξα κε ηα νπνία ε ρξήζε ησλ πφξσλ δηδαζθαιίαο ζηα
δεκφζηα ζρνιεία ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή. Παξάιιεια, θχξην κέιεκα ήηαλ θαη ε
ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζε θάζε βαζκίδα, πξσηνβάζκηα,
δεπηεξνβάζκηα θαη ηα ινηπά. Σν κφλν βέβαηα πνπ κέλεη, είλαη λα δνχκε θαηά πφζν
απηά ηα κέηξα έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ψζηε λα επέιζνπλ θαη ηα αλάινγα
απνηειέζκαηα.
ρεηηθά θαη ηα κέηξα θαη ηηο αιιαγέο ζηελ παξνρή ηωλ απαξαηηήηωλ πιεξνθνξηώλ
απφ πιεπξάο θπβέξλεζεο, έρνπλε λα επηζεκάλνπκε πσο ε θαηάζηαζε είλαη ζαθψο
βειηησκέλε ζπγθξηηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηηο πξνεγνχκελεο
αλαζεσξήζεηο. Καη απηφ γηαηί νη κέζνδνη παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ
θαη ζηνηρείσλ είλαη πην ζπληνληζκέλνο θαη νξγαλσκέλνο. Απφ ηελ άιιε θαη ε
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη πςειφηεξε θάηη πνπ δίλεη ηελ
επθαηξία ζηηο αξκφδηεο αξρέο ζηελ εμαγσγή πην έγθαηξσλ θαη έγθπξσλ
ζπκπεξαζκάησλ. Παξά ηηο θξίζηκεο βειηηψζεηο ηα δεδνκέλα γηα ηηο πιεξσκέο
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ αιιά θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ δελ είλαη
ηφζν ηθαλνπνηεηηθά.
248

5.5.1.5 Πέκπηε Αλαζεψξεζε
ην ηειεπηαίν ζηάδην ησλ αλαζεσξήζεσλ, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 5ε αλαζεψξεζε
ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 2011. Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο ηεο βαζηθήο εμέιημεο φισλ ησλ
κέηξσλ παξαηίζεηαη παξαθάησ :
ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΔΜΠΣΖ ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fifth Review, autumn
2011, page 21.
Όζνλ αθνξά ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα, θαηαξράο είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη
πνιινχο απφ ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ επφκελε ηξηεηία 2012 – 2014 άιιαμαλ ιφγσ θαη
ηεο ππνγξαθήο ηνπ κλεκνλίνπ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2011. Γηα ην κλεκφλην 2, φκσο ζα
κηιήζνπκε εθηελέζηεξα παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 5.5. Δθηφο απηνχ, γηα ην ηειεπηαίν
ηξίκελν ηεο 5εο αλαζεψξεζεο είλαη ζίγνπξν φηη ν ζηφρνο γηα ηηο πξσηνγελείο δαπάλεο
ηνπ θξάηνπο επεηεχρζε, θαζψο απηέο κεηψζεθαλ θάησ απφ ην απαηηνχκελν φξην ησλ
44.5 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Έηζη, νη πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο κεηψζεθαλ ζηα
42 εθαηνκκχξηα επξψ σο θαη ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ ην 2011. Αληίζεηα, φπσο
αλακέλεηαη ν ζηφρνο γηα ηελ κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο ηνπ-5% ζα ραζεί
νξηαθά. Ωζηφζν, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ζχληαμεο ηεο 5 εο
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αλαζεψξεζεο δελ ήηαλ αθφκε δηαζέζηκα. Όπσο αλακέλεηαη ηφζν ν ζηφρνο γηα ην
Υξένο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο φζν θαη απηφο ησλ λέσλ εγγπήζεσλ ζα
θαιπθζνχλ.
ην επφκελν ζηάδην είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε φηη θαηά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011
ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε λέα δεκνζηνλνκηθά κέηξα. Ο απψηεξνο ζθνπφο απηφο ήηαλ
ν έληνλνο θφβνο θαη ε αλεζπρία γηα ηελ κε θάιπςε ηνπ ζηφρνπ γηα ην δεκφζην
έιιεηκκα ηνπ 2012. Ο αληίζηνηρνο ζηφρνο γηα ην έιιεηκκα ηνπ 2011, πνπ ήηαλ ζην7.8% ηνπ ΑΔΠ, είρε πάςεη κεηά θαη ηελ 5ε αλαζεψξεζε λα ζεσξείηαη ξεαιηζηηθφο.
Καη απηφ γηαηί ην πξνβιεπφκελν κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο ηνπ 2011 ήηαλ
θάπνπ κεηαμχ ηνπ 8.5 κε 9% ηνπ ΑΔΠ. Μεηά θαη ην κλεκφλην ηνπ Ηνπλίνπ ν ζηφρνο
γηα ην έιιεηκκα ηνπ 2012 αλαπξνζαξκφζηεθε ζην – 7% ηνπ ΑΔΠ.
Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα επηπξφζζεηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα ηνπ 2011 αθνξνχζαλ
νπζηαζηηθά ζηελ πεξαηηέξσ θαηαζηνιή ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ. ε απηή ηελ
θαηεχζπλζε, ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ψζηε θαη ην ζχζηεκα ακνηβήο λα είλαη πην
δηαθαλέο θαη αμηνθξαηηθφ. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ
κηζζψλ ζην δεκφζην πξνβιέπεη ηνλ κέζν κηζζφ λα κεηψλεηαη θαηά 17%κε ην πνζνζηφ
απηφ λα πξνθχπηεη χζηεξα απφ δηαδνρηθά έηε.
Αλάινγεο κεηψζεηο αλαθνηλψζεθαλ θαη γηα ηηο πςειφηεξεο ζπληάμεηο, φπσο θαη
αλαπξνζαξκνγέο ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ θαη ησλ εθάπαμ πνζψλ πνπ
θαηαβάιινληαη γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Αθφκε κεηά απφ ην κλεκφλην ηνπ Ηνπλίνπ,
παξαηεξήζεθαλ θαη επηπιένλ πξνζαξκνγέο ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή ζπληαμηνδφηεζε.
Δπίζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαζηεξψζεθε έλαο
λένο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ν νπνίνο ζα θαηαβάιινληαλ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ
ηεο ΓΔΖ, αιιά θαη ε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηνπ θφξνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο. Με
ηελ ίδηα ινγηθή ην αθνξνιφγεην πνζφ γηα έλα άηνκν κεηψζεθε απφ 12000 επξψ ζε
8000 θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα κεησζεί πεξαηηέξσ ζε 5000 επξψ.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη αλ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ
απνδεηρζνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ
εζφδσλ, ηφηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2012 ην πηζαλφηεξν ζελάξην είλαη απηφ ησλ
επηπξφζζεησλ κέηξσλ. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ην βηνηηθφ
επίπεδν ζηελ Διιάδα ζα επέιζεη ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα , θαζψο ην πνζνζηφ
ησλ αηφκσλ πνπ δνχλε θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ζα απμεζεί ζε κεγαιχηεξα
επίπεδα.

Όζνλ αθνξά ηα δηαξζξωηηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα, αξρηθφ κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο
είλαη ε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή πξνρσξάεη κε γξήγνξνπο
ξπζκνχο θαη ηα πεξηζζφηεξα κέηξα κεηαμχ ηεο 4εο θαη 5εο αλαζεψξεζεο έρνπλ παξζεί.
Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο αιιά θαη ε εηζαγσγή
εηδηθψλ κεραληζκψλ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα λα απνθεπρζεί ηα αξλεηηθφ απνηέιεζκα
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ηεο κεηάθξαζεο ησλ κέηξσλ αχμεζεο ησλ εζφδσλ ζε επηκέξνπο δαπάλεο γηα ηηο
ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο. ρεηηθά, κε ηελ κεηαξξχζκηζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ,
αξθεηά κέηξα ειήθζεζαλ κέρξη θαη πξηλ ηελ 5ε αλαζεψξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη θαη ην ηακείν ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί θαηά ην 2 ν
ηξίκελν ηνπ 2011 κε ζσζηή δηαθπβέξλεζε ,θαη ζηφρνο ηνπ είλαη θπζηθά ε επηηάρπλζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηδησηηθνπνίεζεο αιιά θαη ηελ εθπφλεζε ελφο δπλακηθνχ πιάλνπ γηα
ηηο ηδησηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο.
Παξφκνηαο ζεκαζίαο ήηαλ θαη ε αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν
θαζηζηά ηδηαίηεξα έληνλε ηελ αλεζπρία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ξπζκνχο ηεο
εθαξκνγήο ηεο κεηαξξχζκηζεο απηήο. Πην αλαιπηηθά, παξαηεξείηαη κεγάιε
θαζπζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ κείσζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο
ιίζηαο ησλ επαγγεικάησλ πνπ ζεσξνχληαη σο βαξέα θαη αλζπγηεηλά. Δπηπξφζζεηα ε
ηνκή πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη ε θπβέξλεζε θαηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ δεπηεξνβάζκησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ είλαη βαζεηά. Σν
γεγνλφο ινηπφλ φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αιιάμνπλ πθηζηάκελεο θαηαζηάζεηο
πνιιψλ εηψλ ζην ζχζηεκα αζθάιηζεο ηεο ρψξαο καο ίζσο θαη λα δηθαηνινγεί ζε έλαλ
βαζκφ ηελ ζρεηηθή αξγνπνξία. Ωζηφζν, νη απαηηήζεηο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη
έζνδα ζπλερίδνπλ λα ηξέρνπλ κε απνηέιεζκα νη απαηηήζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ
δηαδηθαζηψλ λα είλαη πςειέο.
Σέινο, θαηά ηελ δηάξθεηα ζχζηαζεο ηεο 5εο αλαζεψξεζεο ζε δηαδηθαζία εμέιημεο
βξίζθνληαλ θαη έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθφ παθέην αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.
Έηζη, είρε γίλεη κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 θαη ζα ζπλερίδνληαλ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ 2012 λα γίλεηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην δεηνχκελν ήηαλ
ε εχξεζε ηπρφλ ιαζψλ θαη παξαηππηψλ. Αθφκε, ηδηαίηεξα αμηέπαηλε είλαη θαη ε
πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα λνζνθνκεία ψζηε λα επέιζεη ε
θαηαζηνιή ησλ δαπαλψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Δ..Τ,
φιν θαη κεγαιχηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο γελφζεκσλ θαξκάθσλ
(generic medicine).
πλερίδνληαο κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ηνκέα, αξθεηέο απφ
απηέο νινθιεξψζεθαλ κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ελψ άιιεο βξίζθνληαλ ζε
θάζε εμέιημεο. Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ είρε
νινθιεξσζεί θαη ε λνκνζεζία γηα ηελ ζέζπηζε πιαηζίνπ εμπγίαλζεο ησλ ηξαπεδψλ ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ λφκνπ γηα ην HFSF, εγθξίζεθε απφ
ην Κνηλνβνχιην θαη ηέζεθε ζε ηζρχ. Αθφκε, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ήηαλ αξθεηά έληνλε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, είρε αλαπηχμεη κηα επνπηηθή ιίζηα κε παξαθνινχζεζεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ αδπλακίεο. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζηα stress
tests, αιιά θαη έθαλε ρξήζε ησλ επνπηηθψλ ηεο εμνπζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θφπεθαλ ζηα stress tests. Σέινο,
ζε εμέιημε βξίζθνληαλ θαη ε πξνζπάζεηα ησλ ππεπζχλσλ ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα
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ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ HFSF, ην νπνίν είρε ζηειερψζεη ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011.
ην ηειεπηαίν ηκήκα ησλ αλαζεσξήζεσλ ηνπ κλεκνλίνπ, είλαη ρξήζηκν λα
εμεηάζνπκε θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνύζαλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο
ρώξαο καο. Όζνλ θνξά ηα κέηξα ηα νπνία απνζθνπνχζαλ ζηελ βειηίσζε ηεο
θαηάζηαζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο, παξαηεξήζεθε κεγάιε βειηίσζε ζε
νξηζκέλα ζέκαηα, φπσο ε δηεπθφιπλζε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ
επηρεηξήζεσλ. Αθφκε ε θπβέξλεζε έδσζε κεγάιε πξνζνρή ζηελ επηηάρπλζε ησλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ
κεηαθνξψλ. Ωζηφζν είλαη απαξαίηεην φηη ε γεληθή πξφνδνο ζηελ απειεπζέξσζε ησλ
επαγγεικάησλ είλαη πνιχ κηθξή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα
πξνβιεκαηηθφ, αθνχ ε απαξαίηεηε λνκνζεζία είρε ςεθηζηεί, απιά δηαπηζηψλνληαη
κεγάινη δηζηαγκνί ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.
5.5.2. Μλεκφλην 2
ην επφκελν ηκήκα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ζα αλαιχζνπκε ην κλεκφλην 2, ην νπνίν
ππεγξάθε ησλ πεξαζκέλν Ηνχλην. Ζ εμέιημε απηή ήηαλ αλαγθαία, θαζψο ηα δεδνκέλα
ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα γηα ηελ ρψξα καο εμειίρζεθαλ δηαθνξεηηθά απφ φηη είρε
εθηηκεζεί ηνλ Μάην ηνπ 2010. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, νη ζηφρνη γηα ην δεκφζην
έιιεηκκα δελ πεηπραίλνληαη, θαη έηζη ππφ ηνλ θφβν λα ζπκβεί θάηη παξφκνην θαη ην
2012, ε αλάιεςε πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ κε γξεγνξφηεξν ξπζκφ θξίλνληαλ απνιχησλ
αλαγθαία.
Ο βαζηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ κλεκνλίνπ 2, είλαη ην δεκφζην έιιεηκκα λα αθνινπζεί
κηα ζπγθεθξηκέλε κεησηηθή πνξεία κέρξη θαη ην 2014. Απηή , παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα :
ΓΖΜΟΗΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ
ΜΔΓΔΘΟ
2011
2012
2013
2014
ΓΖΜΟΗΟ
17.065
14.916
11.399
6.385
ΈΛΛΔΗΜΜΑ Δ
ΔΚΑΣ. ΔΤΡΩ
ΓΖΜΟΗΟ
7.6
6.5
4.9
2.6
ΈΛΛΔΗΜΑ
(%ΑΔΠ)
Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review, Spring
2011, page 25.

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα, θαηαιαβαίλνπκε πσο νη ζηφρνη γηα ην
δεκφζην έιιεηκκα πνπ ηέζεθαλ θαηά ην κλεκφλην 2, απαηηνχλ πην απζηεξή
δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Γηαπηζηψλεηαη πσο
ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ εθηηκήζεσλ φηη ην κέγεζνο ζα κεησζεί δξαζηηθά κέρξη θαη ην
2014, θηάλνληαο ην 2.6% ηνπ ΑΔΠ ή ζηα 6.385 εθαηνκκχξηα επξψ δε απφιπην
κέγεζνο. Σν λνχκεξν απηφ απνηειεί πξσηνθαλέο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Με κηα
252

δεχηεξε καηηά ζηνλ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο εθηηκάηαη λα
είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 2013 θαη κεηά, αθνχ γηα ηελ ρξνληά εθείλε αλακέλεηαη ην
κέγεζνο λα θηάζεη ην 4.9% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή 1.6 % ηνπ ΑΔΠ ρακειφηεξα απφ ηνλ
ζηφρν ηνπ 2012. Αθφκε κεγαιχηεξε είλαη ε εθηηκψκελε κείσζε γηα ην 2014,ζηα
2.3% ηνπ ΑΔΠ ζρεηηθά κε ην 2013. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, εθηηκάηαη φηη ε
δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ ρψξα καο αιιά θαη νη καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο
ζα είλαη πην επλντθέο ψζηε θαη ε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο λα είλαη θαη κεγαιχηεξε.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαζέηνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά κέηξα ηνπ κλεκνλίνπ 2 σο
θαη ην 2014, αιιά θαη ε αλακελφκελε επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην θάζε έλα κέηξν
μερσξηζηά αιιά θαη ζαλ ζχλνιν. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα θαηαξράο νδεγνχκαζηε
ζην πξψην ζπκπέξαζκα φηη ε αζξνηζηηθή επίπησζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ, ζαλ
πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, απμάλεη φζν πξνρσξάκε πξνο ην 2014. Έηζη ελψ ε αζξνηζηηθή
επίπησζε ησλ κέηξσλ γηα ην 2011 θαη 2012 είλαη ζηα επίπεδα ηνπ 3% θαη 6.1 % ηνπ
ΑΔΠ, γηα ην 2013 θα 2014 αλακέλεηαη ηα κέηξα λα έρνπλ ζπλνιηθή επίπησζε
κεγαιχηεξε, αγγίδνληαο ην 8.1% ηνπ ΑΔΠ θαη ην 10.5% ηνπ ΑΔΠ αληίζηνηρα.
ΜΔΣΡΑ ΜΝΖΜΟΝΗΟΤ 2

Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review, Spring
2011, page 27.

Όζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ κέηξσλ, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία
νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζρεδφλ ζε φιεο, αλακέλεηαη σο θαη ην 2014 ε
επίπησζε πνπ ζα έρνπλ ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα είλαη αχμνπζα. Ζ κφλε θαηεγνξία
γηα ηελ νπνία δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην είλαη γηα ηα κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
επελδπηηθέο δαπάλεο. Καη απηφ γηαηί ε ζσξεπηηθή αλακελφκελε επίπησζε ηεο
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θαηεγνξίαο απηήο ελψ γηα ην 2011 είλαη ζηα 0.4% ηνπ ΑΔΠ, γηα ην 2012, 2013 θαη
2014 ππνινγίδεηαη ζην 0.2% ηνπ ΑΔΠ. Μεγάιεο απμήζεηο ζηηο επηπηψζεηο πνπ ζα
έρνπλ, αλακέλνληαη γηα ηα κέηξα ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Έηζη, ελψ ην
εμεηαδφκελν κέγεζνο γηα ν 2011 είλαη ζην 1.2 % ηνπ ΑΔΠ, γηα ην 2012 απμάλεη ζην
2.9% ηνπ ΑΔΠ ελψ σο ην 2014 ππνινγίδεηαη ζσξεπηηθά ζην 3.6% ηνπ ΑΔΠ. Σν
γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηηο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα κέρξη θαη ην
2014.
Δηδηθά απφ ην 2013 θαη κεηά, αλακέλεηαη θαη νη θνξνειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ
θξάηνπο λα έρνπλ απνθηήζεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
ζα εληνπίδνληαη κε κεγαιχηεξε επηηπρία φζνη θνξνδηαθεχγνπλ θαη έηζη θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ επηβνιψλ πξνζηίκσλ ζα είλαη αχμνληα ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ,
0.7% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2013 θαη 1.4% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2014. Δπηπξνζζέησο έλαο
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί είλαη θαη απηφο ηεο πιήξνπο
αλαδηάξζξσζεο ηφζν ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο φζν θαη απηνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζηελ Διιάδα. ηνλ πξψην ρψξν, θχξην κέιεκα είλαη ε κείσζε θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
θφζηνπο ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ αιιά θαη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ
γηα ηα θάξκαθα. Απηφ απνηππψλεηαη ηφζν ζηελ αζξνηζηηθή επίπησζε ησλ κέηξσλ γηα
ηηο δαπάλεο ησλ θαξκάθσλ ,0.5 % ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2014, αιιά θαη ζηελ αληίζηνηρε
επίπησζε ησλ κέηξσλ κείσζεο γεληθψο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, 0.3% ηνπ ΑΔΠ γηα
ην 2014 επίζεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε επηηάρπλζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη κειινληηθέο
ζπληάμεηο ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ.
Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλέρεηα ησλ κέηξσλ γηα ηνπο κηζζνχο ηνπ
δεκνζίνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Πην αλαιπηηθά,
πξνάγνληαη πην αμηνθξαηηθά θξηηήξηα φζνλ αθνξά ην χςνο ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ. ε απηή ηελ βάζε ινγηθήο θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαξηηζηνχλ εηδηθέο
νκάδεο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα
παξαπάλσ θαη αξθεηά άιια κέηξα αλακέλεηαη λα έρνπλ ζσξεπηηθή επίπησζε γηα ην
2012 ζηα 0.6 % ηνπ ΑΔΠ, γηα ην 2013 0.8% ηνπ ΑΔΠ αιιά θαη ην 2014 0.9% ηνπ
ΑΔΠ. ρεηηθά κηθξφηεξε είλαη ε επίπησζε πνπ εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ζπλνιηθά ηα
κέηξα γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο πνπ αλακέλνληαη λα γίλνπλ ηα επφκελα έηε, αθνχ
ππνινγίδεηαη σο ην 2014 λα θηάζεη ην 0.4% ηνπ ΑΔΠ.

Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαιχηεξα ηελ δνκή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ζηελ
πνξεία πξνο ην 2014, παξαζέηνπκε ην παξαθάησ γξάθεκα :
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Πεγή: The Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review, Spring
2011, page 37.

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαηαιαβαίλνπκε ηελ ζχζηαζε θαη ηελ δνκή ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ κέρξη θαη ην 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ν
ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίν ε δνκή απηή αλακέλεηαη λα εμειηρζεί σο θαη ην 2014. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κέηξσλ, 23%, αθνξά ηα κέηξα γηα ηηο θνηλσληθέο
κεηαβηβάζεηο. Απηέο αθνξνχλ ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο
ηνπο πνιίηεο, θαη πεξηιακβάλνπλ ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή πξνζηαζία φπσο θαη ε
δεκφζηα αζθάιεηα. Έηζη φπσο ζπλεηδεηνπνηνχκε, ζηνλ ηνκέα απηφ ζε βάζνο ρξφλνπ
σο θαη ην 2014 έρνπλ ζρεδηαζηεί ζεκαληηθά δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θνηλσληθέο
κεηαβηβάζεηο. Καηά ηελ άπνςε καο ηα κέηξα απηά δχλαηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, αθνχ κέιεκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
κέηξσλ είλαη ν ζαθήο θαη νξζνινγηθφο πεξηνξηζκφο ησλ social transfers.
ε δεχηεξν επίπεδν παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα πσο ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα πνπ
αθνινπζνχλ ζηελ θιίκαθα είλαη απηά ηεο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κε
18% ζρεηηθφ πνζνζηφ. Ζ θαηεγνξία ησλ κέηξσλ απηψλ ζθνπεχεη ζηελ κεγαιχηεξε
θνξνινγία ησλ πςειφηεξσλ εηζνδεκαηηθά ζηξσκάησλ. Καη απηφ γηαηί βάζεη ηνπ
δηθαίνπ ραξαθηήξα ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ηνπ κλεκνλίνπ 2 , απηέο νη θνηλσληθά
νκάδεο νθείινπλ λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο Διιάδαο. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, ηα κέηξα
δηεχξπλζεο ησλ θνξνινγηψλ βάζεσλ αιιά θαη ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θφξνπο
ηνπ θξάηνπο απνηεινχλ καδί ην 28% ησλ εθηηκψκελσλ κέηξσλ σο θαη ην 2014. ε
απηφ ην πιαίζην είλαη εκθαλήο ν ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ησλ θνξνεηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ, ψζηε λα ιπζεί ην ρξφλην πξφβιεκα
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ηεο θνξνδηαθπγήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απμεζνχλ ζεκαληηθά θαη ηα θνξνινγηθά
έζνδα ηνπ θξάηνπο.
Δπηπξφζζεηα, θαη ε κείσζε ησλ άιισλ δαπαλψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ βξίζθεηαη
ζε πςειή ζέζε ζηελ αηδέληα ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα ιεθζνχλ σο θαη ην
2014. Σν ζπγθεθξηκέλν κεξίδην απνηειεί ην 11% ησλ ζπλνιηθψλ κέηξσλ θαη απφ
απηφ δηαθαίλεηαη θαη ε κεγάιε βαξχηεηα πνπ έρεη δνζεί ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ
ηφζν ζε θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία - ηνκέα, αιιά θαη ζπλνιηθά. Αθφκε,
δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ δνκή ησλ κειινληηθψλ κέηξσλ φηη εμέρνπζαο ζεκαζίαο είλαη
θαη ηα κέηξα κείσζεο ησλ δαπαλψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κε ηζνινγηζηηθέο
πξάμεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο θπβέξλεζεο. ηνλ ηνκέα απηφ πνπ κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ θαη νη δαπάλεο ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ
θαηεγνξία απηή, ε επηθείκελεο κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχλ αιιαγέο ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία πνπ ηελ δηέπεη, θαηαιαβαίλνπκε πσο ηα επφκελα έηε, πνιιέο δηαηάμεηο θαη
λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο,
ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ.
Σέινο, απφ ηελ παξαπάλσ δνκή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζηνλ
ηνκέα κείσζεο ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην ζα επέιζνπλ επηπξφζζεηα κέηξα. Με απηή
ηελ ινγηθή ζπλδέεηαη άκεζα θαη ε πνιηηηθή κείσζεο ηνπ ππεξβνιηθά πςεινχ αξηζκνχ
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαζέηνπκε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα πνπ δείρλεη ηα κειινληηθά πιάλα ηεο θπβέξλεζεο γηα ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα :
ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ

Πεγή:The Economic Adjustment Programme for Greece, Fourth Review, spring
2011, page 28.

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαπηζηψλεηαη θαηαξράο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην πνπ ην 2010 ζπληαμηνδνηήζεθαλ ( 53.210). ηνλ αληίπνδα,
νη πξνζιήςεηο γηα ην 2010 αλήιζαλ ζηηο 4.062 γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη γηα ην 2010
γηα 13 εξγαδνκέλνπο πνπ έβγαηλαλ ζηελ ζχληαμε κφλν έλαο πξνζιακβάλνληαλ. ην
ζχλνιν ηνπ ην ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ, καδί θαη κε ηνπο πνιηηηθνχο, ηνπ δεκνζίνπ
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ηνκέα αλέξρνληαλ ζηα 727.440 άηνκα. Καηά ηελ γλψκε καο ην λνχκεξν απηφ είλαη
ππεξβνιηθά πςειφ , αλ ζθεθηνχκε ηα 11.000.000 θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηελ Γεξκαλία, ηεο νπνίαο ν πιεζπζκφο είλαη
πνιιαπιάζηνο απφ ηνλ ειιεληθφ, ν ιφγνο ηνπ δεκνζίνπ πξνζσπηθνχ πξνο ην ζχλνιν
ηνπ πιεζπζκνχ είλαη πνιχ ρακειφηεξνο.
πγθεληξσηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη ζρεδηαζηεί κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Απηφ ζα επέιζεη κέζσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ
ζπληαμηνδνηήζεσλ, απφ ην 2012 θαη κεηά ζηηο 26.600 θάζε έηνο, αιιά θαη ζηελ
ζπλερή απνκείσζε ηνπ επνρηαθνχ - πξνζσξηλνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν
κέγεζνο απηφ ππνινγίδεηαη ζηηο 19.112, ην νπνίν είλαη έλα θαλεξά ρακειφηεξν
λνχκεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο 58.260 ηνπ 2010. Αλ ζπλδπάζνπκε ηα παξαπάλσ κε ηελ
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ζην ζηαζεξά ρακειφ λνχκεξν ησλ 11.836
ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο θαη ην 2015 ζηηο
577.402 άηνκα πξνθχπηεη ζαλ θπζηθφ επαθφινπζν. Ζ κείσζε απηή ζα πξνθχςεη
ιφγσ ηεο κεηαθνξάο κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ πξνζσξηλνχ
πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ιφγνπ κεηαμχ ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ησλ λέσλ
πξνζιήςεσλ. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε πξνζπάζεηαο «κείσζεο ηνπ
κεγέζνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα» ζα είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη ηα αθφινπζα έηε.
5.5.3 Απφθαζε 21εο Ηνπιίνπ 2011.
ην ακέζσο επφκελν ζηάδην, ζα αλαιχζνπκε ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ
πάξζεθαλ γηα ηελ ρψξα καο ζηηο 21 Ηνπιίνπ ηνπ 2011,αιιά θαη ηνλ αληίθηππν απηψλ
ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ
πάξζεθαλ απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, αιιά θαη ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζπάζεηα
πξνζηαζίαο ησλ αδχλακσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ επξψ γεληθφηεξα είλαη
εκθαλήο. Όπσο ήηαλ θπζηνινγηθφ, νη απνθάζεηο απηέο επεξέαζαλ ηελ ρψξα καο ηφζν
κε άκεζν φζν θαη κε έκκεζν ηξφπν.
Όζνλ αθνξά ηνλ άκεζν ηξφπν, πξφθεηηαη γηα ηηο εηδηθέο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ
ζηελ ζχλνδν θνξπθήο θαη αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξα καο.
Καηαξράο, είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηελ κεγάιε ζεκαζία ησλ απνθάζεσλ
απηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο. Έηζη, απνθαζίζηεθε ηα
κειινληηθά δάλεηα απφ ην EFSF λα έρνπλ κεγαιχηεξε πεξίνδν σξίκαλζεο (maturity).
Καη απηφ γηαηί ε κέζε σξίκαλζε ησλ 7.5 εηψλ ζα παξαηείλνληαλ ζε έλα δηάζηεκα 15
κε 20 εηψλ. Μάιηζηα νξίζηεθε θαη εηδηθή πεξίνδνο ράξηηνο ε νπνία αλέξρνληαλ ζηα
10 έηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ δφζεθε ε επθαηξία ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα
αθνζησζεί απνθιεηζηηθά ζηελ εθαξκνγή ησλ απαξαηηήησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη
παθέησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ην ΓΝΣ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Δθηφο απηνχ, ζε ζπδήηεζε έρεη ηεζεί θαη ην ζέκα ηεο αληίζηνηρεο επέθηαζεο ηεο
πεξηφδνπ σξίκαλζεο θαη ηνπ πθηζηακέλνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο Διιάδαο, κε
απψηεξν ζθνπφ ε αλαθνχθηζε απφ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο ζε
κεζνπξφζεζκν νξίδνληα λα είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξε. ηηο παξαπάλσ αιιαγέο,
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κεηά ηελ 21 Ηνπιίνπ ηνπ 2011, πξνζηέζεθε αθφκε κηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ
πάξζεθε. Απηή είρε λα θάλεη κε ηα κειινληηθά επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο καο ηα
νπνία ζα ήηαλ θνληά ζην 3.5%. Γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην ρακειφ απηφ κέγεζνο,
αξθεί λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη ην 3.5% ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε ην θφζηνο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο απφ ην EFSF. Με άιια ιφγηα, δηαπηζηψλεηαη φηη ιφγσ
ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ νπζηαζηηθά ην Γεκφζην Υξένο επηκεθχλζεθε, θαζψο νη
πεξίνδνη σξίκαλζεο παξαηάζεθαλ αιιά ηαπηφρξνλα κε ηελ επηκήθπλζε, θαη ηα
επηηφθηα δαλεηζκνχ κεηψζεθαλ. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο ππνινγίδεηαη φηη ζα
νδεγνχζαλ κεηά θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο ζε κηα αλαθνχθηζε ηεο ηάμεο ηνπ
20% απφ ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο ηεο ρψξαο καο.
Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο φζνλ αθνξά ην Γεκφζην Υξένο ηεο ρψξα καο αιιά
θαη ηηο κειινληηθέο δαλεηαθέο καο αλάγθεο, ζεκαληηθέο ήηαλ θαη νη δηαηάμεηο θαη νη
απνθάζεηο πνπ ήηαλ ζρεηηθέο κε ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Πην αλαιπηηθά, φπσο έρνπκε ηνλίζεη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο κειέηεο καο
ηα πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρψξα καο είλαη
ηδηαίηεξα ζνβαξφ. Ζ ζνβαξφηεηα απηή δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ άζρεκα θαηάζηαζε
ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Διιάδαο. Δπνκέλσο, ε αλάγθε επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο είλαη κεγάιε θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηηο 21 Ηνπιίνπ
απνθαζίζηεθε λα δνζνχλ λέα θνλδχιηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηα νπνία ζα
πξννξίδνληαλ γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνχξγησλ πξνγξακκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηλ
ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηή ζα επέιζεη κέζσ
ησλ λέσλ επελδχζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηελ ρψξα καο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα
θαηαπνιεκεζεί θαη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, ε νπνία ηα ηειεπηαία δχν έηε
απμάλεηαη ζπλερψο κε πςεινχο ξπζκνχο. πλεπψο ζα ππάξμεη ε επθαηξία
δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε απψηεξν ζθνπφ ν αξηζκφο ησλ
απαζρνινχκελσλ λα απμεζεί. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη ε
παξνρή επηπιένλ ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ ρψξα καο πνπ ζπκθσλήζεθε ζηελ ζχλνδν
θνξπθήο ηνπ Ηνπιίνπ. Έηζη, εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο απφ ην ΓΝΣ, ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα βνεζήζνπλ κε εληαηηθφηεξν ξπζκφ ζηελ
εθαξκνγή ησλ απαξαηηήησλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Δπηπξνζζέησο, θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ επίιπζε ηεο θξίζεο Υξένπο
ηεο Διιάδαο, βάζε θα ησλ αληηζηνίρσλ απνθάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ, θξίλεηαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. πλεπψο, ζηελ ζχλνδν θνξπθήο πάξζεθε ε απφθαζε ηεο
εζεινληηθήο βνήζεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Πην
αλαιπηηθά απηή ε ζηήξημε πξνο ηελ Διιάδα κεηαθξάζηεθε κε κηα θαζαξή
ζπλεηζθνξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Δπξσδψλεο χςνπο 37 δηζεθ. επξψ. Σν πνζφ
απηφ ζα πξννξίδνληαλ νπζησδψο πξνο ηελ απαξαίηεηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ collaterals. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα ζηηο ειιεληθέο
ηξάπεδεο λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ξεπζηφηεηαο ηεο
Δπξσδψλεο. Δθηφο ησλ αλσηέξσ, πάξζεθε θαη ε απφθαζε φηη αλ θάπνηα ειιεληθή
ηξάπεδα, είηε ην ειιεληθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιν ηνπ, αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα
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ξεπζηφηεηαο, νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο είλαη δηαηηζέκελεο λα παξάζρνπλ επηπξφζζεηε
ρξεκαηηθή βνήζεηα ψζηε λα επέιζεη ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.
ρεηηθά κε ηνλ έκκεζν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ρψξα καο ζα επεξεαζηεί απφ ηηο
απνθάζεηο ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο, αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο απνθάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Οη ηνκείο πνπ δφζεθαλ
κεγαιχηεξε πξνζνρή, ήηαλ απηνί ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ζηελ Δπξσδψλε, ηεο απζηεξήο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο αιιά θαη
ησλ λέσλ πνιηηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζζνχλ κε θχξην γλψκνλα ηελ
πξνζηαζία ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηελ εδξαίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, απνθαζίζηεθε λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ
EFSF θαη ηνπ ESM. Γηα ηα EFSF έρνπκε κηιήζεη θαη ζε πξνεγνχκελα ζεκεία ηεο
ελφηεηαο 5.5. Σν ESM απνηειεί έλαλ εηδηθφ κεραληζκφ πνπ ζεζπίζηεθε κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ ζπκπιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ EFSF, πξνάγνληαο ηελ
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηελ Δπξσδψλε. Μεηά ηελ 21ε Ηνπιίνπ, θαη νη δχν
απηνί κεραληζκνί ζα έρνπλ ηελ δηθαηνδνζία λα επεκβαίλνπλ γηα ηελ δαλεηαθή
βνήζεηα ρσξψλ αθφκε θαη φηαλ ηα πξνβιήκαηα απηψλ βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ πνπ αλαδεηείηαη είλαη ε επηηπρεκέλε πξφιεςε ζεκαληηθψλ
πξνβιεκάησλ Υξένπο ζηελ Δπξσδψλε, φπσο ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ν
πεξηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ κεηαδνηηθφηεηαο ηεο θξίζεο Υξένπο ζην ζχλνιν ηεο
Δπξσδψλεο. Δπίζεο, απνθαζίζηεθε ε εληαηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δαλεηνδφηεζεο
ησλ θπβεξλήζεσλ αθφκε θαη ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε απψηεξν ζηφρν
ηνλ πεξηνξηζκνχ ηνπ επηθείκελνπ θηλδχλνπ γηα ην Δπξνζχζηεκα. Δπηπιένλ, βάζε θαη
ηνπ πην δξαζηηθνχ ηνπο ξφινπ, ηφζν ην EFSF φζν θαη ην ESM ζα έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα παξεκβαίλνπλ ζηελ δεπηεξνγελή αγνξά, θαη ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γίλεη κηα έληνλε
πξνζπάζεηα γηα αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ απεηιεί ζνβαξά ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο .
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, απνθαζίζηεθε ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ρσξψλ πνπ
ππφθεηληαη ζην επξψ, λα είλαη πην απζηεξή. Απηή ε αλάγθε πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο
φηη εθηφο απφ ηηο ρψξεο πνπ είραλ ήδε δερζεί νηθνλνκηθή βνήζεηα, Διιάδα, Ηξιαλδία,
Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία, παξαηεξνχληαλ κηα γεληθή δεκνζηνλνκηθή ραιάξσζε θαη
ζε άιιεο ρψξεο. Έηζη, θαηαξράο απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ σξίκαλζεο
αιιά θαη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ,
θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο
Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηξιαλδίαο. Δπηπιένλ, νξίζηεθε ζαλ κεζνπξφζεζκνο ζηφρνο ην
δεκφζην έιιεηκκα φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ δελ είραλ εληαρζεί ζε θάπνην
πξφγξακκα ζηήξημεο, λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 3% κέρξη θαη ην 2013. Μέζα ζηα
πιαίζηα απηήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, βνήζεηα δέρηεθε θαη ε Ηηαιία γηα
πεξαηηέξσ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ψζηε ν απαηηνχκελνο ζηφρνο ηνπ 3% λα
επηηεπρζεί ήδε απφ ην 2012. Σέινο, ηα κέιε ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο επηδνθίκαζαλ ηελ
ζσζηή ζπλεξγαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο αξκφδηεο νκάδεο ηνπ ΓΝΣ. Ζ
ζπλεξγαζία απηή θξίζεθε σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη απφ
ηελ ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή βνήζεηα πνπ είραλ παξαζρεζεί ζηελ Ηξιαλδία θαη
259

ζηελ Πνξηνγαιία πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ήδε κεγάιε πξφνδν πνπ έρνπλ
επηδείμεη νη ρψξεο απηέο φζνλ αθνξά ηελ δεκνζηνλνκηθή ηνπο πεηζαξρία θαη
πξνζαξκνγή.
Οινθιεξψλνληαο ηηο απνθάζεηο ηεο 21εο Ηνπιίνπ , είλαη απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε θαη
ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθέο απνθάζεηο πάξζεθαλ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθαξκνγήο
θαη λέσλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Έηζη, θαηαξράο
απνθαζίζηεθε φηη θαηά ηα επφκελα έηε αλ ππάξμεη θάπνηα πεξίπησζε
δεκνζηνλνκηθήο εθηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν ηνπ 3% γηα ην δεκφζην έιιεηκκα,
ζα ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθά δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά.
Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα ειαηησζεί άκεζα ε πςειή εμάξηεζε ηεο πνξείαο ησλ
ρσξψλ πνπ ππφθεηληαη ζην επξψ, απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο
ηθαλφηεηαο ηνπο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. Δίλαη γεγνλφο, φηη απφ ην 2008 φηαλ
θαη έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε ηεζεί ζε
παγθφζκην επίπεδν ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
πηζηνιεπηηθψλ εθζέζεσλ ησλ rating agencies. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα
επηζεκάλνπκε φηη θαηά ηελ άπνςε καο ηα 3 έηε πνπ πέξαζαλ κέρξη θαη ην 2011 θαη
ηελ ζχλνδν θνξπθήο, ζα ήηαλ ρξεζηκφηεξν λα είραλ παξζεί νξηζκέλα κέηξα γηα λα
πεξηνξηζηεί ε δξάζε ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Δπεηδή, ν ηξφπνο επεξεαζκνχ ησλ
spreads απφ ηηο εθζέζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ rating agencies είλαη πνιχ
δχζθνιν λα πεξηνξηζηεί, ζα ήηαλ σθέιηκε ε ζχζηαζε κηαο αλεμάξηεηεο αξρήο πνπ ζα
αμηνινγνχζε ηα rating agencies θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο. Σέινο, ζηελ ζχλνδν θνξπθήο
ηνπ Ηνπιίνπ, ηνλίζηεθε έληνλα ε αλάγθε γηα λέεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ
πξννξίδνληαη γηα εθαξκνγή ζηηο πξνβιεκαηηθέο ρψξεο, φπσο θαη ε Διιάδα.
5.5.4 Απφθαζε 26εο Οθησβξίνπ 2011.
ην πξνηειεπηαίν θνκκάηη ηεο ελφηεηαο γηα ηα κέηξα πνιηηηθήο ηεο πνιηηηθήο ηεο
Διιάδαο, ζα κειεηήζνπκε ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο πάξζεθαλ θαηά ηελ χλνδν
Κνξπθήο ηεο 26εο Οθησβξίνπ ηνπ 2011. Απηέο νη απνθάζεηο πεξηειάκβαλαλ δχν
θπξίσο ηκήκαηα. Σν πξψην αθνξνχζε ηα βαζηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε
ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο απφ ην ζχλνιν
ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ελψ ην δεχηεξν ηκήκα αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηηο
απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Ξεθηλψληαο κε ην πξψην
ηκήκα, ην πξψην ζέκα ην νπνίν ζπδεηήζεθε ήηαλ ε πεξαηηέξω ελίζρπζε ηεο
ηθαλόηεηαο δαλεηζκνύ ηνπ EFSF. Μέρξη θαη πξηλ ηελ χλνδν Κνξπθήο, ε ζπλνιηθή
ηθαλφηεηα δαλεηζκνχ ηνπ Σακείνπ αλέξρνληαλ ζηα 440 δηζεθ. επξψ. Απφ απηά ηα
ρξήκαηα, είραλ ήδε δεζκεπζεί 48.5 δηζεθ. επξψ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο θαη
ηεο Πνξηνγαιίαο ζπλνιηθά. Δπίζεο, 100 δηζεθ. επξψ είραλ πξνβιεθζεί γηα λα
πιαηζηψζνπλ ην κλεκφλην 2 ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο , καδί κε πεξίπνπ 30
δηζεθ. ηα νπνία ινγίδνληαλ ζαλ κηα ζπλεηζθνξά ζε έλα θξάηνο κέινο ηεο Δπξσδψλεο,
Διιάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα έλα θαηλνχξγην PSI παθέην γηα ηελ ρψξα καο.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη δαλεηαθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ
είλαη πνιιέο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απνθαζίζηεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα
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θξίζηκν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσδψλεο, λα απμεζεί άκεζα θαηά 4 κε 5
θνξέο ε κφριεπζε ηνπ Σακείνπ. Ζ πξψηε απφθαζε πνπ πάξζεθε ζε απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε ήηαλ ην Σακείν λα πάςεη πιένλ λα ελεξγεί κφλν σο εθδφηεο νκνιφγσλ
θαη ζηε ζπλέρεηα σο δαλεηζηήο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο.
Έηζη, πην απνηειεζκαηηθφ θαη ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ην EFSF λα αξρίζεη θαη λα
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζαλ εγγπεηήο νκνιφγσλ. Ζ εγγχεζε απηή ζα αθνξνχζε ηελ
εγγχεζε ηεο πξσηεχνπζαο δεκίαο ησλ λέσλ επξσπατθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, ζε
πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο ηνπ Υξένπο ή γεληθά αδπλακία απνπιεξσκήο, ζε έλα
πνζνζηφ γχξσ ζην 20% κε 30%. Βέβαηα φπσο είλαη θαηαλνεηφ απφ απηή ηελ λέα
ηδηφηεηα ηνπ EFSF απνθιείζηεθαλ ρψξεο πνπ ήδε έρνπλ εθαξκφζεη θάπνην
πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, αθνχ απηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ πξσηνγελή αγνξά ζε άκεζν επίπεδν. Αλ θαη κηα πξψηε
ζθέςε ζπκπεξαίλνπκε πσο απηή ε πξφηαζε έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, είλαη
απαξαίηεην λα ηνλίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο πξφηαζεο. Καηαξράο, ην
ζεκαληηθφ είλαη φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα λα εθαξκνζζεί απηή ε πξφηαζε δελ
απαηηείηαη θάπνηα λνκνζεηηθή αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο
άκεζεο εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο απηήο. Σν ηειεπηαίν ζεσξνχκε φηη είλαη
πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο θαζψο νη αλάγθεο δαλεηζκνχ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο
απμάλνληαη ζπλερψο. Παξάιιεια φκσο, γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε ε αλάγθε ν
δαλεηζκφο απηφο λα γίλεη κε έλαλ πην αζθαιή ηξφπν.
Σν δεχηεξν ζέκα ην νπνίν έγηλε αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηνπ
Οθησβξίνπ, ήηαλ ηελ ίδξπζε ελόο εηδηθνύ θνξέα επελδύζεωλ ( Special Purpose
Investment Vehicle ) ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα ζα ήηαλ παξάιιειε κε απηή ηνπ
EFSF. Πην αλαιπηηθά ν ξφινο απηνχ ηνπ SPIV ζα ήηαλ λα αλαδεηήζεη πφξνπο απφ
άιιεο επίζεκεο ή θαη ηδησηηθέο πεγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΓΝΣ. Μάιηζηα
ζηελ φιε δηαδηθαζία ζα είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ θαη πιενλαζκαηηθέο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αιιά θαη ρψξεο γεληθά εθηφο ΔΔ. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη κε
ηελ άκεζε εθαξκνγή απηήο ηεο πξφηαζεο ζα δηεπξχλνληαλ άκεζα ην χςνο ησλ πφξσλ
πνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ δαλείσλ, βιέπε απφθαζε γηα ηελ
ρψξα καο ζηελ χλνδν Κνξπθήο ηνπ Οθησβξίνπ, γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ
ηξαπεδψλ θαη γηα ηελ αγνξά νκνιφγσλ ζηελ πξσηνγελή θαη ηελ δεπηεξνγελή αγνξά.
Ωζηφζν φπσο θαηαιαβαίλνπκε νη ρψξεο νη νπνίεο ζα δεζκεχζνπλ θάπνηα θεθάιαηα
ηνπο ζην SPIV ζα απαηηήζνπλ θαη θάπνηα εχινγα αληαιιάγκαηα. Όπσο εθηηκάηαη, ε
αλακελφκελε απαίηεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ εθηφο ΔΔ ζα είλαη λα ινγίδνληαη
απφ ην SPIV σο πξνηηκεηένη πηζησηέο. Απφ ηελ άιιε, ε Κίλα αλαθνίλσζε φηη γηα λα
ζπλδξάκεη ζηελ πξνζπάζεηα απηή απαηηεί λα ιάβεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ «νηθνλνκία ηεο
Αγνξάο» απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ πξηλ ην 2016. Έηζη, ζα ήηαλ
δχζθνιν γηα κηα νπνηαδήπνηε ρψξα ζηνλ θφζκν λα ιάβεη κέηξα δηαζθάιηζεο θαηά
ηεο Κίλαο, ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηα εκπνξηθά ηεο ζπκθέξνληα.
Ζ ηξίηε πξφηαζε ε νπνία ζπδεηήζεθε ζην πξψην ηκήκα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο, ήηαλ
ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηωλ ηξαπεδώλ. Με γλψκνλα ηελ παξαπάλσ πξφηαζε,
απνθαζίζηεθε θαηαξράο ε αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ηξαπεδψλ, θαη ζε
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δεχηεξν επίπεδν λα ε κεζνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δπξσπατθψλ ηξαπεδψλ λα
είλαη εγγπεκέλε. πλεπψο, ππφ ηελ βάζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο απνθαζίζηεθε λα
απμεζεί ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο Tier 1 απφ 5% ζε 9%. Σν deadline γηα λα
εμαζθαιηζηεί ην 9% απφ ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο θαζνξίζηεθε κέρξη θαη ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2012. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 9% απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα
αλαδεηεζνχλ θεθάιαηα απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ ιχζε ηνπ EFSF ζα
ραξαθηεξίδνληαλ σο ιχζε ηειεπηαίαο αλάγθεο. ρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ λένπ
Tier 1, έρνπλ πξνθχςεη πνιιέο αλεζπρίεο. Οη ζεκαληηθφηεξεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απηφλνκα. Έηζη,
θαηαξράο νη ηξάπεδεο ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ πψιεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ιφγσ ηνπ εχξπζκνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Με
ηελ ίδηα ινγηθή θαη κηα πηζαλή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίσλ , δελ είλαη
ζίγνπξν φηη ζα εμαζθάιηδε ζηηο ηξάπεδεο ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα θαζψο ην
ηειεπηαίν έηνο νη κεηνρέο ησλ πεξηζζφηεξσλ ηξαπεδψλ έρνπλ δερζεί κεγάιε πίεζε.
Όζνλ αθνξά, ην δεχηεξν ηκήκα ησλ απνθάζεσλ ηεο 26εο Οθησβξίνπ, απηέο
αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξίπηωζε ηεο Διιάδαο. Πην αλαιπηηθά, νη απνθάζεηο
επηθεληξψλνληαλ πξνο ηξείο θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε ήηαλ ην λέν πξφγξακκα ζηήξημεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ EFSF ζην λέν
απηφ πξφγξακκα ζα αλέξρνληαλ ζηα 100 δηζεθ. επξψ. Ζ δεχηεξε αθνξνχζε ε
ζπλεηζθνξά ησλ 30 δηζεθ. επξψ πξνο ηελ Διιάδα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία
ελφο λένπ παθέηνπ PSI. Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε, απηή αθνξνχζε ηελ παξνρή
πηζησηηθψλ εληζρχζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ αθελφο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
εμαζθαιίζεσλ θαη αθεηέξνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Καηά ηελ άπνςε καο,
ε ζεκαληηθφηεξε απφθαζε πνπ πάξζεθε ζε απηή ηελ χλνδν Κνξπθήο, ήηαλ ε 50%
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο πνπ δηαθξαηάηαη απφ ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα κε απψηεξν ζθνπφ κέρξη θαη ην 2020 ην χςνο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο
ηεο Διιάδαο λα έρεη κεησζεί ζην 120% ηνπ ΑΔΠ θαη ζε απφιπηα λνχκεξα ε κείσζε
ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο λα αγγίμεη ηα 100 δηζεθ. επξψ.
Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε θαηεχζπλζε ησ απνθάζεσλ, ηα λέν πξφγξακκα ζηήξημεο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ, ζα είρε ζπλνιηθφ κέγεζνο πεξίπνπ
ζηα 172 δηζεθ. επξψ. Απφ απηά, ηα 100 δηζεθ., φπσο πξναλαθέξακε, ζα πξνέξρνληαη
απφ ηελ δαλεηνδφηεζε ηεο Διιάδαο κέζσ θαη ηνπ EFSF κέρξη θαη ην 2014. Δπίζεο
ζην ζπλνιηθφ πνζφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 30 δηζεθ. επξψ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
δεκηνπξγία ελφο λένπ παθέηνπ PSI γηα ηελ Διιάδα. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 42δηζεθ.
επξψ απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί αθφκε πξνο ηελ
ρψξα καο, θαη αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ ηα επφκελα έηε ζε δφζεηο. ηελ ζπλέρεηα,
ππελζπκίζηεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη απνθάζεηο πνπ είραλ εμαρζεί θαηά ηελ
χλνδν Κνξπθήο ηεο 26εο Οθησβξίνπ θαη αθνξνχζαλ ηηο αιιαγέο ζηελ πεξίνδν
σξίκαλζεο αιιά θαη ζηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο ζην κέιινλ.
ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε θαηεχζπλζε ησλ απνθάζεσλ, απηή επηθεληξψλνληαλ ζην
ζέκα ηνπ λένπ παθέηνπ PSI. Σν λέν πιάλν ζρεηηθά κε ην PSI ήηαλ απαξαίηεην λα
262

γίλεη θαηαξράο απνδεθηφ απφ ηνπο θαηφρνπο ειιεληθψλ νκνινγηψλ ζε κηα εζεινληηθή
βάζε. Δπίζεο, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, κε ην λέν πξφγξακκα PSI νπζηαζηηθά
απνκεηψλεηαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ έρνπλ ζηελ
θαηνρή ηνπο επελδπηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαηά 50%. Σέινο, ζηφρνο απηνχ ηνπ
πιάλνπ είλαη ε κείσζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο ζηα επίπεδα ηνπ 120% ηνπ
ΑΔΠ κέρξη θαη ην 2020. ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα μεθαζαξίζνπκε φηη ε
πξφβιεςε απηή είρε γίλεη δεδνκέλσλ ησλ ηφηε δεκνζηνλνκηθψλ θαη
καθξννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη
ππάξρεη ην ελδερφκελν ε εθηίκεζε απηή λα κεηαβιεζεί είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηα
επφκελα έηε. Ζ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ ρψξα καο κεηά ην PSI – plan
πεξηιακβάλεη 60 δηζεθ. επξψ ησλ αξρηθψλ νκνιφγσλ ηα νπνία ιήγνπλ ην 2014,
αιιά θαη 150 δηζεθ. επξψ κέρξη θαη ην 2020. Σν πνζφ ησλ 150 δηζεθ. αθνξά, ην
αξρηθφ ζρέδην PSI ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2011, ην νπνίν αθνξνχζε νκνινγηαθνχο ηίηινπο
ηνπ δεκνζίνπ πνπ έιεγαλ ην 2020. Σέινο , ζηελ ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρψξα
καο πεξηιακβάλνληαη θαη 205 δηζεθ. επξψ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ βάζεη ηνπ λένπ PSI
– plan. πγθεληξσηηθά, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ
Γεκνζίνπ Υξένπο :
ΤΝΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ
PSI–plus Debt
Διιεληθέο ηξάπεδεο

Γηζεθ. επξψ
47

Διιεληθά αζθαιηζηηθά ηακεία

23

Λνγαξηαζκνί εμσηεξηθνχ

137

χλνιν

207

Πεγή:EFG Eurobank, Greece Macro Monitor, October 28, 2011, page 5.
ΤΝΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ
Non- PSI Debt
Δπξσπατθή Κεληξηθή
Σξάπεδα
Κξαηηθά νκφινγα

Γηζεθ. επξψ
55

Γάλεηα Σξφηθαο

137

Λνηπφ Υξένο

17

χλνιν

153

16

Πεγή:EFG Eurobank, Greece Macro Monitor, October 28, 2011, page 5.
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Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζηνλ πξψην πίλαθα παξαηεξνχκε ηελ ζχλζεζε ηνπ
ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ θαηέρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Με κηα πξψηε
καηηά δηαπηζηψλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ
εμσηεξηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά φπσο θαηαιαβαίλνπκε θαη πην δχζθνιε ηελ
δηαδηθαζία ζπλαίλεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδησηψλ επελδπηψλ γηα ηελ κείσζε ηνπ 50%
ηελ νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνιφγσλ ηνπο. Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ άπνςε καο ε
πιήξεο ζπκκεηνρή ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο είλαη εμαηξεηηθά
ακθηζβεηήζηκε. ε δεχηεξν επίπεδν ην ππφινηπν ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο πνπ
δηαθαηέρεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αλήθεη ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο, 47 δηζεθ.
επξψ, θαη ζηα ειιεληθά αζθαιηζηηθά ηακεία, 23δηζεθ. επξψ.
Όζνλ αγνξά ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ην δεκφζην
ηνκέα, βιέπνπκε φηη είλαη 153 δηζεθ. επξψ. Απφ απηά, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη
ηα δάλεηα πξνο ηελ Σξφηθα πνπ απαξηζκνχλ πεξί ηα 137 δηζεθ. επξψ. Δπίζεο 57
δηζεθ. επξψ ειιεληθψλ νκνιφγσλ δηαθξαηνχληαη απφ ηελ ΔΚΣ θαη 16 δηζεθ.
απνηεινχλ θξαηηθά νκφινγα. Αλ αζξνίζνπκε ηα 207 δηζεθ. ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
αιιά θαη ηα 153 δηζεθ. ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ην
ζπλνιηθφ Γεκφζην Υξένο, πεξηιακβάλεη 360 δηζεθ. επξψ. Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ,
θαηαιαβαίλνπκε φηη κεηά θαη ην PSI – plan έρεη αιιάμεη ζπλνιηθά θαη ε εθηηκψκελε
πνξεία ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Υξένπο. Απηή παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ
δηάγξακκα :
ΠΟΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΡΔΟΤ
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Ζ ξνδ γξακκή αθνξά ηε εθηίκεζε γηα ην Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο, κεηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ 2 ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΔ. Ζ δε κπιε γξακκή έρεη λα θάλεη ηελ εθηηκψκελε
πνξεία ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο κεηά ην κλεκφλην 2, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φκσο θαη
ηνπ PSI – plan. Όπσο δηαπηζηψλεηαη ε κπιε γξακκή είλαη ζε θαηψηεξν επίπεδν απφ
ηελ ξνδ. Απηφ πξνθχπηεη εχινγα απφ ηελ κείσζε θαηά 50% ηελ νλνκαζηηθήο αμίαο
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ηνπ ειιεληθνχ Υξένπο. Ζ πνξεία κείσζεο ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο πνπ αλαπαξίζηαηαη
απφ ηελ κπιε γξακκή, είλαη ζηαδηαθή φπσο παξαηεξνχκε. Έηζη, ην 2015
ππνινγίδεηαη ζην 147% ηνπ ΑΔΠ ελψ ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ 120 ηνπ ΑΔΠ
γηα ην 2020 επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα.

5.5.5. Απφθαζε 9εο Γεθεκβξίνπ 2011.
ην ηειεπηαίν ηκήκα ηεο ελφηεηαο κε ηα κέηξα πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο, είλαη
απαξαίηεην λα κηιήζνπκε θαη γηα ηηο βαζηθέο απνθάζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
ζπλέιεπζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. Πην
αλαιπηηθά νη απνθάζεηο νη νπνίεο πάξζεθαλ ζην ζπκβνχιην απηφ επηθεληξψζεθαλ ζε
ηέζζεξηο ηνκείο. Απηνί ήηαλ ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε ελέξγεηα, ε δηεύξπλζε ηνπ
Δπξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ αιιά θαη ηέινο νξηζκέλα άιια ζέκαηα.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, αξρηθά ζπδεηήζεθαλ κηα ζεηξά
απφ γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα κεηά θαη ηελ ζπλέιεπζε ηνπ Οθησβξίνπ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ κειψλ νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν είρε επηδεηλσζεί. Απηφο είλαη
άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ είλαη πην απαξαίηεην απφ πνηέ λα πινπνηεζνχλ νη λέεο
απνθάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δπίζεο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλέρηζε ηεο
πξνζπάζεηαο γηα νηθνλνκηθή εμπγίαλζε κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη
πξνζαξκνγήο, πνπ ζπληειείηαη ηα ηειεπηαία έηε ζε αξθεηέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε
Ηξιαλδία, θαη ε Πνξηνγαιία. Απφ απηέο ηηο απνθάζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη πιένλ ζηνλ
ρψξν ηεο Δ.Δ. είρε γίλεη απφιπηα αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή ε δχζθνιε ζέζε ζηελ
νπνία έρεη πεξηέιζεη ε Δπξσπατθή θνηλφηεηα θαη ην ζχζηεκα ηνπ επξψ ζην ζχλνιν
ηνπ.
ε δεχηεξν επίπεδν, δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ
γηα ηελ αλάπηπμε πνπ είραλ ηεζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλειεχζεηο. Μέζα ζε απηά ηα
πιαίζηα απνθαζίζηεθε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην αιιά θαη ην πκβνχιην λα
εμεηάζνπλ ηαρέσο ηηο πξνηάζεηο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Απηέο νη πξνηάζεηο έρνπλ ιάβεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο κεγάιεο
αλαπηπμηαθήο δπλαηφηεηαο, ζηηο εηήζηεο ζπλειεχζεηο γηα ηελ Δπηζθφπεζε ηεο
Αλάπηπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε άκεζε πινπνίεζε ησλ πην εθαξκφζηκσλ πξνηάζεσλ, ζα
θξίλνληαλ σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο πνπ
έρνπλ ηεζεί ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσδψλεο.
Πέξα απφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο, γηα ηελ θαιχηεξε εμέηαζε ηεο επίηεπμεο ησλ
επηκέξνπο νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο θάζε ρψξαο – κέινπο, απνθαζίζηεθε ηνλ Μάξηην
ηνπ 2012 λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα ζπλέιεπζε. ε απηήλ, ην θχξην ζέκα ζα είλαη ε
αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηά ηνλ νπνίν νη εθάζηνηε εζληθέο πξνζπάζεηεο θάζε ρψξαο
έρνπλ απνδψζεη ηα απαηηνχκελα απνηειέζκαηα. Έηζη, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ
παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ
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δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, φπσο ζηελ Διιάδα, ζα απμάλεηαη ν ξπζκφο ιήςεο ησλ
κέηξσλ, ψζηε ηειηθά νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί λα επηηεπρζνχλ.
ην ηέινο ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, αληηθείκελν ζπδήηεζεο ήηαλ ε
θνξνινγηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσδψλεο. Πην αλαιπηηθά αλαιχζεθε
ελδειερψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θνξνινγηθή πνιηηηθή κπνξεί λα ζηεξίμεη ηνλ
ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ δεκνζηνλνκηθή
εμπγίαλζε θαη ηελ αλάπηπμε.
ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, κεγάιε πξνζνρή δφζεθε ζην γεγνλφο φηη
επηβάιιεηαη λα παξνπζηαζηεί πξφνδνο ζηελ ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ ελέξγεηα. Οη πην θξίζηκεο απφ απηέο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε ηαρεία
επίηεπμε ζπκθσλίαο επί ηεο πξφηαζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή ππνδνκή αιιά θαη ε
επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ ζηξαηεγηθή ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
γηα ην 2050 θαη ε δηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ράξηε πνξείαο γηα ην 2050, πνπ
ζα παξέρεη ιεπηνκεξή αλάιπζε γηα ηελ καθξνπξφζεζκε δξάζε ζηνλ ελεξγεηαθφ
ηνκέα θαη ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο.
Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθά θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είραλ πξνθχςεη ζε
πξνεγνχκελεο ζπλειεχζεηο γηα ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζηελ ζπλέιεπζε ηεο 9 εο
Γεθεκβξίνπ, ηα θξάηε κέιε επηθεληξψζεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ νξηζκέλα κέηξα ηα
νπνία είλαη πξσηεπνχζεο ζεκαζίαο γηα ιήςε. Απηά είλαη, ε εθαξκνγή ζε πιήξε θαη
έγθαηξν βαζκφ ησλ νδεγηψλ γηα ηελ ππξεληθή αζθάιεηα θαη ηελ ππεχζπλε θαη
αζθαιή ρξήζε ησλ αλαισκέλσλ θαπζίκσλ θαη ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ αιιά
θαη ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ ππξεληθή πξνζηαζία ζηελ Δ.Δ. θαη ηνλ
πεξίγπξν ηεο θαη ηελ ππνβνιή ηεο ηειηθήο έθζεζεο σο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012.
Όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δηεχξπλζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ππεγξάθε ε
αληίζηνηρε δηάηαμε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Κξναηίαο. Καηά ηελ άπνςε καο ε
απφθαζε απηή απνηειεί ζεκαληηθφηαην ζηνηρεί γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε.
Έηζη, ελ αλακνλή ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην είλαη έηνηκν λα θαισζνξίζεη ηελ Κξναηία ζαλ έλα λέν θξάηνο κέινο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013. Θεηηθή πξφνδνο παξνπζηάζηεθε φκσο θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. Ζ ρψξα απηή ινηπφλ, φπσο δηαπηζηψζεθε ζηελ
ζπλέιεπζε ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ, έρεη θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο
ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε εθθίλεζε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πξνζρψξεζε θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ εθηηκάηαη ηνλ Ηνχιην
ηνπ 2012. Σέινο ζην ζπκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ επηθξνηήζεθε ηδηαίηεξα θαη ε
θηιφδνμε πξνζπάζεηα πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εγρψξηαο
νηθνλνκίαο ηεο εξβίαο.
Σέινο ζρεηηθά κε ηα άιια ζέκαηα, ζπδεηήζεθε κηα ζεηξά απφ πεξηπηψζεηο ρσξψλ
εθηφο θαη εληφο ηεο Δπξσδψλεο, φπσο ε πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, ηνπ Αθγαληζηάλ
αιιά θαη ηεο πξίαο.

266

5.6. Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο Moral Hazard ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο
ηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη λα εμεηαζηεί ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη
θίλεηξν λα αζθήζεη πςειή πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο
πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ζέζεη ε Σξφηθα . Με απηφλ ηνλ ηξφπν θχξην δεηνχκελν είλαη
λα δηθαηνινγεζνχλ νη δφζεηο πνπ ε Διιάδα έρεη ιάβεη κέρξη ζηηγκήο, θάησ απφ ην
πξίζκα ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ. ε δεχηεξν επίπεδν
νπζηαζηηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζεο ελφηεηαο είλαη λα κειεηεζεί ν βαζκφο θαηά ηνλ
νπνίν ην ειιεληθφ Γεκφζην Υξένο είλαη βηψζηκν θαη δηαηεξήζηκν.

5.6.1. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ππνδείγκαηνο Ζζηθνχ Κηλδχλνπ ( Moral Hazard)
Σα Moral Hazard Models, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα effort problems, εμεηάδνπλ
πεξηπηψζεηο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Γειαδή, θχξην αληηθείκελν ηνπο είλαη ν
έιεγρνο ηνπ θαηά πφζν επεξεάδνληαη ηα θίλεηξα γηα πςειή ή ρακειή πξνζπάζεηα ζε
πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ φπνπ ε πιεξνθφξεζε ησλ δχν αληηζπκβαιινκέλσλ
πιεπξψλ είλαη δηαθνξεηηθή. πλεπψο, απνξξίπηνπλ ηελ ππφζεζε πεξί πιήξσλ αγνξψλ
αθνχ ην ζηνηρείν πνπ καο ελδηαθέξεη, δειαδή ε πξνζπάζεηα, είλαη παξαηεξήζηκε
αιιά φρη εμαθξηβψζηκε. Με άιια ιφγηα δελ θαζνξίδεηαη θαη δελ δεζκεχεηαη απφ
ζπκβφιαηα εξγαζίαο.
5.6.1.1. Τπνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο Ζζηθνχ Κηλδχλνπ:
1ε ππφζεζε : ε φιν ην εχξνο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζεσξνχκε
ππάξρνπλ νη δχν ελδηαθεξφκελεο πιεπξέο:

έζησ φηη

 INSIDERS: ηα πξφηππα κίαο επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα είλαη δηάθνξα ζηειέρε
θαη Managers νη νπνίνη δηαξζξψλνληαο ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο,
δείρλνπλ ζηελ αγνξά ηα θίλεηξα ηεο επηρείξεζεο.

 OUTSIDERS: Απνηεινχλε ηνπο πηζησηέο θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ
αλαγλσξίδνπλ ηα θίλεηξα ηεο επηρείξεζεο θαη αλαιφγσο θαζνξίδνπλ ην
θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο.
Λφγσ ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ ηα θίλεηξα ησλ INSIDERS δελ ηαπηίδνληαη κε απηά ησλ
OUTSIDERS. ε φια ηα κνληέια εζηθνχ θηλδχλνπ πνπ εμεηάδεηαη ε ειιηπήο
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πξνζπάζεηα, κειεηάηαη ε ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ απφ έλαλ
εμσηεξηθφ ρξεκαηνδφηε.

2ε ππφζεζε : Έζησ φηη ε άζθεζε πςειήο πξνζπάζεηαο απφ ηνπο INSIDERS είλαη
απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ ε θαζαξά παξνχζα αμία πνπ πξνθχπηεη
φηαλ
θαηαβάινπλε πςειή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηνπο είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηελ θαζαξή παξνχζα αμία πνπ πξνθχπηεη φηαλ θαηαβάινπλε ρακειή
πξνζπάζεηα γηα απηήλ.

Με άιια ιφγηα νη INSIDERS είλαη απαξαίηεην λα έρνπλε θίλεηξν γηα λα αζθήζνπλ
πςειή πξνζπάζεηα. Γηα λα ππάξρεη απηφ ην θίλεηξν είλαη απαηηείηαη ην αλακελφκελν
φθεινο ηνπο απφ ηελ άζθεζε πςειήο πξνζπάζεηαο λα είλαη θαη πςειφηεξν απφ ην
αλακελφκελν θφζηνο πνπ ζα επσκηζηνχλ.

5.6.1.2.Πεξηνξηζκνί ηνπ ππνδείγκαηνο Ζζηθνχ Κηλδχλνπ :

1νο πεξηνξηζκφο: Έζησ φηη ν ρξνληθφο νξίδνληαο κειέηεο ελφο πξνβιήκαηνο εζηθνχ
θηλδχλνπ αλαπηχζζεηαη ζε δηαθξηηφ ρξφλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλήζσο νη
εμεηαδφκελεο ρξνληέο είλαη ζπλήζσο ηξείο. Έζησ φηη ζηελ πξψηε ρξνληά νη
INSIDERS δέρνληαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε. Παξφκνηα ηελ δεχηεξε ρξνληά θάλεη ηελ
εκθάληζε ηνπ ν εζηθφο θίλδπλνο ελ;v ηελ ηξίηε ρξνληά, παξαηεξνχκε ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο πξνζπάζεηαο απφ πιεπξάο ησλ INSIDERS.
2νο πεξηνξηζκφο: Έζησ φηη ε πξνζπάζεηα, effort, ιακβάλεη κφλν δχν ηηκέο, 0 ή 1.
πγθεθξηκέλα πςειή πξνζπάζεηα αληηζηνηρεί ζε effort πνπ ηζνχηαη κε 1 ελψ ρακειή
κε effort πνπ ηζνχηαη κε 0.
3νο πεξηνξηζκφο : Έζησ φηη ε θεξδνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ιφγν δαλεηζκνχ, ησλ INSIDERS παίξλεη κφλν δχν ηηκέο, δειαδή high ή low. Έζησ
πσο ε πςειή θεξδνθνξία αληηζηνηρεί κε high θεξδνθνξία, ελψ αληίζηνηρα ε ρακειή
θεξδνθνξία αληηζηνηρεί κε low θεξδνθνξία.
4νο πεξηνξηζκφο : Έζησ φηη φιν ην κέξνο ηεο δαλεηνδφηεζεο απνπιεξψλεηαη κφλν
απφ ηελ θεξδνθνξία ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ησλ INSIDERS. Απηφ πξαθηηθά
ζεκαίλεη φηη νη INSIDERS, φπνηα κνξθή θαη αλ έρνπλ, επηρείξεζε,
ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο θαη νχησ θαζεμήο, δελ δηαθξαηά θαζφινπ
πξνιεπηηθή ξεπζηφηεηα (precautionary liquidity).
5νο πεξηνξηζκφο : Έζησ φηη ην πνζφ ην νπνίν ζα επηζηξέςνπλ νη INSIDERS ζηνπο
πηζησηέο ηνπο κεηά ηελ ιήμε ηνπ δαλείνπ – νκνιφγνπ πνπ έρνπλε ιάβεη είλαη F. Γηα
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ην F φκσο έρνπκε έλαλ πεξηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ηηκή ηνπ F είλαη πάληα
κεγαιχηεξε απφ ηελ low θεξδνθνξία ησλ INSIDERS . Γειαδή, ζε πεξίπησζε πνπ νη
INSIDERS δελ αζθήζνπλ πςειή, αιιά ρακειή πξνζπάζεηα, ηφηε ε θεξδνθνξία πνπ
ζα πξνθχςεη ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ην πνζφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα επηζηξέςνπλ
ζηνπο πηζησηέο ηνπο.
6νο πεξηνξηζκφο :
Έζησ φηη νη πηζησηέο – OUTSIDERS πξνηηκνχλ πάληα ε
πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάινπλ νη INSIDERS λα είλαη πςειή θαη φρη ρακειή. Απηφ
ζπκβαίλεη θαζψο αλ νη INSIDERS αζθήζνπλ ρακειή θαη φρη πςειή πξνζπάζεηα ηφηε,
ε θεξδνθνξία low πνπ ζα πξνθχςεη, δελ ζα θαιχπηεη ην F πνζφ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε νη πηζησηέο ζα ράζνπλ ην πνζφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο low θεξδνθνξίαο
θαη ηνπ κεγέζνπο F.

5.6.1.3. Ζ δνκή ηνπ ππνδείγκαηνο Ζζηθνχ Κηλδχλνπ.

Τπνζέηνπκε ηηο αθφινπζεο αληζφηεηεο :

max Ch F ,0
(1)

p

p

max Cl F ,0

max Ch F ,0

1 p

p max Cl F ,0

p

k

1 p

Ζ παξαπάλσ αλίζσζε απνηειεί ηνλ Incentive Compatibility Constraint θαη δείρλεη ην
ηη ζα πξέπεη λα ηζρχεη ψζηε νη δαλεηδφκελνη - INSIDERS λα έρνπλ θίλεηξν γηα λα
αζθήζνπλ πςειή πξνζπάζεηα (e=1).
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη F> low θεξδνθνξίαο πξνθχπηεη φηη νη δχν παξαθάησ φξνη
κεδελίδνληαη:

max Ch F ,0

1 p

p

k

θαη

max Cl F ,0

1 p

Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη ε δεχηεξε αληζφηεηα ηνπ Incentive Compatibility
Constraint:
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max Ch F ,0

(2)


p k

k = Κφζηνο πςειήο πξνζπάζεηαο

 Ch = Τςειή θεξδνθνξία


F =Πνζφ πνπ επηζηξέθνπλ νη INSIDERS

p =Πξνζαχμεζε

αζθήζνπλ e=1 , αληί γηα e=0.

Τςειήο

θεξδνθνξίαο

φηαλ

νη

INSIDERS

Σέινο γηα λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα θηλήηξσλ κεηαμχ ησλ πηζησηψλ θαη ησ
δαλεηδνκέλσλ απαηηείηαη νη πξψηνη λα θάλνπλ ηελ ππφζεζε θαιήο πίζηεσο γηα ηνπο
δαλεηδφκελνπο. πγθεθξηκέλα, νη πηζησηέο θάλνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη δαλεηδφκελνη
ζα αζθήζνπλ πςειή πξνζπάζεηα. Με άιια ιφγηα αλ γηα παξάδεηγκα ππνζέζνπκε πσο
Υ= ην πνζφ κε ην νπνίν
ηελ πξψηε ρξνληά νη πηζησηέο έρνπλ
ρξεκαηνδνηήζεη ηνπο δαλεηδφκελνπο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ε εμήο αληζφηεηα
γηα Υ=10.58, παξαδείγκαηνο ράξηλ:
(3)

p

p F p Cl 10.58

 p = πηζαλφηεηα πςειήο θεξδνθνξίαο φηαλ αζθεζεί e=0

 Cl = ρακειή θεξδνθνξία.



x = ην πνζφ κε ην νπνίν

ηελ πξψηε ρξνληά νη πηζησηέο έρνπλ

ρξεκαηνδνηήζεη ηνπο δαλεηδφκελνπο.
5.6.1.4. Τπφδεηγκα Ζζηθνχ Κηλδχλνπ θαη Διιάδα

ηνλ πξψην πίλαθα, ιακβάλνπκε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία, θαη ηνπο Indirect Taxes
πνπ καο ελδηαθέξνπλ, ππό ηελ κνξθή πνζνζηνύ ηνπ ΑΔΠ.
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ
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Πεγή:The Economic Adjustment Programme for Greece, May 2010, page 34

ηνλ δεχηεξν πίλαθα, ιακβάλνπκε ηα ζηνηρεία γηα ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, ( GDP real)
ηα νπνία ρξεηαδφκαζηε γηα ηνπο παξαθάησ ππνινγηζκνχο.
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟΗ
ΔΛΛΑΓΑ

ΚΑΗ

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ

ΓΔΗΚΣΔ

ΣΖ

Πεγή:The Economic Adjustment Programme for Greece, May 2010, page 35

Ο ιφγνο πνπ ρξεηαδφκαζηαλ ηηο ηηκέο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ, ήηαλ γηα λα
κεηαηξέςνπκε ζε δηζεθ. επξψ ηα πνζνζηά ησλ Indirect Taxes ηνπ πξψηνπ πίλαθα. Γηα
παξάδεηγκα, βιέπνπκε πσο ε πξφβιεςε γηα ηνπο Indirect Taxes ηνπ 2011 είλαη ζηα
15.03% ηνπ ΑΔΠ. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηνπ 2011 είλαη ζηα 169.83 δηζεθ. επξψ.
πλεπψο, ε πξφβιεςε γηα ην 2011 γηα ηνπο Indirect Taxes είλαη ζηα 169.83 * 0.1503
= 25.5254 δηζεθ. επξψ. Με ηελ ίδηα ινγηθή, πνιιαπιαζηάδνληαο ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ
θάζε πεξηφδνπ κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ Indirect Taxes ιακβάλνπκε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα γηα ηνπο ζηφρνπο ησλ Indirect Taxes :

2010

2011

2012

2013

2014
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23.44

25.5254

26

26.6

26.03

ηα πιαίζηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα θαηαξράο ζα ζεσξήζνπκε φηη ν
δαλεηδφκελνο είλαη ε Διιάδα, θαη πσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν είλαη ν θνξέαο
πνπ δαλείδεη ηελ Διιάδα. θνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη λα καο νδεγήζεη ζην
ζπκπέξαζκα εάλ πξάγκαηη ε Διιάδα έρεη θίλεηξν λα αζθήζεη πςειή πξνζπάζεηα γηα
λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ην ΣΡΌΗΚΑ θαη θαηά επέθηαζε εάλ βάζεη
απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα ζπλερηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΣΡΌΗΚΑ.
ε πξψην επίπεδν είλαη απαξαίηεην λα δηαζαθελίζνπκε ηελ άζθεζε πςειήο ή
ρακειήο πξνζπάζεηαο απφ ηελ Διιάδα. Τςειή πξνζπάζεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί κία
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα λνηθνθπξέκαηνο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κέζα ζηα deadlines πνπ έρεη νξίζεη ην ΣΡΌΗΚΑ, αιιά θαη
πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, κείσζεο
ησλ αληηζηνίρσλ δαπαλψλ θαη ηφλσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο.
Αληίζηνηρα, ρακειή πξνζπάζεηα ζα παξαηεξεζεί αλ ε θηλήζεηο είλαη ζπαζκσδηθέο
θαη δελ απνθέξνπλ ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο
ρψξαο.
5.6.1.5. Πξφζζεηεο παξαδνρέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο.
Γαλεηδφκελνη ζηνηρεία απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ κλεκνλίνπ 1, θαη απφ ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ησλ effort problems κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαδνρέο :
1. Ζ κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη ζε δηαθξηηφ ρξφλν δειαδή έζησ φηη έρσ ηξείο
πεξηφδνπο ζε θάζε ηκήκα(Υ1,Υ2,Υ3), ηνπ ζπλνιηθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ
κεγέζνπο Υ. Παξαθάησ ζα δψζνπκε ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο
εθαξκφδνληαο ηα κνληέιν αξρηθά γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2010, Υ1=10.58 δηζεθ. απφ
ηα ζπλνιηθά Υ=30 δηζεθ. επξψ. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί αλάιπζε θαη γηα ηηο
δφζεηο ηνπ 2011 θαη 2012.
Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ Υ είλαη 30 δηζεθ. επξψ πνπ καδί κε ηα 80 δηζεθ., πνπ
απνηεινχλ ην παθέην ηεο Δπξψπεο γηα ηελ δηάζσζε ηεο Διιάδαο, ζπκπιεξψλνπλ ηα
110 δηζεθ. ηεο ζπλνιηθήο βνήζεηαο. Σν πνζφ ησλ 30 δηζεθ. ηεο ΣΡΟIΚΑ
θαηαβάιιεηαη ζηελ Διιάδα κε ηελ κνξθή δφζεσλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη
δφζεηο θαη νη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ηνπο είλαη νη εμήο :

1ε δφζε, 5.5 δηζεθ.  Μάηνο 2010
2ε δφζε, 2.57δηζεθ.  Αχγνπζηνο 2010
3ε δφζε, 2.5 δηζεθ.  Οθηψβξηνο 2010
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4ε δφζε, 4.1 δηζεθ. Μάξηηνο 2011
5ε δφζε, 3.2 δηζεθ. Ηνχιηνο 2011
ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ε κνξθή ηεο ζηαδηαθήο
δαλεηνδφηεζεο ηεο Διιάδαο είλαη έλα πξσηνθαλέο θαηλφκελν. Έηζη, ιφγσ ησλ
πνιιψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ειιεληθήο θξίζεο, ε ΣΡΟΗΚΑ έθξηλε απαξαίηεην ην
παθέην ζηήξημεο ηεο Διιάδαο λα είλαη ηεο παξαπάλσ κνξθήο . Με άιια ιφγηα κεηά
ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, δίλεηαη
θαη ε αληίζηνηρε δφζε.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, παξαηεξνχκε φηη ε ζπλνιηθή δαλεηαθή ζηήξημε απφ ηελ
ΣΡΟIΚΑ γηα ην έηνο 2010 ήηαλ 10.58 δηζεθ. επξψ ελψ ε αληίζηνηρε γηα ην έηνο 2011
ήηαλ 7.3 δηζεθ.. Οξίδνπκε ινηπφλ σο Υ1 =10.58 θαη αληίζηνηρα σο Υ2=7.3.

2. Δίλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο πνπ βάζεη ηνπ κλεκνλίνπ έρεη νξίζεη
ε ΣΡΟIΚΑ. Όζνλ αθνξά απηνχο, αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο δχν πην βαζηθνχο
δεκνζηνλνκηθνχο
πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνιηθά δεκφζηα έζνδα, αιιά θαη ηα
ζπλνιηθά δεκφζηα έμνδα ηεο ρψξαο καο. Όζνλ αθνξά ηα δεκφζηα έζνδα, ην 2010
ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 39.62 % ηνπ ΑΔΠ. Αληίζηνηρα, ν ζηφρνο γηα ην 2014 είλαη
ηα δεκφζηα έζνδα λα θηάζνπλ ζην 42.43% ηνπ ΑΔΠ.
ρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ηα 2010 ήηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 47.64% ηνπ
ΑΔΠ. χκθσλα κε ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο 1 κε ηελ ΣΡΟIΚΑ, ν ζηφρνο γηα ην
ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηνπ 2014 είλαη ζην 44.99% ηνπ ΑΔΠ.
3. Γηα ράξηλ απινχζηεπζεο ζα ζέζνπκε θάπνηεο ρξήζηκεο παξαδνρέο γηα ηελ
αληηζηνηρία κεηαμχ ζηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ θιαζζηθνχ effort problem model
κε ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρψξαο
καο. Αξρηθά ζεσξνχκε πσο ε effort έρεη κφλν δχν ζηάδηα δειαδή:
e = 1 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πςειή πξνζπάζεηα
αληηθαηνπηξίδεη ηελ ρακειή.

ή

e = 0 πνπ

5.6.1.6. Δπεμεγήζεηο γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη εθαξκνγή ηνπ
ππνδείγκαηνο γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2010.
Θεσξνχκε φηη ην πξφβιεκα εμειίζζεηαη ζε 3 δηαθξηηέο ρξνληέο.
T=2010
T=2011
T=2012
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Σελ ρξνληά 2010 ε Διιάδα δέρεηαη ζπλνιηθή δαλεηαθή ζηήξημε χςνπο Υ1=10.58
δηζεθ. επξψ. Δδψ είλαη ρξήζηκν λα θάλνπκε θαη ηελ ππφζεζε πσο ε Διιάδα
απνπιεξψλεη ην πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ δαλείνπ Υ, 30 δηζεθ. κφλν απφ ηελ πηζαλή ηεο
θεξδνθνξία, δειαδή δελ έρεη precautionary liquidity.
Σελ ρξνληά 2011 θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ν εζηθφο θίλδπλνο θαζψο ππάξρεη ην
ελδερφκελν ε Διιάδα λα άζθεζε πςειή πξνζπάζεηα ή λα άζθεζε ρακειή.
Σέινο ηελ ρξνληά 2012 ζα παξαηεξήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο
Διιάδαο δειαδή ην πψο κεηαβιήζεθαλ ζεκαληηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαβιεηέο.
1. Κεξδνθνξία, C ε νπνία ηελ πεξίνδν 2012 παίξλεη κφλν 2 ηηκέο C high, Ch εάλ νη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαβιεζνχλ ζεηηθψο θαη C low, C l εάλ νη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο κεηαβιεζνχλ δπζκελψο. ηα πιαίζηα ηεο Διιάδνο, γηα ράξε απινχζηεπζεο
ζα ζεσξήζνπκε φηη ε θεξδνθνξία εθθξάδεηαη απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο πνπ ζέηεη
ην θξάηνο πνπ απνηεινχλ πεγή εζφδσλ θαη θεξδψλ γηα ηελ Διιάδα. Οη έκκεζνη
θφξνη κάιηζηα απνηεινχλ κέξνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2010,
ζαλ Ch ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ηνπ 2012, ρξνληά πνπ ζα θαλνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο Διιάδαο. επηπξνζζέησο ην Ch κπνξεί λα
εξκελεπζεί θαη ζαλ εππξφζδεθηνο ζηφρνο ζην κλεκφλην πνπ έρεη ζπλάςεη ε ρψξα καο
κε ηελ ΣΡΟIΚΑ. πγθεθξηκέλα, ην Ch=26 δηζεθ. επξψ. Αληίζηνηρα εάλ νη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κεηαβιεζνχλ δπζκελψο, θαη ε θεξδνθνξία είλαη low
ζα ππνζέζνπκε φηη ζα πέζεη πάξα πνιχ ζε έλα ζηαζεξφ κέγεζνο πνπ ζα ζεσξήζνπκε
γηα ράξηλ απινχζηεπζεο φηη είλαη 5 δηζεθ. επξψ. πλεπψο, Cl=5 δηζεθ..
2. Ακέζσο κεηά είλαη ρξήζηκν λα νξίζνπκε ην κέγεζνο F πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ
ην πνζφ πνπ ζα πξέπεη ε Διιάδα λα επηζηξέςεη ζηελ ΣΡΟIΚΑ γηα ηνλ δαλεηζκφ ησλ
Υ1=10.58 δηζεθ.. πγθεθξηκέλα, είλαη ινγηθφ πνπ ε ΣΡΟIΚΑ απαηηεί πνζφ ην νπνίν
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην Υ1 ιφγσ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ επηθξαηεί. Με άιια
ιφγηα αλ κεηά ην πέξαζκα ησλ εηψλ, σο ην 2012, ε Διιάδα δελ πεηχρεη πςειή
θεξδνθνξία, δειαδή νη έκκεζνη θφξνη πνπ ζα εηζπξάμεη θπκαλζνχλ ζε πνιχ ρακειά
επίπεδα, ηφηε ε ΣΡΟIΚΑ ζα πάξεη πίζσ κφλν ην Cl θαη φρη φιν ην Υ1 πνπ έρεη
δαλείζεη. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θάζε πηζησηήο πξνηηκά ην άηνκν ζην
νπνίν δάλεηζε, λα αζθήζεη πςειή πξνζπάζεηα.
3. Δίλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε θαη ην θφζηνο άζθεζεο πςειήο πξνζπάζεηαο, θ. Όηαλ
κηα επηρείξεζε πνπ έρεη δαλεηζηεί έλα Υ πνζφ αζθεί πςειή πξνζπάζεηα, ηφηε σο
άκεζν επαθφινπζν αθηεξψλεη ρξφλν θαη ρξήκα ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο.
Δπηπξνζζέησο επηβαξχλνληαη θαη νη εξγαδφκελνη απηήο κε παξαπάλσ θφξην εξγαζίαο
θαη ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην εμειηγκέλα κεραλήκαηα κε γλψκνλα ηελ
επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. Όια απηά απνηεινχλ ην θφζηνο πςειήο
πξνζπάζεηαο ην νπνίν ππνζέηνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ e=0 ζεσξείηαη κεδεληθφ,
δειαδή θ( e=0) =0.
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ηα πιαίζηα ηνπ δηθνχ καο πξνβιήκαηνο, ζα ζεσξήζνπκε φηη ην θ ηαπηίδεηαη κε ηελ
πξφζζεηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ηνπ 2011 θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ
επίπησζε κεγαιχηεξεο χθεζεο.. Ζ πξφζζεηε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα ζηελ πξάμε
ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ζπληζησζψλ φπσο :
 επίπησζε αλαζεψξεζεο ειιείκκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο 2011
 επίπησζε κεγάιεο χθεζεο
 πξσηνβνπιίεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ.
 επαλεθηίκεζε απνδφζεσλ – παξεκβάζεσλ

Γηα ιφγνπο ππνινγηζκψλ ζα ζεσξήζνπκε φηη ηα θ ηαπηίδεηαη κε ηελ επίπησζε
κεγαιχηεξεο χθεζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ην κλεκφλην 1, ε επίπησζε κεγάιεο
χθεζεο αλέξρεηαη ζην 1 δηζεθ. επξψ. Άξα ην θ=1 δηζεθ..

4. Σέινο ρξήζηκν ζα ήηαλ λα νξίζνπκε θαη ηηο πηζαλφηεηεο πςειήο θαη θεξδνθνξίαο ή
πςεινχ ΑΔΠ γηα ηελ Διιάδα φηαλ έρσ e =1 ή e=0.
Οξίδνπκε σο πηζαλφηεηα πςειήο θεξδνθνξίαο φηαλ αζθεζεί, e=1 σο, p + Γp ελψ
αληίζηνηρα ηελ πηζαλφηεηα
πςειήο θεξδνθνξίαο φηαλ αζθεζεί λα ρακειή
πξνζπάζεηα, e=0, σο p.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ε πηζαλφηεηα Γp εθθξάδεη ηελ πξνζαχμεζε
ηεο πηζαλφηεηαο πςειήο θεξδνθνξίαο φηαλ ε Διιάδα αζθήζεη πςειή απφ φηαλ
αζθήζεη ρακειή πξνζπάζεηα.
ηα πιαίζηα ηνπ παξαδείγκαηνο καο, ππνζέηνπκε πσο ε πηζαλφηεηα πςειήο
θεξδνθνξίαο φηαλ ε Διιάδα αζθήζεη πςειή πξνζπάζεηα, είλαη p +Γp =0.65 ελψ ε
αληίζηνηρε πηζαλφηεηα γηα ρακειή πξνζπάζεηα είλαη p=0.25. πλεπψο,,
δηαπηζηψλεηαη φηη ε πξνζαχμεζε είλαη Γp=0.4.
Δπνκέλσο, ακέζσο κεηά είλαη απαξαίηεην λα πεξάζνπκε ζην καζεκαηηθφ θνκκάηη
ηνπ effort problem. ε πξψην επίπεδν, ζα νξίζνπκε ηελ δηαθνξά ΓC=Ch-Cl. Ζ
δηαθνξά απηή εθθξάδεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ πςειήο θαη ρακειήο θεξδνθνξίαο,
δειαδή ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζηφρνπ γηα ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ηνπ 2012 θαη ησλ
ρακειψλ – ζηαζεξψλ έκκεζσλ θφξσλ πνπ έρνπκε ζέζεη Cl = 5 δηζεθ..
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη κε αληηθαηάζηαζε απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία,
πξνθχπηεη φηη ην ΓC=Ch-Cl= 26-5= 21 δηζεθ. επξψ.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε κηα απάληεζε ζην εξψηεκα έλα ε Διιάδα έρεη
θίλεηξν λα αζθήζεη πςειή πξνζπάζεηα γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο – πεξηνξηζκνχο
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πνπ έρεη ζέζεη, αλά ηα κλεκφληα ε ΣΡΟIΚΑ, είλαη ρξήζηκν λα πάξνπκε ην Incentive
Compatibility Constraint απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο.
Έηζη γηα λα έρεη θίλεηξν ε Διιάδα άζθεζεο πςειήο πξνζπάζεηαο, ζα πξέπεη λα
ηζρχεη ε εμήο αλίζσζε ζχκθσλα θαη κε ην ICC:

max Ch F ,0

p

max Ch F ,0

p

max Cl F ,0

p max Cl F ,0

1 p

1 p

p

k

(1)

Λφγσ ηεο ππφζεζεο φηη ην F > Cl πξνθχπηεη φηη νη φξνη:

max Ch F ,0

1 p

p

k

θαη

max Cl F ,0

1 p

απηνκάησο κεδελίδνληαη.
Με αλαδηάηαμε ησλ φξσλ ηεο (1) ιακβάλνπκε ηελ αθφινπζε αλίζσζε:

max Ch F ,0

p k

(2)

Γειαδή απφ ηελ (2) αλ θάλνπκε αληηθαηάζηαζε παίξλνπκε ηελ εμήο
αλίζσζε γηα ην F:

F

23.5 (3)

Άξα κφλν εάλ ε Διιάδα επηζηξέςεη πνζφ ρακειφηεξν ησλ 23.5 δηζεθ. γηα ηα Υ1 =
10.58 πνπ έρεη ιάβεη, ζα έρεη θίλεηξν λα αζθήζεη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα
κε ζθνπφ λα πεηχρεη ηα standards ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ πνπ έρεη ζέζεη ε ΣΡΟIΚΑ.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο ΣΡΟIΚΑ φκσο είλαη απαξαίηεην λα ειέγμνπκε εάλ ζα είλαη
εθηθηή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 10.58 δηζεθ. κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλίζσζεο (3)
πγθεθξηκέλα, γηα λα δαλείζεη ε ΣΡΟIΚΑ πνζφ 10.58 δηζεθ. ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη
ην πφζν πνπ αλακέλεη λα πάξεη απφ ηελ Διιάδα λα είλαη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε,
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηα 10.58 δηζεθ..
Με άιια ιφγηα γηα λα είλαη εθηθηφο ν δαλεηζκφο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ν παξαθάησ
πεξηνξηζκφο, βάζεη ηελ ππφζεζεο θαιήο πίζηεο πνπ θάλεη γηα ηελ πςειή πξνζπάζεηα
ηεο Διιάδαο ε ΣΡΟIΚΑ :
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p

p F p Cl 10.58

(4)

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην

F

14.35

(5)

Παξαηεξνχκε πσο νη 3 θαη 5 αληζψζεηο ζπλαιεζεχνπλ ζε θάπνην
δηάζηεκα ηηκψλ.
5.6.1.6.1. πκπέξαζκα εθαξκνγήο γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2010
Καηαιήγνληαο, δηαπηζηψλεηαη πσο γηα ηηο ηηκέο ηνπ F πνπ αλήθνπλ ζην
δηάζηεκα 14.35 κε 23.5 δηζεθ. επξψ, ε Διιάδα έρεη θίλεηξν γηα λα αζθήζεη e=1
κε απψηεξν ζθνπφ λα πεηχρεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε
ΣΡΟIΚΑ. Με άιια ιφγηα ε ππφζεζε θαιήο πίζηεο ηζρχεη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ 10.58 δηζεθ. επξψ βάζε ην κνληέινπ καο είλαη εθηθηή.

Απηή ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη ηελ εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη έρνπκε
εθηακηεχζεη κέρξη ζήκεξα ηηο δφζεηο ηνπ 2010.

5.6.1.7.Δθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2011.
Ζ αλάιπζε παξακέλεη ε ίδηα απιά αιιάδνπλ κεξηθά δεδνκέλα. Δδψ νη δηαθξηηέο
ρξνλνινγίεο είλαη :
2011
2012
2013

Σν 2011 είλαη ε ρξνληά πνπ ε Διιάδα δέρεηαη ην δάλεην ζπλνιηθνχ χςνπο Υ2= 7.3
δηζεθ. επξψ.
Σν 2012 εκθαλίδεηαη ν εζηθφο θίλδπλνο, δειαδή ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα κπνξεί λα
αζθήζεη ρακειή ή πςειή πξνζπάζεηα,
Καη ηέινο ην 2013 θαίλνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ηηο πξνζπάζεηαο ηεο
Διιάδαο. Παξαηεξνχκε πσο ε πςειή θεξδνθνξία ηνπ 2013 ηζνχηαη κε ηελ εθηίκεζε
γηα ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ηνπ 2013 δειαδή κε 17.114 δηζεθ.. Άξα ην Ch=26.6. Σν Cl
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παξακέλεη ζηαζεξφ κε 5 δηζεθ.. πλεπψο ε δηαθνξά Ch-Cl =21.6 δηζεθ.. Όια ηα
ππφινηπα δεδνκέλα παξακέλνπλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δφζεσλ ηνπ 2010.
Γηα λα αζθήζεη ε Διιάδα πςειή πξνζπάζεηα απαηηείηαη λα είλαη αιεζήο ε αλίζσζε
(2). Με αληηθαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ καο ζηνλ ICC έρσ φηη

F

24.1

Αληίζηνηρα θάησ απφ ηελ ππφζεζε θαιήο πίζηεσο πνπ θάλεη ε ΣΡΟIΚΑ, έρσ ηελ
αλίζσζε (4) πνπ πξέπεη λα είλαη αιεζήο φρη γηα Υ1 αιιά γηα Υ2=7.3 πιένλ. Μεηά
απφ αληηθαηάζηαζε ιακβάλνπκε πσο ην

F 9.30
πλεπψο βιέπνπκε πσο νη δχν αληζψζεηο επαιεζεχνληαη ζην παξαθάησ δηάζηεκα

9.30,24.1
5.6.1.7.1. πκπέξαζκα εθαξκνγήο γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2011
Άξα γηα δηάθνξα F πνπ αλήθνπλ ζην παξαπάλσ δηάζηεκα, ε Διιάδα ζα αζθήζεη
πςειή πξνζπάζεηα αιιά θαη ε ΣΡΟIΚΑ, θάησ απφ ηελ ππφζεζε good will πνπ ζα
θάλεη, ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ Διιάδα κε ηα Υ2=7.3 δηζεθ. επξψ. πγθξίλνληαο ηα
απνηειέζκαηα γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2011, κε ην ηη έγηλε πξαγκαηηθά κπνξνχκε λα
δψζνπκε κηα επηπξφζζεηε εμήγεζε γηα ην γεγνλφο φηη πξάγκαηη ε Διιάδα έρεη ήδε
ιάβεη θαη ηηο 2 δφζεηο ηνπ 2011 δείρλνληαο ζηελ ΣΡΟIΚΑ φηη είλαη δηαηεζεηκέλε λα
θαηαβάιεη κηα έληνλε θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ ηεο.
5.6.1.8. Δθαξκνγή γηα ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2012
ην ηέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ειέγμνπκε ηη ζα ζπκβεί θαη κε ην ππφινηπν πνζφ
ηνπ ζπλνιηθνχ δαλείνπ Υ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη ε Διιάδα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ 2012. Αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίζνπκε ην χςνο ηνπ
ππνιεηπφκελνπ πνζνχ Υ3. Πνιχ απιά αθαηξψληαο απφ ην ζχλνιν ηεο δαλεηαθήο
ζηήξημεο ην Υ1 θαη ην Υ2 έρνπκε πσο :
Υ3=30-10.58-7.3 = 12.2
Δπνκέλσο παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε εάλ ε Διιάδα έρεη θίλεηξν λα αζθήζεη πςειή
πξνζπάζεηα θαη αλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ΣΡΟIΚΑ ηειηθά ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Υ3 ζα
είλαη εθηθηή.
Γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2012 νη ηξείο δηαθξηηέο ρξνληέο ζα είλαη νη αθφινπζεο:
2012
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2013
2014

πγθεθξηκέλα, ηελ ρξνληά 2012 ε Διιάδα ζα παξαιάβεη ην Υ3 πνζφ ησλ 12.2 δηζεθ.
επξψ.
ηελ ζπλέρεηα, ην 2013 εκθαλίδεηαη θαη πάιη ν εζηθφο θίλδπλνο θαζψο ελδέρεηαη ε
Διιάδα λα ζπλερίζεη λα αζθεί πςειή πξνζπάζεηα φκσο δελ απνθιείεηαη θαη ην
ελδερφκελν λα ε πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο λα κεηαβιεζεί ζε ρακειή.
Σέινο ηα απνηειέζκαηα ηνπ είδνπο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα θαηαβάιεη ην 2013 ε
Διιάδα, ζα θαλνχλ ην επφκελν έηνο δειαδή ηα 2014. Δπνκέλσο βάζεη ηνπ 2014
νξίδεηαη θαη πάιη ε πςειή θεξδνθνξία,Ch, δειαδή νη πςεινί έκκεζνη θφξνη φπσο
έρνπλ εθηηκεζεί απφ ηελ ΣΡΟIΚΑ. Απφ ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία παξαηεξνχκε πσο
ην Ch ηνπ 2014 είλαη 26.03 δηζεθ. επξψ. Άξα πάιη ππνινγίδνπκε ην ΓC= 26.03-5 =
21.03 θαζψο ην Cl παξακέλεη ζηαζεξφ ζηα επίπεδα ησλ 5 δηζεθ. επξψ.
Λακβάλνληαο πάιη ηελ αλίζσζε (2) δειαδή ηνλ ICC πεξηνξηζκφ γηα ηελ άζθεζε
πςειήο πξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο ρψξαο καο ιακβάλνπκε πσο :

F

23.53

Αληίζηνηρα θάησ απφ ηελ ππφζεζε θαιήο πίζηεσο πνπ θάλεη ε ΣΡΟIΚΑ, έρσ ηελ
αλίζσζε (4) πνπ πξέπεη λα είλαη αιεζήο φρη γηα Υ2 αιιά γηα Υ3=12.2 πιένλ. Μεηά
απφ αληηθαηάζηαζε ιακβάλνπκε πσο ην

F

16.84

Απφ ηηο δχν αληζψζεηο παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη θάπνην δηάζηεκα γηα ηα φπνπ θαη
λα επαιεζεχνληαη ηαπηφρξνλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2012 ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο κε ην δάλεην ησλ Υ3=12.2 δηζεθ. επξψ είλαη εθηθηή.
Καη απηφ γηαηί ε ΣΡΟIΚΑ ζα απαηηεί F κεγαιχηεξν ησλ 16.84 δηζεθ. ελψ ε Διιάδα
γηα λα αζθήζεη e=1 ζα απαηηεί λα δαλεηζηεί ην πνιχ γηα F =23.53.
5.6.1.8.1. πκπέξαζκα εθαξκνγήο γηα ηηο δφζεηο ηνπ 2012.
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ δηαπηζηψλεηαη φηη ην κνληέιν ειιηπνχο πξνζπάζεηαο , θάησ
απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ, κπνξεί λα εμεγήζεη ην γεγνλφο φηη ε
Διιάδα, έρεη δερζεί κέρξη ζηηγκήο φιεο ηηο δφζεηο απφ ηελ ΣΡΟIΚΑ. Απφ απηφ
ζπκπεξαίλνπκε θαηαξράο, φηη νη ειιεληθέο αξρέο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη επαθξηβψο
ην δεκνζηνλνκηθφ ηέικα ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, κε απνηέιεζκα λα αζθνχλ
πςειή πξνζπάζεηα ψζηε ηα deadlines ησλ αξρψλ ηνπ ΣΡΟIΚΑ, λα θαιχπηνληαη ζε
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θάζε πεξίπησζε. Αλ θαη απηή ηε ζπκπεξηθνξά ζα ηελ θξίλακε αηζηφδνμα ζεκαληηθή
γηα ην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηεο ρψξαο καο, είλαη θξίζηκν λα ζπλερηζηεί κε πην
γξήγνξνπο ξπζκνχο γηα λα επηηεπρζνχλ ηα δεηνχκελα απνηειέζκαηα βάζεη ησλ
κλεκνλίσλ.
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ην παξφλ ηκήκα ηεο εξγαζίαο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαθεθαιαηψζνπκε κε έλαλ
ζχληνκν ηξφπν ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαγάγνπκε ρξήζηκα απνηειέζκαηα
γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηηο εμεηαδφκελεο
ρψξεο.
1ν ζπκπέξαζκα : Όηαλ κηα ρψξα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο είλαη εμαηξεηηθά
δχζθνιν ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη λα είλαη
ην ίδην ζεηηθά ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο απηήο. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο, ηα δεκνζηνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα
νπνία πξνέθπςαλ ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά θαζψο θαη ην Γεκφζην έιιεηκκα θαη
Υξένο κεηψζεθε αιιά θαη ηα θνξνινγηθά ηεο έζνδα απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Όκσο,
ηφζν ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ καθξννηθνλνκηθφ ηνκέα νη εμειίμεηο δελ
ήηαλ νη αλακελφκελεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα επαθφινπζα ζηνπο δχν ηνκείο
απηνχο δελ ήηαλ ζεηηθά ζα αλαιπζεί ζην ακέζσο αθφινπζν ζπκπέξαζκα. Ο
ηζρπξηζκφο ηνπ 1νπ ζπκπεξάζκαηνο επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην ζχλνιν
ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ κφλν ε Αξγεληηλή θαηάθεξε λα πεηχρεη ηα ίδην ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Με άιια ιφγηα, νη
πξνζπάζεηεο νη νπνίεο θαηαβιήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Αξγεληηλήο, ήηαλ
ηφζν ζεκαληηθέο πνπ θαηαξράο, νδήγεζαλ ζε πξψην επίπεδν ζηελ δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή. Με άιια ιφγηα, ην Γεκφζην Υξένο κεηψζεθε θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα
ηεο ρψξαο αλέβεθαλ. ε δεχηεξν επίπεδν φκσο, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία ήηαλ ην ίδην ζεκαληηθέο. Έηζη, ε ζπλνιηθή επέλδπζε θαη ε ζπλνιηθή
θαηαλάισζε απμήζεθαλ κε απνηέιεζκα ηελ ίδηα πνξεία λα αθνινπζήζεη θαη ν
δείθηεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. αλ απνηέιεζκα, θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα νη
εμειίμεηο ήηαλ αηζηφδνμεο αιιά θαη ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα απμήζεθε νπζησδψο.
2ν ζπκπέξαζκα : Όηαλ ηα ζεηηθά επηηεχγκαηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο δελ
πεξάζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, επεξεάδνληαο άκεζα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή
ησλ πνιηηψλ ηφηε νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά, αιιά θαη
έρνπλ κφλν βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη θαζαξά θαη
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ρψξα ηεο Βξαδηιίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, αλακθίβνια ηα
δεκνζηνλνκηθά επηηεχγκαηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ήηαλ ζεκαληηθά. Έηζη, ζαλ
απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε νη δεκφζηεο δαπάλεο
κεηψζεθαλ, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην Γεκφζην Υξένο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά. Όκσο,
απηέο νη ζεηηθέο εμειίμεηο δελ επεξέαζαλ άκεζα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηεο
ρψξαο. Με άιια ιφγηα, δελ ηέζεθαλ ζηέξεεο βάζεηο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα, ν
ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ λα έρεη πνιιέο απμνκεηψζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
γελλάηαη έληνλε αβεβαηφηεηα ηφζν γηα ηα κειινληηθά επίπεδα πιεζσξηζκνχ ηεο
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ρψξαο, φζν θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα εχθνιεο εχξεζεο εξγαζίαο ιφγσ θαη ηεο πςεινχο
αλεξγίαο. Βέβαηα φπσο απνδείρηεθε θαη ζηελ πξάμε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βξαδηιίαο,
ε αβεβαηφηεηα απηή επεξέαζε άκεζα θαη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα φπνπ θαη νη ηξαπεδηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά απφ ην 2008 θαη έπεηηα.
Απηφο είλαη έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ 2 νπ ζπκπεξάζκαηνο
γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηνλ ρξνληθφ ηεο ραξαθηήξα. Καη απηφ
γηαηί φηαλ ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηψλεηαη, ν αληίθηππνο ζηελ
εγρψξηα παξαγσγή θαη επέλδπζε ζα είλαη αξλεηηθφο.
3ν ζπκπέξαζκα : Αθφκε θαη φηαλ ηα δεκνζηνλνκηθά επηηεχγκαηα «πεξάζνπλ» ζηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία, αθφκα θαη ηα επίπεδα επεκεξίαο θαη νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα κελ μεθεχγνπλ ζε επίπεδα ππεξβνιήο. Γηα λα
εμεγήζνπκε ην ζπκπέξαζκα απηφ αο ζθεθηνχκε ηη ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Δθνπαδφξ. Πην αλαιπηηθά ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε απφ ηηο
εγρψξηεο αξρέο ηεο ρψξαο, ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθξνηεκέλε. αλ απνηέιεζκα, ηα
πξσηνγελή ειιείκκαηα απμήζεθαλ φπσο θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα. ε δεχηεξν
ζηάδην νη ηνπηθέο αξρέο θαηάθεξαλ θαη φηη απέηπραλ νη αληίζηνηρεο αξρέο ηεο
Βξαδηιίαο. Απηφ ήηαλ λα ππάξμεη κεγάιε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα αθνχ ν
πιεζσξηζκφο κεηψζεθε θαη ε ζπλνιηθή επέλδπζε απμήζεθε νπζησδψο. Δπίζεο θαη ηα
επίπεδα αλάπηπμεο έθηαζαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ήηαλ ε
κεγάιε αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο ρψξαο αθνχ νη εμαγσγέο
εθηηλάρζεθαλ θαη νη εηζαγσγέο πεξηνξίζηεθαλ. Όκσο, ζε απηφ ην ζεκείν
δηθαηνινγείηαη απφιπηα ν ηζρπξηζκφο ηνπ 3νπ ζπκπεξάζκαηνο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Δθνπαδφξ, ην εκπνξηθφ άλνηγκα δελ εμειίζζνληαλ κε ζπλεηνχο
ξπζκνχο. Έηζη, κέζα ζε φιν ην θιίκα επεκεξίαο, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα απμάλνληαλ
ζπλέρεηα ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κε ππεξβνιηθά πςεινχο ξπζκνχο. Οη ξπζκνί απηνί
φκσο ειινρεχνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ ρψξα, ιφγσ κηαο πηζαλήο αξλεηηθήο
κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη φρη κφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην
εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ζα δερζεί κεγάιν πιήγκα, θαη καδί κε απηφ θαη ε
αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. Γηα απηφ, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο επεκεξίαο είλαη
απαξαίηεην ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα λα απμάλεη αιιά κε ινγηθνχο ξπζκνχο. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρψξα παξακέλεη πξνζηαηεπκέλε απφ ζνβαξνχο θηλδχλνπο.
4ν ζπκπέξαζκα : Όηαλ κηα ρψξα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε χθεζεο είλαη ηδηαίηεξα
θξίζηκν λα ιεθζνχλ ζε πξψην επίπεδν ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη λα εθαξκνζζνχλ νη
απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα. Tν ζπκπέξαζκα απηφ
πξνθχπηεη έληνλα απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Μεμηθφ. Πην αλαιπηηθά, ζην Μεμηθφ παξά
ηελ έληνλε πξνζπάζεηα ε νπνία θαηαβιήζεθε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηα
απνηειέζκαηα ηα νπνία επηηεχρζεθαλ ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα δελ ήηαλ ηα
ελδεδεηγκέλα. Οπζηαζηηθά, δελ είραλ ηεζεί νη βάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ρψξν. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο γηα ηνλ
νπνίν θαηά ηελ άπνςε καο ππάξρεη κηα ακθηβνιία γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη εμαγσγηθψλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
ηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα ε ακθηβνιία απηή πεγάδεη απφ ηελ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ηνπ
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εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Όζνλ αθνξά, ηνλ καθξννηθνλνκηθφ ρψξν, ηα πξψηα
απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ ελζαξξπληηθά. Ωζηφζν, ε
αβεβαηφηεηα παξακέλεη γηα ηελ εμέιημε ζην κέιινλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ
κεηαβιεηψλ ιφγσ ηνπ εξσηεκαηηθνχ πνπ ππάξρεη ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα ηεο
ρψξαο.
5ν ζπκπέξαζκα : Ζ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ
είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη λα γίλεη αθφκε πην απνδνηηθή ζε
παγθφζκην επίπεδν. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ 5νπ ζπκπεξάζκαηνο δηθαηνινγείηαη εχθνια απφ
ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζεηζκνχ ηεο Ηαπσλίαο. Όπσο αλαιχζακε θαη ζην
θεθάιαην ηεο Ηαπσλίαο, ην αλαπάληερν θαηλφκελν απηφ, αλέδεημε ηηο αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν.
Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην ζρήκα ηεο αξάρλεο ηεο ζειίδαο 239, φπνπ
θαη θαίλεηαη φηη ελψ ην 2011 ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ηνκέα ήηαλ επηηπρήο, απαηηνχληαη αθφκε πην ζεκαληηθά βήκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία
αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πξνέιεπζεο, πξηλ
γίλνπλ πην απεηιεηηθνί γηα ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία.
6ν ζπκπέξαζκα :
Όηαλ ζε κηα ρψξα έρνπλ αθνινπζεζεί επαλεηιεκκέλα
ιαλζαζκέλεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο γηα αξθεηά έηε, ηφηε ε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία
θαη πξνζαξκνγή είλαη θξίζηκν λα ζπλνδεπζεί κε ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο, ζηεξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο. Καη απηφ γηαηί
ζηελ ρψξα καο εθαξκφζζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε κέζνδνη θαη πνιηηηθέο πνπ δελ
ζηεξίδνληαλ ζε κηα νηθνλνκηθή ινγηθή. Αληηζέησο ηα ιάζε ήηαλ αξθεηά θαη ζνβαξά
κε απνηέιεζκα ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή λα είλαη κνλφδξνκνο. Καηά ηελ άπνςε
καο, ε κέζνδνο πνπ εθαξκφδεη ην ΣΡΟIΚΑ επηθεληξψλεηαη ζε απφιπην βαζκφ ζηελ
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, κε απνηέιεζκα ηελ «απνζηείξσζε» ηεο πξαγκαηηθήο
αγνξάο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δπλαηφηεηεο γηα θαηλνηφκεο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κεηψλνληαη θα ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο
παξακέλεη ρακειή. πλεπψο, θαη ηα standards αλάπηπμεο δελ δχλαηαη λα είλαη
πςεινχ επηπέδνπ.
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