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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μας έχει απασχολήσει αρκετά και θα συνεχίσει
να μας απασχολεί και στο μέλλον. Το ΔΝΤ είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από
187 χώρες-μέλη και έχει παρέμβει σε πολλές από αυτές, κατόπιν δικού τους αιτήματος,
με σκοπό την οικονομική στήριξή τους και τη βελτίωση των μακροοικονομικών τους
μεγεθών. Χώρες-μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους
καθώς και υπερχρεωμένες φτωχές χώρες-μέλη του, ζητούν τη χρηματοδότηση του
Ταμείου. Ο δανεισμός από το Ταμείο έχει ως στόχο να αμβλύνει τις επώδυνες επιπτώσεις
μιας απότομης και βίαιης προσαρμογής την οποία θα υφίστατο η εκάστοτε χώρα αν δεν
της δινόταν το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή των κατάλληλων
διαρθρωτικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη σταδιακή της ανάκαμψη.
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε το ρόλο και τους στόχους του ΔΝΤ και κάνουμε
αναδρομή στην ιστορία του χωρίζοντάς τη σε πέντε (5) χρονικές περιόδους από το 1944
που συνελήφθη η ιδέα δημιουργίας του μέχρι σήμερα. Περιγράφουμε τη διαδικασία
ένταξης των χωρών στο Ταμείο, ορίζουμε το τεχνητό αποθεματικό μέσο πληρωμών του
το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα (ΕΤΔ) και την ποσόστωση (quota) των χωρών-μελών
του. Αναλύουμε τη δομή διακυβέρνησης, τη διοίκηση και το έργο του, το οποίο
επικεντρώνεται στην παροχή χρηματικών πόρων στις χώρες-μέλη που χρήζουν
οικονομικής βοήθειας. Περιγράφουμε τους μηχανισμούς παρέμβασης του οργανισμού
καθώς και τη συμβολή του δανεισμού του σε έκτακτες καταστάσεις όπως η
αντιμετώπιση διαταραχών (κρίσεων) στην παγκόσμια οικονομία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε διεξοδικά οχτώ (8) περιπτώσεις χωρών στις οποίες
παρενέβη το ΔΝΤ, περιγράφοντας την κατάσταση της κάθε χώρας πριν τη προσφυγή της
στο Ταμείο και σε διεθνείς οργανισμούς, τα κύρια στοιχεία του προγράμματος
δανειοδότησης καθώς και την επίδραση του δανεισμού και τις προοπτικές ανάκαμψής
της. Επίσης παραθέτουμε ως μελέτη περίπτωσης το παράδειγμα της αργεντίνικης
οικονομίας η οποία επλήγη σφοδρά από την κρίση του 2001 και τα διδάγματα της
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εμπειρίας αυτής για το Ταμείο, το οποίο υπαγόρευσε ανεπαρκείς διαρθρωτικές πολιτικές
που ήταν υπερβολικά επιρρεπείς σε αποκλίσεις και δεν επέμεινε σε μεγαλύτερη σύνεση
της κυβέρνησης όσον αφορά τη δυναμική του δημόσιου χρέους της κατά τη διάρκεια των
ετών αλματώδους ανάπτυξης της χώρας.
Στο τρίτο κεφάλαιο εμβαθύνουμε στην περίπτωση της Ελλάδας. Περιγράφουμε τη
σημερινή «δίδυμη» κρίση που αποτυπώνεται στα δίδυμα ελλείμματα και στα δίδυμα
χρέη της χώρας μας, το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας καθώς και τα αίτια και τις
συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής του 2008. Παραθέτουμε την εξέλιξη της
διαφοράς αποδόσεων μεταξύ δεκαετών ελληνικών και γερμανικών ομολόγων (spreads),
το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε η χώρα μας και τη σκοπιμότητα προσφυγής της στο
μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης του ΔΝΤ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος περιγράφουμε τι προβλέπει το Μνημόνιο
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και την έως σήμερα πορεία
υλοποίησής του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από
187 χώρες και δημιουργήθηκε για την επίτευξη των εξής στόχων: πρώτον την προώθηση
της παγκόσμιας νομισματικής συνεργασίας, δεύτερον την διασφάλιση της οικονομικής
σταθερότητας, τρίτον τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, τέταρτον την προώθηση
της απασχόλησης και της διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης και πέμπτον τη μείωση
της φτώχειας σε όλο τον κόσμο.

1.1 Λόγος ύπαρξης του ΔΝΤ
Με την σχεδόν παγκόσμια συμμετοχή 187 χωρών, το ΔΝΤ βοηθάει τις κυβερνήσεις
των κρατών-μελών να επωφελούνται των ευκαιριών και να διαχειρίζονται τις προκλήσεις
που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική ανάπτυξη γενικότερα. Το ΔΝΤ
ανιχνεύει τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις και επιδόσεις, εκπέμπει σήμα κινδύνου στις
χώρες-μέλη όταν διαφαίνονται προβλήματα στον ορίζοντα, παρέχει βήμα δημόσιου
διαλόγου επί των πολιτικών κατευθύνσεων και μεταφέρει τη τεχνογνωσία του στις
κυβερνήσεις για το πώς να ανταπεξέρχονται των οικονομικών δυσκολιών.
Το ΔΝΤ παρέχει συμβουλές πολιτικής, χρηματοδοτεί τα μέλη που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσχέρειες και συνεργάζεται με αναπτυσσόμενες χώρες στοχεύοντας να τις
βοηθήσει να επιτύχουν μακροοικονομική σταθερότητα και να μειώσουν τη φτώχεια.
Η παγκοσμιοποίηση, που χαρακτηρίζεται από μαζικές κινήσεις κεφαλαίων και απότομες
αλλαγές στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των κρατών, επηρεάζει τις πολιτικές των χωρών
σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένων της εργασίας, του εμπορίου, και της
φορολογικής πολιτικής. Το να βοηθήσει μια χώρα να επωφεληθεί της παγκοσμιοποίησης,
αποφεύγοντας παράλληλα πιθανά μειονεκτήματά της, αποτελεί σημαντικό καθήκον του
ΔΝΤ. Η παγκόσμια οικονομική κρίση ανέδειξε πόσο αλληλένδετες έχουν γίνει οι χώρες
στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.
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1.1.1 Βασικές δραστηριότητες του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ υποστηρίζει τα μέλη του παρέχοντας:
1) Συμβουλές στρατηγικής στις κυβερνήσεις και στις Κεντρικές Τράπεζες βασισμένες
στην ανάλυση των οικονομικών τάσεων και των διακρατικών του εμπειριών.
2) Έρευνα, στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις και ανάλυση βασισμένη στην
παρακολούθηση των παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών οικονομιών και των
αγορών.
3) Δάνεια για να βοηθήσει χώρες να ξεπεράσουν οικονομικές δυσκολίες.
4) Δάνεια με ευνοϊκούς όρους για να καταπολεμηθεί η φτώχεια στις αναπτυσσόμενες
χώρες.
5) Τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση ώστε να βοηθηθούν οι χώρες στη βελτίωση της
διαχείρισης των οικονομιών τους.

1.1.2 Πρωταρχικοί στόχοι του Ταμείου
Το ΔΝΤ λειτουργεί πάνω από 60 χρόνια και συστάθηκε προς το τέλος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ιδρυτές του στόχευαν στη δημιουργία ενός πλαισίου για την
οικονομική συνεργασία που θα απέφευγε την επανάληψη των καταστροφικών
οικονομικών πολιτικών οι οποίες συνέβαλαν στη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930
και στην παγκόσμια διαμάχη που ακολούθησε.
Από τότε ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά, επικράτησε εκτεταμένη ευημερία και
εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν από τη φτώχεια ιδίως στην Ασία. Ο κύριος σκοπός του
ΔΝΤ -να παρέχει το παγκόσμιο δημόσιο αγαθό της χρηματοπιστωτικής σταθερότηταςπαραμένει ίδιος και σήμερα όπως τότε που ιδρύθηκε ο οργανισμός. Πιο συγκεκριμένα,
το ΔΝΤ συνεχίζει να:
• Παρέχει ένα βήμα δημόσιου διαλόγου (forum) για τη συνεργασία σε διεθνή
νομισματικά προβλήματα.
• Διευκολύνει την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και να προωθεί τη δημιουργία
θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας.
• Προωθεί τη συναλλαγματική σταθερότητα και ένα ανοικτό σύστημα διεθνών
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πληρωμών.
• Δανείζει χώρες με ξένο συνάλλαγμα όταν απαιτείται, σε προσωρινή βάση και κάτω από
επαρκείς εξασφαλίσεις, προκειμένου να τις βοηθήσει να εξισορροπήσουν τα προβλήματα
στο ισοζύγιο πληρωμών τους.
Ο τρόπος λειτουργίας του ΔΝΤ έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Ραγδαίες
αλλαγές πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 καθώς έπρεπε να
προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που προέκυψαν από την επέκταση του
αριθμού των χωρών-μελών του σε μια παγκοσμιοποιημένη διεθνή οικονομία. Πιο
πρόσφατα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ, Dominique Strauss-Kahn, έθεσε ένα
φιλόδοξο σχέδιο ανασχηματισμού, για να διασφαλίσει ότι το ΔΝΤ θα συνεχίζει να
προσφέρει την οικονομική ανάλυση και την πολυμερή διαβούλευση, που είναι στον
πυρήνα της αποστολής του: την εξασφάλιση της σταθερότητας του παγκόσμιου
νομισματικού συστήματος.

1.1.3 Η προσαρμογή του ΔΝΤ στην αλλαγή
Με τις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τις
τελευταίες δεκαετίες, η αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών έχει μεγαλώσει. Η αναταραχή
στις πιστωτικές αγορές των προηγμένων οικονομιών κατά την περίοδο 2007-08
κατέδειξε ότι η εγχώρια και διεθνής χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν μπορεί να
θεωρείται δεδομένη, ακόμη και στις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου. Η άνοδος των
τιμών στα τρόφιμα και στα καύσιμα η οποία χτύπησε σκληρά τις μικρού και μεσαίου
εισοδήματος χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές, είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό
της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας που όλοι αποτελούμε μέρος της.
Σε απόκριση των παραπάνω, το ΔΝΤ επανεξέτασε τις δραστηριότητές του με
διάφορους τρόπους:
• Ενισχύοντας τις διευκολύνσεις δανειοδότησης του. Το ΔΝΤ έχει αναβαθμίσει τη
διευκόλυνση δανεισμού για να εξυπηρετεί καλύτερα τα μέλη του. Έχει δημιουργήσει ένα
νέο πρόγραμμα βραχυχρόνιας ρευστότητας για να βοηθήσει τις αναδυόμενες αγορές με
ιστορικό σταθερών πολιτικών να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για να καταστήσει τη χρηματοοικονομική του στήριξη πιο
18

ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην ποικιλομορφία των χωρών χαμηλού εισοδήματος,
έχει καθιερώσει ένα νέο Πρόγραμμα Μείωσης της Φτώχειας και Ανάπτυξης το οποίο
έχει τρεις νέους μηχανισμούς δανεισμού. Στο πλαίσιο της ευρείας μεταρρύθμισης των
πρακτικών δανεισμού του, το ΔΝΤ επαναπροσδιόρισε επίσης τον τρόπο με τον οποίο
συνεργάζεται με τις χώρες σε θέματα σχετικά με τη διαρθρωτική αναδόμηση της
οικονομίας.
• Εντείνοντας την παρακολούθηση των παγκόσμιων, περιφερειακών και εθνικών
οικονομιών. Το ΔΝΤ έχει λάβει πολλά μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και παρέχει συμβουλές στις χώρες-μέλη του σχετικά με τις
μακροοικονομικές τους πολιτικές. Δίνει έμφαση στην έρευνα των συνδέσμων μεταξύ του
χρηματοπιστωτικού τομέα και της πραγματικής οικονομίας και στην αξιοποίηση των
εμπειριών που έχει αποκτήσει από χώρα σε χώρα. Δημοσίευσε νέες οδηγίες σχετικά με
την ανάλυση και την παροχή συμβουλών επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών και δίνει
μεγαλύτερη προσοχή στην επίδραση που έχουν οι πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου
στις οικονομίες άλλων χωρών. Συνεπώς ενισχύεται η ικανότητά του να προειδοποιεί τις
χώρες-μέλη του για τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία των οικονομιών τους.
• Βοηθώντας στην επίλυση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών. Η ανάλυση
του ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις που περιέχονται στο World Economic
Outlook (εξαμηνιαίο έντυπο του ΔΝΤ) παρέχει στους υπουργούς Οικονομικών και στους
διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης της παγκόσμιας
οικονομίας. Το ΔΝΤ έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητά πολυμερείς διαβουλεύσεις ώστε
να εξετάζονται ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία με μια
επίλεκτη ομάδα χωρών. Αυτός είναι ένας καινοτόμος τρόπος διευκόλυνσης της
συλλογικής δράσης των βασικών συντελεστών της παγκόσμιας οικονομίας. Η πρώτη
τέτοια διαβούλευση έλαβε χώρα το 2006 και σκοπός της ήταν να μειώσει τις
ανισορροπίες στις παγκόσμιες πληρωμές που εμπλέκονταν η Κίνα, η Ευρωζώνη, η
Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
• Αναλύοντας τις εξελίξεις στις αγορές κεφαλαίων. Το ΔΝΤ διαθέτει περισσότερους
πόρους για την ανάλυση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και της σύνδεσή
τους με τη μακροοικονομική πολιτική. Δύο φορές το χρόνο δημοσιεύει την Έκθεση
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Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Global Financial Stability Report), η
οποία παρέχει επικαιροποιημένη ανάλυση των εξελίξεων στις παγκόσμιες
χρηματοπιστωτικές αγορές. Το ΔΝΤ επίσης συνεργάζεται με τις χώρες-μέλη του ώστε να
τις βοηθήσει να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική τους
σταθερότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του
Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Επιπλέον το ΔΝΤ προσφέρει επιμόρφωση στους κρατικούς
υπαλλήλους στο πως να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους συστήματα, τις νομισματικές
και συναλλαγματικές πολιτικές και τις αγορές κεφαλαίου. Πρόσφατα το ΔΝΤ
διευκόλυνε το σχεδιασμό εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών για τα κρατικά
επενδυτικά ταμεία και συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας για την προώθηση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
• Αξιολογώντας την ευπάθεια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ελαστικά και ορθώς
ρυθμισμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα είναι απαραίτητα για τη μακροοικονομική
σταθερότητα σε έναν κόσμο με ολοένα μεγαλύτερες κεφαλαιακές ροές. Το ΔΝΤ και η
Παγκόσμια Τράπεζα από κοινού «τρέχουν» το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του
Χρηματοπιστωτικού Τομέα, το οποίο στοχεύει στην προειδοποίηση των χωρών για τις
αδυναμίες και τους κινδύνους στον οικονομικό τους τομέα. Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια
Τράπεζα επίσης δίνουν συμβουλές για τη ενίσχυση της επίβλεψης και της εποπτείας των
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
• Στοχεύοντας στη μείωση της φτώχειας. Σήμερα περισσότεροι από ένα
δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από 1$ την ημέρα, και περισσότεροι από
750 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ο ρόλος του ΔΝΤ στις χώρες με χαμηλό
εισόδημα αλλάζει καθώς αυτές αναπτύσσονται και ωριμάζουν. Όμως ο βασικός του
στόχος παραμένει ο ίδιος: η προώθηση της οικονομικής σταθερότητας και
ανάπτυξης, θέτοντας τις βάσεις για δραστική και διαρκή μείωση της φτώχειας.
Η τρέχουσα κύρια προτεραιότητα του είναι να βοηθήσει τις χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος χώρες να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό επαυξάνει το δανεισμό στις χώρες με χαμηλό
εισόδημα ώστε να καταστείλουν την επίδραση της παγκόσμιας ύφεσης.
• Βελτιώνοντας τη διακυβέρνησή του. Τον Μάιο του 2008, τα μέλη του ΔΝΤ
ενέκριναν ένα διετές πρόγραμμα αλλαγών για να βελτιωθεί η εκπροσώπηση των μελών

20

στο Ταμείο. Το ΔΝΤ για να είναι πλήρως αποτελεσματικό στο ρόλο του, πρέπει να
εκπροσωπεί όλες τις χώρες με δίκαιο τρόπο. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ο
ανασχηματισμός της διακυβέρνησης επιταχύνεται για να εξασφαλιστεί ότι η δομή λήψης
αποφάσεων αντικατοπτρίζει την τρέχουσα παγκόσμια πραγματικότητα. Το ΔΝΤ γίνεται
επίσης όλο και πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό, περικόπτει τις δαπάνες του και
αναδιοργανώνει τον τρόπο που αποκομίζει έσοδα για να επιτελεί τις λειτουργίες του.
• Με μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια. Το ΔΝΤ δημοσιεύει το σύνολο σχεδόν των
ετήσιων οικονομικών ελέγχων των χωρών-μελών, τα επικαιροποιημένα δανειακά του
προγράμματα καθώς και μια πληθώρα πληροφοριών στη σελίδα του στο διαδίκτυο. Οι
επιδόσεις του ΔΝΤ αξιολογούνται σε τακτική βάση από ανεξάρτητη υπηρεσία
αξιολόγησης.

1.2 Η Ιστορία του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας
οικονομίας από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1.2.1 Η χρονική περίοδος 1944-1971, Συνεργασία και Ανασυγκρότηση
βάσει του συστήματος Bretton Woods
Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 1930, οι χώρες προσπάθησαν
πρώτον να στηρίξουν τις αδύναμες οικονομίες τους με το να δημιουργήσουν ισχυρά
εμπόδια στο εξωτερικό εμπόριο, δεύτερον να υποτιμήσουν τα νομίσματά τους για να
είναι πιο ανταγωνιστικές στις εξαγωγικές αγορές και τρίτον να περιορίσουν την
ελευθερία των πολιτών τους να κατέχουν συνάλλαγμα. Αυτές οι απόπειρες αποδείχθηκαν
αυτοκαταστροφικές. Το παγκόσμιο εμπόριο μειώθηκε ραγδαία (βλέπε διάγραμμα 1.1)
κατά δύο δισεκατομμύρια δολάρια και η απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο πολλών
χωρών χειροτέρεψαν.
Αυτή η κατάρρευση της διεθνούς νομισματικής συνεργασίας οδήγησε τους ιδρυτές του
ΔΝΤ στη δημιουργία ενός οργάνου επιφορτισμένου με την εποπτεία του διεθνούς
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νομισματικού συστήματος δηλαδή του συστήματος των συναλλαγματικών ισοτιμιών
και των διεθνών πληρωμών που επιτρέπει στις χώρες και στους πολίτες τους να
αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από άλλες χώρες. Η νέα παγκόσμια οντότητα
εξασφάλιζε τη συναλλακτική σταθερότητα και ενθάρρυνε τις χώρες-μέλη του να
καταργήσουν τους συναλλακτικούς περιορισμούς που παρεμπόδιζαν το εμπόριο.
Διάγραμμα 1.1 Το παγκόσμιο εμπόριο την περίοδο 1929-1933

Πηγή: IMF

1.2.1.1 Η συμφωνία του Bretton Woods
Η ιδέα για τη δημιουργία του ΔΝΤ συνελήφθη τον Ιούλιο του 1944, όταν εκπρόσωποι
45 χωρών συναντήθηκαν στην πόλη του Bretton Woods, Νιού Χαμσάιρ, στις
βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για διεθνή
οικονομική συνεργασία το οποίο θα δημιουργούνταν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου. Πίστευαν ότι ένα τέτοιο πλαίσιο ήταν απαραίτητο για να μην επαναληφθούν οι
καταστροφικές οικονομικές πολιτικές που συνέβαλαν στη Μεγάλη Ύφεση.
Το ΔΝΤ τέθηκε επίσημα σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1945, όταν οι πρώτες 29 χώρεςμέλη υπέγραψαν τα άρθρα της συμφωνίας. Άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαρτίου του
1947. Στο ίδιο έτος αργότερα, η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα που δανείστηκε από το
ΔΝΤ.
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Ο αριθμός των μελών του ΔΝΤ άρχισε να επεκτείνεται στα τέλη της δεκαετίας του
1950 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 καθώς πολλές Αφρικανικές χώρες
ανεξαρτητοποιήθηκαν και αιτήθηκαν ένταξη. Όμως ο Ψυχρός Πόλεμος περιόρισε την
επέκταση στον αριθμό των μελών του ΔΝΤ σε χώρες που ήταν στη Σοβιετική σφαίρα
επιρροής.

1.2.1.2 Το σύστημα ονομαστικής αξίας (Par value system)
Οι χώρες που προσχώρησαν στο ΔΝΤ μεταξύ 1945 και 1971 συμφώνησαν να
διατηρήσουν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες (την αξία των νομισμάτων τους σε
σχέση με το αμερικανικό δολάριο και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών την
αξία του δολαρίου σε όρους χρυσού) καθηλωμένες σε τιμές που θα μπορούσαν να
ρυθμιστούν μόνο για να διορθωθεί μια θεμελιώδης ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών,
και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ. Αυτό το σύστημα ονομαστικής αξίας –επίσης
γνωστό και ως σύστημα του Bretton Woods- επικράτησε μέχρι το 1971, όταν η
κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέστειλε τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου (και των
αποθεματικών δολαρίων που διακρατούνταν από άλλες κυβερνήσεις) σε χρυσό.

1.2.2 Η χρονική περίοδος 1972-1981, Το τέλος του συστήματος Bretton
Woods
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η αμετάβλητη αξία του δολαρίου έναντι του
χρυσού, σύμφωνα με το σύστημα του Bretton Woods των σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών, θεωρήθηκε υπερτιμημένη. Η αρκετά μεγάλη αύξηση της εγχώριας δαπάνης
για τα προγράμματα Μεγάλη Κοινωνία του Προέδρου Λίντον Τζόνσον και η αύξηση των
στρατιωτικών δαπανών εξαιτίας του Πολέμου στο Βιετνάμ σταδιακά επιδείνωσε την
υπερτίμηση του δολαρίου.
Το σύστημα διαλύθηκε μεταξύ του 1968 και 1973. Τον Αύγουστο του 1971, ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον ανακοίνωσε την «προσωρινή» αναστολή της
μετατρεψιμότητας του δολαρίου σε χρυσό. Ενώ το δολάριο «έδινε μάχη» να διατηρηθεί
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κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1960 στην ισοτιμία που καθιερώθηκε στο
Bretton Wood, αυτή η κρίση σηματοδότησε την κατάρρευση του συστήματος. Η
προσπάθεια αναβίωσης των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών απέτυχε, και μέχρι το
Μάιο του 1973 τα βασικά νομίσματα άρχισαν να κυμαίνονται μεταξύ τους.
Με την κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods, τα μέλη του ΔΝΤ ήταν ελεύθερα
να επιλέξουν οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων επιθυμούσαν (εκτός από
την σύνδεση του νομίσματός τους με το χρυσό). Το παραπάνω επέτρεπε στο νόμισμα να
κυμαίνεται ελεύθερα, τη σύνδεση του με άλλα νομίσματα ή με ένα καλάθι νομισμάτων,
την υιοθέτηση του νομίσματος μιας άλλης χώρας και τη συμμετοχή σε ένα μπλοκ
νομισμάτων ή σε νομισματική ένωση.

1.2.2.1 Η πετρελαϊκή κρίση
Πολλοί φοβήθηκαν πως η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods θα τερμάτιζε
την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, η μετάβαση στις
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες ήταν σχετικά ομαλή και αδιαμφισβήτητα
έγκαιρη αφού οι ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες διευκόλυναν τις οικονομίες να
προσαρμοστούν στο πιο ακριβό πετρέλαιο, όταν η τιμή του άρχισε να αυξάνεται ξαφνικά
τον Οκτώβριο του 1973. Οι κυμαινόμενες ισοτιμίες διευκόλυναν την προσαρμογή στα
εξωτερικά σοκ από τότε και στο εξής.
Το ΔΝΤ ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από τις πετρελαϊκές
κρίσεις της δεκαετίας του 1970 με την προσαρμογή των εργαλείων δανεισμού του. Για
να βοηθήσει τους εισαγωγείς πετρελαίου να αντιμετωπίσουν τα αναμενόμενα ελλείμματα
στις τρέχουσες συναλλαγές τους και τον πληθωρισμό, δημιούργησε την πρώτη από τις
δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του.
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1.2.2.2 Η βοήθεια στις φτωχές χώρες
Από τα μέσα του 1970, το ΔΝΤ προσπάθησε να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που
αντιμετώπιζαν στο ισοζύγιο πληρωμών τους πολλές από τις φτωχότερες χώρες του
κόσμου, παρέχοντας ευνοϊκή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού που ήταν γνωστός
ως το Ταμείο. Τον Μάρτιο του 1986, το ΔΝΤ δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα δανείων
με ευνοϊκούς όρους που ονομάστηκε Διευκόλυνση Διαρθρωτικής Προσαρμογής (ΔΔΠ).
Την ΔΔΠ διαδέχθηκε η Ενισχυμένη Διευκόλυνση Διαρθρωτικής Προσαρμογής, τον
Δεκέμβριο του 1987.

1.2.3 Η χρονική περίοδος 1982-1989, Το χρέος και οι επίπονες
μεταρρυθμίσεις
Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, οι οποίες ανάγκασαν πολλές χώρεςεισαγωγείς πετρελαίου να δανειστούν από εμπορικές τράπεζες καθώς και οι αυξήσεις
των επιτοκίων στις βιομηχανικές χώρες που προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον
πληθωρισμό, οδήγησαν σε μια διεθνή κρίση χρέους.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι εμπορικές τράπεζες της Δύσης δάνειζαν
δισεκατομμύρια «ανακυκλωμένων» πετροδολαρίων, δέχονταν καταθέσεις από τους
εξαγωγείς πετρελαίου και δάνειζαν αυτούς τους πόρους στις αναπτυσσόμενες χώρες και
στις χώρες που εισήγαγαν πετρέλαιο, συνήθως σε μεταβλητά ή κυμαινόμενα επιτόκια.
Έτσι όταν τα επιτόκια άρχισαν να ανεβαίνουν το 1979, τα κυμαινόμενα επιτόκια των
δανείων στις αναπτυσσόμενες χώρες επίσης αυξήθηκαν ραγδαία. Οι υψηλότερες
πληρωμές τόκων εκτιμάται ότι κόστισαν στις μη πετρελαιοπαραγωγικές
αναπτυσσόμενες χώρες τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο 197881. Την ίδια στιγμή, η τιμή των αγαθών στις αναπτυσσόμενες χώρες κατρακύλησε
εξαιτίας της ύφεσης που επήλθε από τις νομισματικές πολιτικές. Πολλές φορές η
ανταπόκριση των χωρών αυτών σε τέτοιες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των
επεκτατικών δημοσιονομικών πολιτικών και των υπερτιμημένων συναλλαγματικών
ισοτιμιών, ήταν η καταφυγή σε περαιτέρω μαζικό δανεισμό.
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Όταν το 1982 ξέσπασε κρίση στο Μεξικό, το ΔΝΤ συντόνισε την παγκόσμια απόκριση,
εμπλέκοντας τις εμπορικές τράπεζες, αφού αντιλήφθηκε ότι δεν είναι προς όφελος
κανενός η μία χώρα μετά την άλλη να αποτυγχάνει να αποπληρώσει τα χρέη της.
Οι πρωτοβουλίες του ΔΝΤ κόπασαν τον αρχικό πανικό και εκτόνωσαν την εκρηκτική
δυναμική του. Όμως ένας μακρύς δρόμος επίπονων μεταρρυθμίσεων στις χώρες με χρέη
καθώς και πρόσθετα διεθνή μέτρα συνεργασίας απαιτούνταν για την εξάλειψη του
προβλήματος.

1.2.4 Η χρονική περίοδος 1990-2004, Κοινωνικές αλλαγές στην
ανατολική Ευρώπη και η αναταραχή της Ασίας.
Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 (9 Νοεμβρίου) και η διάλυση της
Σοβιετικής Ένωσης το 1991, επέτρεψαν στο ΔΝΤ να γίνει ένα σχεδόν καθολικό ίδρυμα.
Μέσα σε τρία χρόνια η συμμετοχή μελών αυξήθηκε από 152 σε 172 χώρες, αποτελώντας
τη ταχύτερη αύξηση προσχωρήσεων μετά την εισροή των αφρικανικών χωρών-μελών
στη δεκαετία του 1960.
Για να εκπληρώσει τις νέες του υποχρεώσεις, το προσωπικό του ΔΝΤ αυξήθηκε σχεδόν
κατά 30% σε έξι μόλις χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήθηκε από 22 σε 24 έδρες
ώστε να φιλοξενήσει τους διευθυντές από τη Ρωσία και την Ελβετία (νέα μέλη,
προσχώρησαν στο Ταμείο την 1.6.1992 και στις 29.5.1992 αντίστοιχα) και ορισμένοι από
τους υφιστάμενους διευθυντές είδαν τις εκλογικές τους περιφέρειες να επεκτείνονται σε
αρκετές χώρες.
Το ΔΝΤ διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην παροχή βοήθειας στις χώρες του πρώην
Σοβιετικού μπλόκ για την ομαλή μετάβασή τους από τις οικονομίες κεντρικού
σχεδιασμού στις οικονομίες που διαμορφώνονται από την αγορά. Αυτό το είδος του
οικονομικού μετασχηματισμού ποτέ στο παρελθόν δεν επιχειρήθηκε και ορισμένες φορές
η διαδικασία δεν ήταν και τόσο ομαλή. Για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του
1990, οι χώρες αυτές συνεργάστηκαν στενά με το ΔΝΤ και επωφελήθηκαν από τις
συμβουλές του για τη χάραξη της πολιτικής τους, από την τεχνική του βοήθεια και από
τη χρηματοοικονομική του στήριξη.
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Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, οι περισσότερες οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο είχαν
αποτελεσματικά μεταβεί σε οικονομία αγοράς, μετά από αρκετά χρόνια έντονων
μεταρρυθμίσεων, με πολλές από αυτές να γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
2004.

1.2.4.1 Η Ασιατική Χρηματοοικονομική Κρίση
Το 1997, ένα κύμα οικονομικών κρίσεων έπληξε την Ανατολική Ασία από την
Ταϊλάνδη στην Κορέα και την Ινδονησία και αλλού. Σχεδόν κάθε πληγείσα χώρα ζήτησε
από το ΔΝΤ χρηματοοικονομική βοήθεια και στήριξη όσον αφορά τις οικονομικές τους
πολιτικές. Συγκρούσεις προέκυψαν για το ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης
της κρίσης και στο ΔΝΤ ασκήθηκε πιο έντονη και εκτεταμένη κριτική σε σύγκριση με
οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ιστορίας του.
Από αυτή την εμπειρία το ΔΝΤ έλαβε σημαντικά διδάγματα τα οποία ήταν
καθοριστικά για την απόκρισή του σε μελλοντικά γεγονότα. Πρώτον, συνειδητοποίησε
ότι πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις αδυναμίες των τραπεζικών τομέων των
χωρών και στις επιπτώσεις των εν λόγω αδυναμιών στην μακροοικονομική σταθερότητα.
Το 1999, το ΔΝΤ -από κοινού- με την Παγκόσμια Τράπεζα ξεκίνησε το Πρόγραμμα
Αξιολόγησης Χρηματοπιστωτικού Τομέα και άρχισε τη διεξαγωγή εθνικών
αξιολογήσεων σε εθελοντική βάση. Δεύτερον, το Ταμείο συνειδητοποίησε ότι οι
θεσμικές προϋποθέσεις για την επιτυχή απελευθέρωση των διεθνών ροών κεφαλαίου
ήταν πιο απαιτητικές από ότι αναναμενόταν και το ΔΝΤ μετρίασε τον ενθουσιασμό του
για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Τρίτον, η συρρίκνωση της οικοδομικής
δραστηριότητας που επέφερε η Ασιατική κρίση κατέστησε αναγκαία την
επαναξιολόγηση του τρόπου που η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται
όταν προκληθεί κρίση λόγω ξαφνικής διακοπής (sudden stop) των οικονομικών εισροών.

1.2.4.2 Ελάφρυνση του χρέους των φτωχών χωρών
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, το ΔΝΤ συνεργάστηκε στενά με την
Παγκόσμια Τράπεζα για την ανακούφιση των φτωχών χωρών από το βάρος των χρεών
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τους. Η πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (Initiative for Heavily
Indebted Poor Countries –HIPC) ξεκίνησε το 1996 και είχε σκοπό να εξασφαλίσει ότι
κάθε φτωχή χώρα που επιβαρύνεται με χρέος είναι ικανή να το διαχειριστεί. Το
2005, για να επιταχυνθεί η πρόοδος προς την κατεύθυνση των Αναπτυξιακών Στόχων της
Χιλιετίας (ΑΣΧ) των Ηνωμένων Εθνών, η πρωτοβουλία HIPC συμπληρώθηκε με την
Πρωτοβουλία για Πολυμερή Ελάφρυνση Χρέους.

1.2.5 Η χρονική περίοδος 2005-μέχρι σήμερα, η Παγκοσμιοποίηση και η
οικονομική κρίση
Το ΔΝΤ είναι στην πρώτη γραμμή δανεισμού των χωρών για να συμβάλλει στην
ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς αυτή διέρχεται μέσω βαθιάς κρίσης που
έχει να εμφανιστεί από τη Μεγάλη Ύφεση του 1929.
Για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι διεθνείς ροές
κεφαλαίων τροφοδοτούσαν την παγκόσμια επέκταση που επέτρεψε σε πολλές χώρες να
επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν δανειστεί από το ΔΝΤ και άλλους επίσημους
πιστωτές και να συσσωρεύσουν αποθέματα ξένου συναλλάγματος.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε με την κατάρρευση των ενυπόθηκων
δανείων υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2007 και εξαπλώθηκε σε όλο τον
κόσμο το 2008, προηγήθηκε των μεγάλων ανισορροπιών στην παγκόσμια ροή
κεφαλαίων. Οι παγκόσμιες ροές κυμάνθηκαν μεταξύ 2 με 6% του παγκόσμιου ΑΕΠ
κατά τη διάρκεια 1980-1995, αλλά έκτοτε αυξήθηκαν στο 15% του ΑΕΠ. Το 2006,
ανήλθαν σε 7,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή υπερτριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με
τις ροές του 1995. Η ταχύτερη αύξηση κεφαλαιακών ροών σημειώθηκε στις προηγμένες
οικονομίες αλλά και οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες χώρες
ολοκληρώθηκαν οικονομικά.
Οι ιδρυτές του συστήματος του Bretton Woods είχαν θεωρήσει δεδομένο ότι η ροή
ιδιωτικών κεφαλαίων δεν θα επανακτούσε ποτέ ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που
κατείχε το δέκατο ένατο αιώνα και στις αρχές του εικοστού τότε που το ΔΝΤ
παραδοσιακά δάνειζε μέλη τα οποία αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις τρέχουσες
συναλλαγές τους.
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Η τελευταία παγκόσμια κρίση αποκάλυψε την ευπάθεια των προηγμένων
χρηματοπιστωτικών αγορών, που σύντομα οδήγησε στην χειρότερη παγκόσμια ύφεση
μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Ξαφνικά, το ΔΝΤ «πλημμύρισε» με αιτήματα χωρών για StandBy συμφωνίες και άλλες μορφές οικονομικής και πολιτικής στήριξης.
Η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι οι οικονομικοί πόροι του ΔΝΤ ήταν πιο
σημαντικοί από ποτέ και ήταν πιθανό να στερεύσουν προτού τελειώσει η κρίση. Με την
ευρεία στήριξη πιστωτριών χωρών, η ικανότητα δανειοδότησης του Ταμείου
τριπλασιάστηκε σε 750 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου. Για να χρησιμοποιήσει τα
κεφάλαια αυτά αποτελεσματικά, το ΔΝΤ αναθεώρησε τις πιστοδοτικές πολιτικές του,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της ευέλικτης πιστωτικής γραμμής για τις χώρες
με θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και με ιστορικό επιτυχούς εφαρμογής πολιτικών.
Άλλες μεταρρυθμίσεις όπως αυτές της στήριξης των χωρών χαμηλού εισοδήματος,
επέτρεψαν στο ΔΝΤ ταχύτερη εκταμίευση πολύ μεγάλων ποσών, με βάση τις ανάγκες
των δανεισθέντων χωρών και όχι ακολουθώντας ρητά τον περιορισμό των
ποσοστώσεων, όπως στο παρελθόν.

1.3 Το καταστατικό του ΔΝΤ και οι συνδρομές των μελών του
1.3.1 Αριθμός μελών και διαδικασία ένταξης υποψήφιας χώρας στο ΔΝΤ
Το ΔΝΤ έχει μια σχεδόν παγκόσμια συμμετοχή από 187 χώρες-μέλη. Για να γίνει μία
χώρα, μέλος του ΔΝΤ πρέπει πρώτα να αιτηθεί τη προσχώρησή της στο Ταμείο και στη
συνέχεια να γίνει δεκτό το αίτημά της από την πλειοψηφία των υπαρχόντων μελών. Τον
Ιούνιο του 2009, η πρώην Γιουκοσλαβική Δημοκρατία του Κοσόβου προσχώρησε στο
ΔΝΤ και έγινε το 186ο μέλος του οργανισμού. Μόλις γίνει η ενσωμάτωση, κάθε χώραμέλος του ΔΝΤ αποκτά ποσόστωση, η οποία βασίζεται κατά πολύ στο οικονομικό
μέγεθός της σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία. Τον Μάιο του 2008 έγινε
αναπροσαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων ώστε να αντικατοπτρίζεται η νέα
παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα και ιδίως η αυξημένη βαρύτητα που έχουν οι
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μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες στην παγκόσμια οικονομία. Με τον όρο αναδυόμενες
οικονομίες περιγράφονται οι χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στην ευρύτερη περιοχή της
Ασίας, της βορειοανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Οι χώρες αυτές
σημειώνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και εμφανίζουν σημαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες που χαρακτηρίζονται από υψηλές διακυμάνσεις και ποικίλους οικονομικούς
κινδύνους.

1.3.2 Τι είναι η ποσόστωση (quota), πως καθορίζεται και που
χρησιμεύει
Οι πόροι του ΔΝΤ προέρχονται κυρίως από τα χρήματα που πληρώνουν οι χώρες ως
κεφαλαιακή εγγραφή όταν γίνονται μέλη του Ταμείου.
Οι ποσοστώσεις αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της οικονομίας του
κάθε μέλους: όσο ισχυρότερη είναι η οικονομία μιας χώρας σε όρους παραγόμενων
προϊόντων και όσο μεγαλύτερο και ευπροσάρμοστο στις αλλαγές είναι το εμπόριό της,
τόσο μεγαλύτερη ποσόστωση τείνει να έχει. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τη μεγαλύτερη ποσόστωση στο ΔΝΤ. Οι
ποσοστώσεις, μαζί με τον αριθμό βασικών ψήφων που διαθέτει κάθε μέλος καθορίζουν
ισοδύναμα τη δύναμη ψήφου των χωρών. Επίσης βοηθούν στο να καθοριστεί το ποσό
που δικαιούνται να δανειστούν οι χώρες από το ΔΝΤ και το μερίδιό τους στην κατανομή
των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (ΕΤΔ) που είναι το τεχνητό αποθεματικό μέσο
πληρωμών που δημιουργήθηκε από το Ταμείο το 1969.
Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στις ποσοστώσεις και στα δικαιώματα ψήφου που
εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2008, οι χώρες-μέλη του ΔΝΤ συμφώνησαν ότι οι
ποσοστώσεις των δυναμικών οικονομιών, πολλές από τις οποίες είναι αναδυόμενες
αγορές, πρέπει να αυξηθούν. Επιπλέον συμφώνησαν ότι οι μελλοντικές επιθεωρήσεις θα
πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης των ποσοστώσεων για να
διασφαλιστεί ότι τα μερίδια των μελών αντικατοπτρίζουν τη σχετική τους θέση στην
παγκόσμια οικονομία. Από τα τέλη Αυγούστου του 2009, οι συνολικές ποσοστώσεις στο
ΔΝΤ ανήλθαν σε 204,1 δισεκατομμύρια ΕΤΔ (περίπου 317 δισεκατομμύρια δολάρια).
Οι ποσοστώσεις επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια και μπορεί να αυξηθούν όταν κριθεί
αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη δέκατη τρίτη γενική αναθεώρηση που
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πραγματοποιήθηκε το 2008 αποφασίστηκε ότι δεν υφίσταται ανάγκη αύξησης των
ποσοστώσεων.
Το 2009, η ομάδα των είκοσι χωρών (G-20) συμφώνησε ότι το Ταμείο πρέπει να
υποβάλει χρονοδιάγραμμα για την επόμενη γενική αύξηση των ποσοστώσεων. Η
επόμενη γενική επιθεώρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το
2013. Όμως η τρέχουσα συμφωνία αναφέρει ολοκλήρωση της επιθεώρησης μέχρι τον
Ιανουάριο του 2011, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Η γενική
επανεξέταση των ποσοστώσεων αποτελεί ευκαιρία για αύξηση των γενικών πόρων του
Ταμείου και δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αναπροσαρμογής των ποσοστώσεων και των
μεριδίων ψήφου όσο αφορά τις δυναμικές αναδυόμενες αγορές και άλλες οικονομίες.
Η ποσόστωση ενός μέλους σκιαγραφεί τις βασικές πτυχές της οικονομικής και
οργανωτικής του σχέσης με το ΔΝΤ, μεταξύ των οποίων:
• Συνδρομές: Η συνδρομή ενός μέλους σε σχέση με την ποσόστωση που κατέχει
αποτελεί το ανώτατο ποσό χρηματικών πόρων που είναι υποχρεωμένο να παρέχει στο
ΔΝΤ. Το μέλος οφείλει να καταβάλει στο ακέραιο την συνδρομή του κατά την ένταξή
του στο ΔΝΤ με την παρακάτω διαδικασία: έως 25% πρέπει να καταβληθεί στο
«νόμισμα» του ΔΝΤ, τα επονομαζόμενα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (Special
Drawing Rights ή SDRs) ή σε νομίσματα ευρείας αποδοχής (όπως το δολάριο, το ευρώ,
το γιεν ή η στερλίνα), ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται στο νόμισμα της χώρας-μέλους.
• Δικαίωμα ψήφου: Η ποσόστωση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το δικαίωμα ψήφου του
μέλους στις αποφάσεις του ΔΝΤ. Κάθε μέλος έχει 250 βασικές ψήφους συν μία επιπλέον
ψήφο για κάθε 100.000 SDRs που κατέχει. Κατά συνέπεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
371.743 ψήφους (16,77% του συνόλου) και το Παλάου (βρίσκεται στον δυτικό Ειρηνικό
Ωκεανό) έχει 281 ψήφους (0,01% του συνόλου). Οι πρόσφατα συμφωνηθείσες
μεταρρυθμίσεις στις ποσοστώσεις θα οδηγήσουν, σε μία σημαντική αλλαγή στην
εκπροσώπηση των δυναμικών οικονομιών, πολλές από τις οποίες είναι αναδυόμενες
αγορές, μέσω της αύξησης των ποσοστώσεων για 54 χώρες-μέλη. Ο τριπλασιασμός του
αριθμού των βασικών ψήφων είναι ένα ακόμη μέσο το οποίο δίνει στις φτωχότερες
χώρες ισχυρότερο λόγο στα τεκταινόμενα του οργανισμού.
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• Πρόσβαση στην χρηματοδότηση: Το ποσό της χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει
ένα μέλος από το ΔΝΤ εξαρτάται από την ποσόστωσή του (έτσι περιορίζεται η
πρόσβαση κάθε μέλους στην χρηματοδότηση). Σύμφωνα με τις Συμφωνίες Ετοιμότητας
(Stand-by) και τις Εκτεταμένες Ρυθμίσεις (Extended Arrangements), οι οποίες είναι
τύποι δανείων, μία χώρα-μέλος μπορεί να δανειστεί έως και 200% της ποσόστωσής της
ετησίως και 600% σωρευτικά. Ωστόσο, η χρηματοδότηση μπορεί να είναι υψηλότερη σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
• Κατανομές (Επιμερισμός) των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων: Τα ΕΤΔ, το
τεχνητό αποθεματικό μέσο πληρωμών του ΔΝΤ, χρησιμοποιούνται ως διεθνές
αποθεματικό στοιχείο. Το μερίδιο ενός μέλους στην γενική κατανομή των ΕΤΔ είναι
ανάλογο με την ποσόστωσή του. Η πλέον πρόσφατη γενική κατανομή ΕΤΔ
πραγματοποιήθηκε το 2009.

1.3.3 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) ή Special Drawing Rights
(SDRs)
Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) είναι ένα διεθνές τεχνητό αποθεματικό
στοιχείο, που δημιουργήθηκε από το ΔΝΤ το 1969 για να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα
επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα των χωρών-μελών.
Το ΕΤΔ δεν είναι ούτε νόμισμα και ούτε απαίτηση από το ΔΝΤ. Κατά κάποιο τρόπο,
είναι μια ενδεχόμενη απαίτηση στα ελευθέρως χρησιμοποιούμενα νομίσματα των μελών
του ΔΝΤ. Οι κάτοχοι των ΕΤΔ δεν έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν για να
αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες άμεσα, μπορούν όμως να τα ανταλλάξουν λαμβάνοντας
ευρέως χρησιμοποιούμενα νομίσματα. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: πρώτον,
μέσω της ρύθμισης των εθελοντικών ανταλλαγών μεταξύ των μελών και δεύτερον, από
εκλεγμένες χώρες-μέλη του ΔΝΤ με ισχυρές εξωτερικές θέσεις που αγοράζουν ΕΤΔ από
χώρες-μέλη με αδύναμες εξωτερικές θέσεις. Εκτός του ρόλου του ως συμπληρωματικού
αποθεματικού στοιχείου, το ΕΤΔ χρησιμεύει ως λογιστική μονάδα του ΔΝΤ και κάποιων
άλλων διεθνών οργανώσεων.
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1.3.3.1 Η αξία των ΕΤΔ
Η αξία των ΕΤΔ βασίζεται σε ένα καλάθι τεσσάρων βασικών διεθνών νομισμάτων που
αποτελείται από το ευρώ (€), το ιαπωνικό γιεν (¥), τη στερλίνα (£) και το αμερικάνικο
δολάριο ($). Η ισοτιμία (λόγος ανταλλαγής) του αμερικανικού δολαρίου με τα ΕΤΔ
αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ (ενδεικτικά βλέπε τον πίνακα 1.1).

Πίνακας 1.1 Η καθημερινή αποτίμηση της αξίας του ΕΤΔ

Πηγή: IMF
Το καλάθι νομισμάτων που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των ΕΤΔ αναθεωρείται
κάθε πέντε χρόνια από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ για να εξασφαλιστεί ότι
αντικατοπτρίζει τη σχετική συμβολή των νομισμάτων στις παγκόσμιες συναλλαγές και
στα χρηματοοικονομικά συστήματα.
Διάγραμμα 1.2 Το καλάθι νομισμάτων που αποτελεί την βάση τιμολόγησης των
ΕΤΔ

Πηγή: IMF
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Το επιτόκιο των ΕΤΔ αποτελεί πρώτον τη βάση υπολογισμού των χορηγητικών
επιτοκίων που χρεώνονται τα μέλη του ΔΝΤ για τυπικό (μη ευνοϊκό) δανεισμό, δεύτερον
βάσει αυτού υπολογίζονται οι τόκοι που καταβάλλονται από τα μέλη τα οποία κατέχουν
ΕΤΔ καθώς και οι αναλογούντες τόκοι που καταβάλλονται στα μέλη για το μερίδιο
ποσοστώσεών τους. Το επιτόκιο των ΕΤΔ καθορίζεται εβδομαδιαίως και βασίζεται σε
ένα σταθμικό μέσο όρο των αντιπροσωπευτικών επιτοκίων για βραχυπρόθεσμο χρέος
στις αγορές χρήματος για τα νομίσματα που περιλαμβάνονται στο καλάθι αποτίμησης
της αξίας των ΕΤΔ.

1.3.3.2 Ο επιμερισμός των ΕΤΔ στις χώρες-μέλη του ΔΝΤ
Σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΔΝΤ κατανέμει τα ΕΤΔ στα μέλη του σε
αναλογία με τις ποσοστώσεις τους στο Ταμείο, παρέχοντάς τους έτσι ένα περιουσιακό
στοιχείο χωρίς κόστος απόκτησης. Ωστόσο, εάν ένα μέλος αγοράσει ΕΤΔ αυξάνοντας
έτσι το αρχικό του μερίδιο κερδίζει τόκους επί του πλεονάζοντος κεφαλαίου. Αντίθετα,
σε περίπτωση που πωλήσει ΕΤΔ κατέχοντας έτσι λιγότερα από αυτά που του αναλογούν
πληρώνει τόκους επί του ποσού που υπολείπεται όπως φαίνεται και στα παρακάτω
διαγράμματα αντίστοιχα.
Διάγραμμα 1.3 Περιπτώσεις χωρών με πλεονάζουσα και υπολειπόμενη ποσότητα
αναλογούντων ΕΤΔ

Πηγή: IMF
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Υπάρχουν δύο είδη κατανομών των ΕΤΔ:
Γενικές κατανομές: Τα ΕΤΔ κατανέμονται βάσει της μακροπρόθεσμης παγκόσμιας
ανάγκης συμπλήρωσης των υπαρχόντων συναλλαγματικών αποθεμάτων. Αποφάσεις για
επιμερισμό των ΕΤΔ έχουν γίνει τρεις φορές: το 1970-1972 επιμερίστηκαν 9,3 δις ΕΤΔ,
το 1979-1981 12,1 δις ΕΤΔ και τον Αύγουστο του 2009 161,2 δις ΕΤΔ.
Ειδικές κατανομές: Ένας ειδικός εφάπαξ επιμερισμός ΕΤΔ πραγματοποιήθηκε το
Σεπτέμβριο του 2009 μέσω της τέταρτης τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού.
Ο σκοπός αυτής της ειδικής κατανομής ήταν να επιτρέψει σε όλα τα μέλη του ΔΝΤ να
συμμετέχουν στο σύστημα των ΕΤΔ σε ισότιμη βάση και να διορθώσει το γεγονός ότι οι
χώρες που προσχώρησαν στο Ταμείο μετά το 1981 και οι οποίες αποτελούν πάνω από το
ένα πέμπτο της σημερινής σύνθεσης μελών του, δεν έλαβαν ποτέ ΕΤΔ.
Με τη γενική κατανομή των ΕΤΔ τον Αύγουστο του 2009 και της ειδικής κατανομής
τον Σεπτέμβριο του 2009, ο αριθμός των ΕΤΔ αυξήθηκε από 21,4 δισεκατομμύρια ΕΤΔ
σε 204,1 δισεκατομμύρια ΕΤΔ (όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.4), ποσό το οποίο
προσεγγιστικά ισοδυναμεί σε σημερινές τιμές με 317 δις δολάρια.
Διάγραμμα 1.4 Η συνολική αξία των ΕΤΔ

Πηγή: IMF

1.3.4 Η Δομή Διακυβέρνησης του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ λογοδοτεί στις κυβερνήσεις των χωρών-μελών του. Καθώς υφίστανται
αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, η διακυβέρνησή του έχει εξελιχθεί ώστε να διατηρεί
ο οργανισμός κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική του διεθνούς χρηματοπιστωτικού
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συστήματος. Το διάγραμμα 1.5 παρέχει μια σχηματοποιημένη άποψη της τρέχουσας
δομής διακυβέρνησης του ΔΝΤ.

Διάγραμμα 1.5 Σχηματική δομή της διακυβέρνησης του ΔΝΤ

Πηγή: Martinez-Diaz, 2008

1.3.4.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΔΝΤ.
Αποτελείται από έναν διοικητή και έναν αναπληρωτή διοικητή για κάθε χώρα-μέλος, η
οποία διορίζει ως διοικητή της συνήθως τον Υπουργό Οικονομικών ή τον διοικητή της
Κεντρικής της Τράπεζας.
Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μεταβιβάσει την πλειονότητα των αρμοδιοτήτων
του στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει την αύξηση
των ποσοστώσεων (quota), τον επιμερισμό των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων
(SDRs), την είσοδο νέων μελών, την υποχρεωτική αποχώρηση μελών καθώς και
τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού .
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Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης ή διορίζει διευθυντές και είναι ο τελικός
κριτής σε ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των άρθρων του Καταστατικού του ΔΝΤ.
Η ψηφοφορία του Συμβουλίου πραγματοποιείται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (με την αποστολή e-mail).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ και η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας
συνεδριάζουν κανονικά μία φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων
των δύο αυτών οργανισμών με σκοπό να συζητήσουν το έργο που επιτέλεσαν. Οι
συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, λαμβάνουν
χώρα στην Ουάσιγκτον επί δύο συνεχή έτη και σε άλλη χώρα-μέλος κατά το τρίτο έτος.
Οι ετήσιες συναντήσεις περιλαμβάνουν συνήθως δύο ημέρες συνόδων ολομέλειας,
κατά την οποία οι διοικητές διαβουλεύονται μεταξύ τους και εκθέτουν τις απόψεις των
χωρών τους για τα τρέχοντα θέματα στα διεθνή οικονομικά και τη χρηματοδότηση. Κατά
τη διάρκεια των συναντήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης λαμβάνει αποφάσεις για
το πως τρέχοντα διεθνή νομισματικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν και εγκρίνει
τα αντίστοιχα ψηφίσματα.
Στις ετήσιες συνεδριάσεις προεδρεύει ο Διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο
Διοικητής του ΔΝΤ, με την προεδρία να εναλλάσσεται μεταξύ τους κάθε χρόνο. Κάθε
δύο χρόνια, κατά την περίοδο των ετήσιων συνεδριάσεων, οι διοικητές της Τράπεζας και
του Ταμείου εκλέγουν τους εκτελεστικούς διευθυντές των διοικητικών τους
συμβουλίων.

1.3.4.2 Οι Υπουργικές Επιτροπές
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ δέχεται συμβουλές από δύο υπουργικές επιτροπές,
τη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (International Monetary
and Financial Committee ή IMFC) και την Επιτροπή Ανάπτυξης.
Η Διεθνής Νομισματική και Χρηματοοικονομική Επιτροπή (ΔΝΧΕ) έχει 24 μέλη, που
προέρχονται από το σύνολο των 187 διοικητών. Επιπλέον έχει ίδια δομή με αυτήν του
Εκτελεστικού Συμβουλίου και 24 εκλογικές περιφέρειες. Ως εκ τούτου, η ΔΝΧΕ
εκπροσωπεί όλες τις χώρες-μέλη του Ταμείου.
Η ΔΝΧΕ συνεδριάζει δύο φορές ετησίως, κατά τη διάρκεια των εξαμηνιαίων και
ετήσιων συνεδριάσεων. Η Επιτροπή συζητά θέματα κοινού ενδιαφέροντος που
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επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, αλλά και συμβουλεύει το ΔΝΤ σχετικά με την
κατεύθυνση του έργου του. Στο τέλος των συναντήσεων, η Επιτροπή εκδίδει κοινή
επίσημη ανακοίνωση που συνοψίζει τις απόψεις της. Οι ανακοινώσεις παρέχουν
καθοδήγηση για το πρόγραμμα εργασιών του ΔΝΤ κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που
μεσολαβούν μέχρι τις επόμενες εξαμηνιαίες ή ετήσιες συνεδριάσεις. Δεν διεξάγεται
επίσημη ψηφοφορία στη ΔΝΧΕ αλλά αποφασίζει κοινή συναινέσει.
Η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι μια συμμετοχική επιτροπή, επιφορτισμένη με την παροχή
συμβουλών προς τα Διοικητικά Συμβούλια του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, για
θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες και
αναπτυσσόμενες χώρες. Η επιτροπή απαρτίζεται από 24 μέλη (συνήθως τους υπουργούς
Οικονομικών ή Ανάπτυξης). Εκπροσωπεί το σύνολο των μελών του ΔΝΤ και της
Παγκόσμιας Τράπεζας και κυρίως λειτουργεί ως βήμα δημόσιου διαλόγου (forum) για
την οικοδόμηση πνεύματος διακυβερνητικής συναίνεσης σε κρίσιμα αναπτυξιακά
ζητήματα.

1.3.4.3 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ, που αποτελείται από 24 μέλη, διεκπεραιώνει τις
καθημερινές δραστηριότητες του ΔΝΤ. Από κοινού τα 24 μέλη του Εκτελεστικού
Συμβουλίου εκπροσωπούν και τις 187 χώρες-μέλη. Ισχυρές οικονομίες όπως των
Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, έχουν τη δική τους σταθερή έδρα στο Συμβούλιο
αλλά οι περισσότερες χώρες ομαδοποιούνται σε εκλογικές περιφέρειες
αντιπροσωπεύοντας τέσσερις (4) ή περισσότερες χώρες. Η μεγαλύτερη εκλογική
περιφέρεια περιλαμβάνει 24 χώρες.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αναλύει εις βάθος τις εκθέσεις των χωρών-μελών που έχει
συντάξει το προσωπικό του ΔΝΤ για θέματα οικονομικής πολιτικής που σχετίζονται με
την παγκόσμια οικονομία. Το Συμβούλιο λαμβάνει συνήθως συναινετικές αποφάσεις,
αλλά μερικές φορές διεξάγονται επίσημες ψηφοφορίες. Στο τέλος των περισσότερων
επίσημων συζητήσεων, το Συμβούλιο παρουσιάζει συνοπτικά τις θέσεις του. Ανεπίσημες
συζητήσεις γίνεται να διεξαχθούν για να συζητηθούν σύνθετα ζητήματα πολιτικής που
βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο.
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1.3.4.4 Η μεταρρύθμιση στη Διακυβέρνηση και το διετές πρόγραμμα
Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του Ταμείου τη
χρονική περίοδο 2006-08, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της διαδικασίας
ανακατανομής των ψήφων των μελών. Ωστόσο, η ενίσχυση της νομιμότητας και της
αποτελεσματικότητας του Ταμείου θα πρέπει επίσης να ασχολείται με το ζήτημα του
κατά πόσον οι σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον που έχουν
πραγματοποιηθεί μετά την ίδρυση του Ταμείου, απαιτούν τη μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου μέσω του οποίου ασκείται η εξουσία των μελών δια της ψήφου τους. Μεταξύ
άλλων αυτό απαιτεί προσεκτική εξέταση των αντίστοιχων ρόλων και αρμοδιοτήτων του
Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεθνής Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής
Επιτροπής, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Διοίκησης του ΔΝΤ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ ο Dominique Strauss-Kahn, όρισε το Σεπτέμβριο
του 2008 μια επιτροπή εξεχουσών προσωπικοτήτων για την αξιολόγηση της επάρκειας
του ισχύοντος πλαισίου λήψης αποφάσεων του ΔΝΤ και την παροχή συμβουλών για
τυχόν τροποποιήσεις που θα διευκολύνουν τον οργανισμό να εκπληρώσει την παγκόσμια
αποστολή του πιο αποτελεσματικά. Η επιτροπή αυτή που αποτελείται από οχτώ (8)
άτομα και πρόεδρός της είναι ο Trevor Manuel, υπουργός Οικονομικών της Νότιας
Αφρικής, ανακοίνωσε τα πορίσματά της τον Μάρτιο του 2009. Συγκεκριμένα η επιτροπή
πρότεινε: δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας
του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού ενός Υπουργικού Συμβουλίου
υψηλού επιπέδου με σκοπό πρώτον την προώθηση των πολιτικών δεσμεύσεων σε
στρατηγικές αποφάσεις, δεύτερον την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης των ποσοστώσεων
που ξεκίνησε το 2008, τρίτον τον καθορισμό σαφέστερων κριτηρίων ευθύνης και
λογοδοσίας των διαφόρων οντοτήτων που λαμβάνουν αποφάσεις στο Ταμείο και
τέταρτον την καθιέρωση διαφανούς διαδικασίας επιλογής Διευθύνοντα Συμβούλου του
ΔΝΤ ανεξαρτήτως εθνικότητας.
Το 2006, το ΔΝΤ εισήγαγε ένα διετές πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του
συστήματος κατανομής των μεριδίων (ποσοστώσεων). Οι πρώτες αλλαγές
περιελάμβαναν αυξήσεις των ποσοστώσεων των τεσσάρων λιγότερο εκπροσωπούμενων
χωρών που ήταν η Κίνα, η Κορέα, το Μεξικό και η Τουρκία. Η Συμφωνία για την
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περαιτέρω αύξηση των μεριδίων ψήφου των αναδυόμενων αγορών και των
αναπτυσσόμενων οικονομιών επετεύχθη τον Μάρτιο του 2008. Αυτή η αλλαγή βασίστηκε
σε ένα νέο τύπο ποσόστωσης, που αντικατέστησε το παλαιό, πολύπλοκο σύστημα των
πέντε τύπων.
Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, 135 χώρες έχουν αύξηση στα μερίδια ψήφων τους, με
συνολική αύξηση κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αναλυτικά, 54 χώρες έχουν αύξηση
των ονομαστικών τους ποσοστώσεων που κυμαίνεται από 12 έως 106% και η συνολική
άνοδος των ποσοστώσεων για τις χώρες αυτές έφτασε τις 4,9 ποσοστιαίες μονάδες, όπως
διακρίνεται και στα διαγράμματα 1.6 και 1.7. Σύμφωνα με τους στόχους της
μεταρρύθμισης, ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυξήσεις ποσοστώσεων κατευθύνονται
σε δυναμικές αναδυόμενες χώρες.

Διάγραμμα 1.6 Ποσοστιαία μεταβολή της ποσόστωσης (quota) των αναδυόμενων
αγορών

Πηγή: IMF, Τμήμα Οικονομικών.
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Διάγραμμα 1.7 Η μεταβολή της δύναμης ψήφου μεταξύ των ανεπτυγμένων και των
αναπτυσσόμενων χωρών εξαιτίας της μεταρρύθμισης του ΔΝΤ

Πηγή: IMF, Τμήμα Οικονομικών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενθάρρυνε επίσης το Εκτελεστικό Συμβούλιο να προτείνει
περαιτέρω ανακατατάξεις ως μέσο αύξησης των μεριδίων των μελών που
υποεκπροσωπούνται όπως διαφαίνεται στις αναφορές ποσοστώσεων που συντάσσονται
κάθε πέντε έτη. Αυτές οι ανακατατάξεις αναγνωρίζουν ότι η εκπροσώπηση των χωρώνμελών πρέπει να προσαρμόζεται στις αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας.

1.3.4.5 Η εκπροσώπηση των χωρών-μελών και η προστασία του
δικαιώματος γνώμης των χωρών χαμηλού εισοδήματος
Το πως εκπροσωπούνται οι χώρες είναι βασικό στοιχείο για την νομιμότητα του ΔΝΤ
ως διεθνούς οργανισμού που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 187 χωρών-μελών του.
Όταν η χώρα ενταχθεί στο ΔΝΤ αποκτά μια ποσόστωση (quota) ανάλογη με το σχετικό
μέγεθος της οικονομίας της. Η ποσόστωση καθορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της
χώρας στο ΔΝΤ, τα δικαιωμάτων ψήφου και τη δυνατότητα πρόσβασης της στη
χρηματοδότηση του ΔΝΤ .
Λόγω των ραγδαίων αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια, τα μέλη
του ΔΝΤ συμφώνησαν ότι οι υπάρχουσες κατανομές πρέπει να αναπροσαρμοστούν.
Ωστόσο, τυχόν αλλαγές στις ποσοστώσεις απαιτούν έγκριση με πλειοψηφία 85%.
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Επομένως απαιτείται ευρεία συναίνεση των χωρών-μελών για να τεθεί σε ισχύ
οποιαδήποτε αλλαγή.
Επιπλέον, η προστασία του δικαιώματος γνώμης των χωρών χαμηλού εισοδήματος
ήταν ακόμα ένα βασικό στοιχείο του μεταρρυθμιστικού πλαισίου. Ένας βασικός
μηχανισμός για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αύξηση των βασικών ψήφων. Οι
βασικές ψήφοι αντανακλούν την αρχή της ισότητας των κρατών και δίνουν στα
μικρότερα μέλη του ΔΝΤ (πολλά από τα οποία είναι χώρες χαμηλού εισοδήματος)
μεγαλύτερη δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής στις διαβουλεύσεις του οργανισμού.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε ενέκρινε τριπλασιασμό των βασικών ψήφων και ήταν
η πρώτη αύξηση των εν λόγω ψήφων από το 1945 που ιδρύθηκε το ΔΝΤ. Αυτή η ώθηση
είναι ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι θα δικαιώσει πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος
των οποίων διαφορετικά τα μερίδια ψήφου θα μειώνονταν. Επιπλέον, τα άρθρα της
Συμφωνίας θα τροποποιηθούν έτσι ώστε το ποσοστό των βασικών ψήφων στο συνολικό
μερίδιο ψήφων να μη μειωθεί σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων των ποσοστώσεων.
Διάγραμμα 1.8 Η εκπροσώπηση των χωρών χαμηλού εισοδήματος ενισχύεται με την
μεταρρύθμιση του ΔΝΤ

Πηγή: IMF, Τμήμα Οικονομικών.
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Για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των χωρών χαμηλού εισοδήματος, η
τροποποίηση θα επιτρέψει στους δύο εκτελεστικούς διευθυντές που εκπροσωπούν τις
αφρικανικές εκλογικές περιφέρειες να ορίσουν ένα δεύτερο αναπληρωτή Εκτελεστικό
Διευθυντή.

1.3.5 Η Διοίκηση του ΔΝΤ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ηγείται του ΔΝΤ, είναι επικεφαλής του προσωπικού και
πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Επικουρείται από έναν αναπληρωτή Διευθύνων
Σύμβουλο και δύο ακόμη αναπληρωτές διευθυντές. Η ομάδα διοίκησης εποπτεύει την
εργασία του προσωπικού και διατηρεί υψηλού επιπέδου επαφές με τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις
ομάδες προβληματισμού, και άλλα θεσμικά όργανα.

1.3.5.1 Η εκλογή και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου
Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΔΝΤ, ο Διευθύνων Σύμβουλος «πρέπει να είναι
επικεφαλής του προσωπικού λειτουργίας του Ταμείου και διαχειρίζεται, υπό τη επίβλεψη
του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συνήθεις εργασίες του Ταμείου. Υποκείμενος στο
γενικό έλεγχο του Εκτελεστικού Συμβουλίου, είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, το
διορισμό, και την απόλυση του προσωπικού του Ταμείου».
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ είναι υπεύθυνο για την επιλογή του προσώπου
που θα καταλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κάθε εκτελεστικός διευθυντής
μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση, σύμφωνα με τις προγενέστερες
πρακτικές. Εάν προκύψουν περισσότεροι του ενός υποψηφίων, όπως συμβαίνει τα
τελευταία χρόνια, το Εκτελεστικό Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση εκλογής κοινή
συναινέσει.
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1.3.5.2 Η σημερινή διοικητική ομάδα

Ο Dominique Strauss-Kahn είναι Γάλλος υπήκοος και έγινε o δέκατος Διευθύνων
Σύμβουλος του ΔΝΤ το Νοέμβριο του 2007. Προηγουμένως, ήταν υπουργός
Οικονομικών της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997-99.

Ο John Lipsky, Αμερικανός πολίτης, είναι πρώτος αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος από το Σεπτέμβριο του 2006. Πριν γίνει στέλεχος του ΔΝΤ, εργαζόταν στην
JPMorgan Τράπεζα Επενδύσεων.
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Ο Murilo Portugal, που κατάγεται από τη Βραζιλία, διορίστηκε αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ το Δεκέμβριο του 2006. Από το 2005 έως το 2006,
διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας.

Ο Naoyuki Shinohara είναι Ιάπωνας υπήκοος και προσχώρησε στο ΔΝΤ ως
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος τον Μάρτιο του 2010. Προηγουμένως ήταν
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στον τομέα των διεθνών σχέσεων.

1.4 Το έργο του ΔΝΤ
Θεμελιώδης αποστολή του ΔΝΤ είναι να συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας
του διεθνούς συστήματος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους:
παρακολουθώντας την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες των χωρών-μελών του,
δανείζοντας χώρες με δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών τους και παρέχοντας τεχνική
υποστήριξη στα μέλη του.

1.4.1 Επιτήρηση
Όταν μια χώρα εντάσσεται στο ΔΝΤ, συμφωνεί να υπόκεινται σε έλεγχο οι
οικονομικές και χρηματοοικονομικές της πολιτικές από τη διεθνή κοινότητα. Επίσης
δεσμεύεται να ακολουθεί πολιτικές που ευνοούν την ομαλή οικονομική ανάπτυξη και
τη λογική σταθερότητα τιμών, για να αποφευχθεί η χειραγώγηση των συναλλαγματικών
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ισοτιμιών με σκοπό την απόκτηση αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να
παρέχει στο ΔΝΤ δεδομένα σχετικά με την οικονομία της. Η τακτική παρακολούθηση
των οικονομιών και η παροχή συναφών συμβουλών πολιτικής από το ΔΝΤ έχει ως στόχο
τον εντοπισμό των αδυναμιών που προκαλούν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
χρηματοοικονομική ή οικονομική αστάθεια. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως
επιτήρηση.

1.4.1.1 Επιτήρηση χώρας
Η επιτήρηση χώρας είναι μια συνεχής διαδικασία που καταλήγει σε τακτικές (συνήθως
ετήσιες) ολοκληρωμένες διαβουλεύσεις με τις επιμέρους χώρες-μέλη, και σε μεταξύ τους
συζητήσεις, όταν απαιτείται. Οι διαβουλεύσεις αυτές είναι γνωστές ως «το Άρθρο IV»
επειδή αναφέρονται στο άρθρο IV του καταστατικού του ΔΝΤ. Κατά τη διάρκεια της
διαβούλευσης στο άρθρο IV, μια ομάδα οικονομολόγων του ΔΝΤ επισκέπτεται την
εκάστοτε χώρα για να αξιολογήσει τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις και
να συζητήσει την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας με την κυβέρνηση
και τα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας. Αποστολές προσωπικού του ΔΝΤ συχνά έχουν
συναντήσεις με βουλευτές και εκπροσώπους επιχειρήσεων, με εργατικά συνδικάτα και
με την κοινωνία των πολιτών.
Η ομάδα των οικονομολόγων διατυπώνει τα συμπεράσματά της στη διοίκηση του
Ταμείου και στη συνέχεια τα θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
εκπροσωπεί το σύνολο των χωρών-μελών του ΔΝΤ. Περίληψη των θέσεων του
Συμβουλίου, στη συνέχεια, διαβιβάζεται στην κυβέρνηση της χώρας. Με τον τρόπο αυτό,
οι απόψεις της παγκόσμιας κοινότητας και τα διδάγματα της διεθνούς εμπειρίας
χρησιμοποιούνται στις εθνικές πολιτικές. Σύνοψη των περισσοτέρων συζητήσεων του
Συμβουλίου δημοσιεύεται στις Ανακοινώσεις Πληροφοριών που αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του ΔΝΤ, όπως και οι περισσότερες εκθέσεις χωρών που εκπονούνται από το
προσωπικό του.
Τον Ιούνιο του 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ υιοθέτησε ολοκληρωμένο
εποπτικό πλαίσιο. Το 2007 η απόφαση για διμερή επιτήρηση σε σχέση με τις πολιτικές
των κρατών-μελών, συμπλήρωσε το άρθρο IV του καταστατικού του ΔΝΤ και εισήγαγε
την έννοια της εξωτερικής σταθερότητας ως τη θεμελιώδη οργανωτική αρχή για τη
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διμερή επιτήρηση. Αυτό σημαίνει ότι το επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ του ΔΝΤ
και των κυβερνητικών στελεχών της χώρας είναι κατά πόσο υπάρχουν κίνδυνοι για την
εσωτερική και εξωτερική σταθερότητα της οικονομίας που απαιτούν την προσαρμογή
των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών αυτής της χώρας.

1.4.1.2 Περιφερειακή Επιτήρηση
Η Περιφερειακή επιτήρηση περιλαμβάνει την εξέταση από το ΔΝΤ των πολιτικών που
ακολουθούνται στο νομισματικό πλαίσιο περιλαμβανομένων της ζώνης του ευρώ, της
Δυτικοαφρικανικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της Κεντροαφρικανικής
Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας, καθώς και της Ανατολικής Καραϊβικής
Νομισματικής Ένωσης. Οι εκθέσεις των περιφερειακών οικονομικών προοπτικών
ετοιμάζονται προκειμένου να συζητηθούν οι οικονομικές εξελίξεις και τα βασικά θέματα
πολιτικής σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, Αφρική
νοτίως της Σαχάρας, και στο δυτικό ημισφαίριο.

1.4.1.3 Παγκόσμια Επιτήρηση
Παγκόσμια επιτήρηση συνεπάγεται επισημάνσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΔΝΤ για τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις και εξελίξεις. Οι επισημάνσεις αυτές
βασίζονται στις εκθέσεις του World Economic Outlook και στην έκθεση της Παγκόσμιας
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Global Financial Stability Report), η οποία καλύπτει
τις εξελίξεις, τις προοπτικές και τα θέματα πολιτικής στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές
αγορές. Και οι δύο εκθέσεις δημοσιεύονται δύο φορές το χρόνο από το Ταμείο, με
επικαιροποίηση των στοιχείων σε τριμηνιαία βάση. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκαλεί συχνά άτυπες συζητήσεις σχετικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία
και στην αγορά.
Το ΔΝΤ έχει επίσης τη δυνατότητα σχηματισμού πολυμερών διαβουλεύσεων, με τη
συμμετοχή μικρότερων ομάδων χωρών, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις πολιτικής που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων παγκόσμιας ή περιφερειακής σημασίας.
Το 2006, οι πολυμερείς διαβουλεύσεις έφεραν σε συνάντηση την Κίνα, χώρες της
Ευρωζώνης, την Ιαπωνία, τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να
συζητήσουν παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες.
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1.4.2 Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει το ΔΝΤ
Το ΔΝΤ μοιράζεται την τεχνογνωσία του με τις χώρες-μέλη του παρέχοντάς τους
τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως κεντρική τραπεζική
εποπτεία, νομισματική και συναλλαγματική πολιτική, φορολογική πολιτική και διοίκηση
και επίσημα στατιστικά στοιχεία. Στόχος του είναι να συμβάλει στη βελτίωση του
σχεδιασμού και της εφαρμογής των οικονομικών πολιτικών των μελών, μεταξύ άλλων με
την ενίσχυση των δεξιοτήτων σε φορείς, όπως υπουργεία οικονομικών, κεντρικές
τράπεζες και στατιστικές υπηρεσίες. Το ΔΝΤ έχει συμβουλεύσει χώρες που έπρεπε να
αποκαταστήσουν τους κρατικούς θεσμούς τους, μετά από σοβαρή πολιτική αναταραχή ή
πόλεμο.
Το 2008, το ΔΝΤ ξεκίνησε φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για να βελτιώσει
την επίδραση της τεχνικής του υποστήριξης. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν σε α) καλύτερη
ιεράρχηση προτεραιοτήτων, β) βελτιωμένη μέτρηση των επιδόσεων, γ) πιο διαφανή
υπολογισμό του κόστους και δ) στενότερη συνεργασία με τους χορηγούς.

1.4.2.1 Οι δικαιούχοι της τεχνικής υποστήριξης
Η τεχνική βοήθεια είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες του ΔΝΤ. Είναι
επικεντρωμένη σε κρίσιμους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής, όπου το Ταμείο
έχει το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα. Χάρη στη σχεδόν παγκόσμια συμμετοχή
χωρών, το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΔΝΤ είναι ολοκληρωμένο από την εμπειρία
και τη γνώση που έχει αποκτήσει σε διαφορετικές περιοχές και χώρες με διαφορετικά
επίπεδα ανάπτυξης.
Περίπου το 80% της τεχνικής βοήθειας του ΔΝΤ κατευθύνεται σε χώρες χαμηλού και
χαμηλότερου του μεσαίου εισοδήματος, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική και την
Ασία. Χώρες που έχουν πληγεί από πολέμους και συγκρούσεις είναι βασικοί δικαιούχοι.
Το ΔΝΤ παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια με στόχο: 1) την ενίσχυση της αρχιτεκτονικής
του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, 2) τη δημιουργία υποδομής σχεδιασμού
και εφαρμογής πλαισίου μείωσης της φτώχειας, 3) την εφαρμογή αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την παροχή βοήθειας σε υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (ΥΦΧ) ώστε
να μειώσουν και να διαχειριστούν το χρέος τους.
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1.4.2.2 Οι τύποι της τεχνικής υποστήριξης
Η τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ λαμβάνει διάφορες μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες των
χωρών και ποικίλει από τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ικανοτήτων του εργατικού
δυναμικού μέχρι τη βραχυπρόθεσμη υποστήριξη πολιτικών σε μια οικονομική κρίση. Η
τεχνική βοήθεια παρέχεται με διάφορους τρόπους. Το ΔΝΤ μπορεί να επισκεφθεί τις
χώρες-μέλη του για να συμβουλεύσει την κυβέρνηση και τα στελέχη της Κεντρικής
Τράπεζας για συγκεκριμένα θέματα, ή το ΔΝΤ μπορεί να στείλει ειδικούς να διαμείνουν
για μικρό χρονικό διάστημα ή σε μακροπρόθεσμη βάση στην εκάστοτε χώρα. Η τεχνική
βοήθεια ολοκληρώνεται με τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα της χώρας και την
επιτήρηση του ΔΝΤ καθώς και με τις δανειοδοτικές πράξεις.
Το ΔΝΤ παρέχει ένα σημαντικό μέρος της τεχνικής του ενίσχυσης μέσω των
περιφερειακών του κέντρων που βρίσκονται στη Γκαμπόν, στο Μάλι, και την Τανζανία
για την Αφρικανική Ήπειρο, στα Μπαρμπάντος για την Καραϊβική, στο Λίβανο για τη
Μέση Ανατολή και στα νησιά Φίτζι για τα νησιά του Ειρηνικού. Στο πλαίσιο του
μεταρρυθμιστικού του προγράμματος, το ΔΝΤ σχεδιάζει να ιδρύσει άλλα τέσσερα
περιφερειακά κέντρα τεχνικής βοήθειας στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, και στην
Κεντρική Ασία. Το ΔΝΤ επίσης προσφέρει προγράμματα κατάρτισης για την κυβέρνηση
και τα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας των χωρών-μελών στην έδρα του στην
Ουάσιγκτον, D.C., καθώς και σε περιφερειακά κέντρα κατάρτισης στην Αυστρία, τη
Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη, την Τυνησία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα.

1.4.2.3 Η Εταιρική σχέση με τους χορηγούς
Οι εισφορές από διμερείς και πολυμερείς χορηγούς διαδραματίζουν ολοένα και
σημαντικότερο ρόλο στη διευκόλυνση του ΔΝΤ για την κάλυψη των αναγκών της χώρας
όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη και χρηματοδοτούν σήμερα τα 2

3

περίπου της

τεχνικής βοήθειας που προσφέρει το ΔΝΤ. Οι ισχυρές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των
αποδεκτριών χωρών και των χορηγών διευκολύνουν την τεχνική βοήθεια που παρέχεται
από το ΔΝΤ ώστε να αναπτυχθεί βάση διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς. Τα οφέλη των
χορηγήσεων εκτείνονται πέρα από τη χρηματοδοτική σκοπιά.
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Το ΔΝΤ σκοπεύει να μοχλεύσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της τεχνικής του βοήθειας
ώστε να έχει πολλαπλασιαστική επίδραση αλλά και να επεκτείνει τη χρηματοδότηση των
χορηγών για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των αποδεκτριών χωρών. Ως μέρος
αυτής της προσπάθειας, το Ταμείο ενισχύει τις εταιρικές του σχέσεις με τους δωρητές
μέσω της συμμετοχή τους σε μια ευρύτερη, μακροπρόθεσμη και πιο στρατηγική βάση.
Η σχεδιασθείσα πολιτική είναι να συγκεντρώνονται οι πόροι των δωρητών σε
πολλαπλά ταμεία αρωγής ώστε να συμπληρώνουν τους πόρους του ΔΝΤ για την παροχή
τεχνικής βοήθειας, μεγεθύνοντας παράλληλα την τεχνογνωσία και την εμπειρία του
Ταμείου. Επέκταση του μοντέλου πολλαπλών ταμείων δωρητών προβλέπεται σε
περιφερειακή και τοπική βάση, προσφέροντας στους χορηγούς διαφορετικά σημεία
εισόδου σύμφωνα με τις προτεραιότητές τους. Το ΔΝΤ προτίθεται να καθιερώσει επτά
τοπικά ταμεία τα επόμενα δύο χρόνια, που θα είναι επιφορτισμένα με την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη στήριξη αδύναμων
κρατών, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη
σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους και τη βέλτιστη διαχείρισή του, την παροχή
στατιστικών δεδομένων και τη σταθερότητα και ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού
τομέα.

1.4.3 Ο Δανεισμός από το ΔΝΤ
Μία χώρα με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
διεθνείς της πληρωμές, δημιουργεί δυνητικά προβλήματα για το διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα, για την προστασία του οποίου δημιουργήθηκε το ΔΝΤ.
Κάθε χώρα-μέλος, είτε πλούσια, είτε μεσαίου εισοδήματος, είτε φτωχή, μπορεί να
αποταθεί στο ΔΝΤ για χρηματοδότηση εάν χρειάζεται βοήθεια στο ισοζύγιο πληρωμών
της, δηλαδή εάν δεν μπορεί να βρει επαρκή χρηματοδότηση σε προσιτούς όρους στις
αγορές κεφαλαίων ώστε να ανταπεξέλθει στις διεθνείς πληρωμές της και να διατηρήσει
ένα ασφαλές επίπεδο αποθεμάτων.
Τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη πρώτον να
αντιμετωπίσουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών τους, δεύτερον να
σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους, και τρίτον να επιτύχουν βιώσιμη οικονομική
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ανάπτυξη. Το ΔΝΤ δεν είναι τράπεζα ανάπτυξης και, σε αντίθεση με την Παγκόσμια
Τράπεζα και άλλους αναπτυξιακούς οργανισμούς, δεν χρηματοδοτεί έργα.

1.4.3.1 Η μεταβαλλόμενη φύση του δανεισμού
Περίπου τέσσερις στις πέντε χώρες-μέλη έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΔΝΤ
τουλάχιστον μία φορά. Όμως το ποσό των δανείων και ο αριθμός των δανειοληπτών
έχουν μεταβληθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.
Στις δύο πρώτες δεκαετίες της ύπαρξής του, περισσότερα από τα μισά του δάνεια,
κατευθύνθηκαν σε βιομηχανικές χώρες. Αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι
χώρες αυτές κατόρθωσαν να αντλήσουν ρευστότητα από τις κεφαλαιαγορές.
Η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και η κρίση χρέους της δεκαετίας του
1980 οδήγησε πολλές χώρες χαμηλού και κάτω του μεσαίου εισοδήματος να δανειστούν
από το ΔΝΤ.
Τη δεκαετία του 1990, η διαδικασία μετάβασης η οποία πραγματοποιούταν στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και οι κρίσεις στις οικονομίες των αναδυόμενων
αγορών οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης πόρων από το ΔΝΤ.
Το 2004, οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο διευκόλυναν πολλές
χώρες στο να αρχίσουν να αποπληρώνουν τα δάνειά τους προς το ΔΝΤ. Κατά συνέπεια,
η ζήτηση για πόρους του Ταμείου μειώθηκε απότομα, όπως πολύ παραστατικά φαίνεται
στο διάγραμμα 1.9.
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Διάγραμμα 1.9 Ο δανεισμός του ΔΝΤ τη χρονική περίοδο 1947-2008

Πηγή: IMF
Όμως το 2008, η ζήτηση για τους πόρους του Ταμείου αυξήθηκε ραγδαία. Το ΔΝΤ
χρηματοδότησε τις χώρες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και τις υψηλές τιμές
στα βασικά τρόφιμα και τα καύσιμα. Στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 το ΔΝΤ
χορήγησε 60 δισεκατομμύρια δολάρια στις αναδυόμενες αγορές που επηρεάστηκαν από
την κρίση.
Ενώ η οικονομική κρίση αναζωπύρωσε τη ζήτηση για δανεισμό από το ΔΝΤ, η μείωση
του δανεισμού που προηγήθηκε της χρηματοπιστωτικής κρίσεως, ανέδειξε ότι υπάρχει
ανάγκη προσαρμογής των μέσων δανειοδότησης του ΔΝΤ στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
των χωρών-μελών του. Έτσι, το ΔΝΤ προέβη σε ευρεία αναθεώρηση των διευκολύνσεων
και των όρων παροχής δανεισμού.
Τον Μάρτιο του 2009, το Ταμείο ανακοίνωσε μια σημαντική αναθεώρηση του
πλαισίου δανεισμού του, που περιελάμβανε τον εκσυγχρονισμό των όρων δανεισμού, την
εισαγωγή της νέας ευέλικτης πιστωτικής γραμμής, την ενίσχυση την ευελιξίας των
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τακτικών Stand-By συμφωνιών δανεισμού, τον διπλασιασμό του πιστωτικού ορίου στα
δάνεια, και την ολοκλήρωση των μέσων που χρησιμοποιούνταν σπάνια. Επίσης,
επιτάχυνε τις διαδικασίες δανειοδότησης και επανασχεδίασε τη διευκόλυνση σε
περίπτωση εξωγενών σοκ ώστε να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των χωρών
χαμηλού εισοδήματος.

1.4.3.2 Οι τρεις κύριοι στόχοι του δανεισμού
Το άρθρο Ι του καταστατικού του ΔΝΤ αναφέρει ότι σκοπός του δανεισμού από το
ΔΝΤ είναι «... να δείξει εμπιστοσύνη στα μέλη του, θέτοντας τους πόρους του
Ταμείου προσωρινά στη διάθεσή τους υπό επαρκείς εγγυήσεις, δίνοντάς τους την
ευκαιρία να διορθώσουν τη λανθασμένη διαχείριση του ισοζυγίου πληρωμών τους
χωρίς να προσφύγουν σε μέτρα ολέθρια για την εθνική ή διεθνή ευημερία».
Στην πράξη, ο σκοπός του δανεισμού του ΔΝΤ έχει αλλάξει δραματικά από τότε που
ιδρύθηκε ο οργανισμός. Με την πάροδο του χρόνου, η οικονομική βοήθεια του ΔΝΤ
εξελίχθηκε από τη παροχή βοήθειας σε χώρες για την αντιμετώπιση των
βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων του εμπορίου στην προσαρμογή και στην διευθέτηση
ενός ευρέου φάσματος προβλημάτων του ισοζυγίου πληρωμών που απορρέουν από:
κραδασμούς στο εμπόριο, φυσικές καταστροφές, μεταπολεμικές συνθήκες, ευρεία
οικονομική μετάβαση, μείωση της φτώχειας και οικονομική ανάπτυξη, αναδιάρθρωση
του χρέους, καθώς και από τις κρίσεις εμπιστοσύνης στο νόμισμα και στις τράπεζες.
Σήμερα ο δανεισμός από το ΔΝΤ εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς:
Πρώτον, μπορεί να ομαλοποιήσει την προσαρμογή της χώρας-μέλους σε διάφορες
κρίσεις, βοηθώντας τη να αποφύγει τη βίαιη οικονομική προσαρμογή ή τη κρατική
χρεοκοπία, κατάσταση που θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή, τόσο για την ίδια τη χώρα και
ενδεχομένως για άλλες χώρες που θα συμπαρασύρονταν (domino effect) από τις
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνέπειες (μετάδοση της κρίσης).
Δεύτερον, τα προγράμματα του ΔΝΤ μπορούν να συμβάλλουν στην απελευθέρωση
άλλων μορφών χρηματοδότησης, δρώντας ως καταλύτης για άλλους δανειστές. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα μπορεί να δώσει το σήμα ότι η χώρα έχει
υιοθετήσει ορθές πολιτικές, ενισχύοντας την αξιοπιστία της πολιτικής της και την
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εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Τρίτον, ο δανεισμός του ΔΝΤ μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των κρίσεων. Η
εμπειρία είναι σαφής: οι κεφαλαιακές κρίσεις προκαλούν σημαντικό κόστος για τις ίδιες
τις χώρες και σε άλλες χώρες, μέσω της μετάδοσης. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης
των προβλημάτων στους λογαριασμούς κεφαλαίου είναι η έγκαιρη επίλυσή τους πριν
εξελιχθούν σε ακμαία κρίση.

1.4.3.3 Οι όροι του δανεισμού
Όταν μία χώρα-μέλος ζητήσει από το ΔΝΤ χρηματοδότηση, μπορεί να είναι ήδη ή να
πλησιάζει σε κατάσταση οικονομικής κρίσης, με το νόμισμα της να δέχεται πολύ
έντονες πιέσεις στις αγορές ξένου συναλλάγματος, τα συναλλαγματικά της αποθέματα να
εξαντλούνται, η οικονομική της δραστηριότητα να είναι στάσιμη ή πτωτική και πολλά
νοικοκυριά και επιχειρήσεις να οδεύουν προς πτώχευση.
Το ΔΝΤ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι όροι των δανείων που εκταμιεύονται από
αυτό είναι επικεντρωμένοι και κατάλληλα προσαρμοσμένοι στις πολιτικές και στους
θεσμούς των κρατών-μελών. Για να το επιτύχει αυτό, το ΔΝΤ συζητά με τη χώρα τις
οικονομικές πολιτικές που είναι ενδεδειγμένες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
των προβλημάτων. Το ΔΝΤ και η κυβέρνηση συμφωνούν σε ένα πρόγραμμα πολιτικών
στοχευμένων στην επίτευξη συγκεκριμένων, ποσοτικοποιήσιμων στόχων για τη στήριξη
του οικονομικού προγράμματος της χώρας.
Τα δάνεια συνήθως καταβάλλονται σε πολλές δόσεις κατά τη διάρκεια του
προγράμματος και αν οι στόχοι που έχουν τεθεί επιτυγχάνονται τότε καθίσταται
διαθέσιμη κάθε επόμενη δόση. Τα προγράμματα τυπικά διαρκούν έως και 3 χρόνια,
ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων της χώρας, αλλά μπορεί να ακολουθήσει και νέο
πρόγραμμα εφόσον αυτό απαιτείται. Η κυβέρνηση περιγράφει τις λεπτομέρειες του
οικονομικού της προγράμματος σε μία "υποσχετική επιστολή" προς τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο του ΔΝΤ. Οι εν λόγω επιστολές μπορούν να αναθεωρηθούν, αν οι συνθήκες
αλλάξουν.
Για τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση, τα δάνεια του ΔΝΤ συνήθως παρέχουν ένα
μικρό μόνο μέρος των πόρων που απαιτούνται για να χρηματοδοτήσουν το ισοζύγιο
πληρωμών τους. Αλλά τα δάνεια του ΔΝΤ σηματοδοτούν ότι η οικονομική πολιτική μιας
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χώρας είναι στο σωστό δρόμο, καθησυχάζοντας έτσι τους επενδυτές και την επίσημη
κοινότητα ώστε οι χώρες να λάβουν πρόσθετη χρηματοδότηση από άλλες πηγές.

1.4.3.4 Κύριες δανειοδοτικές διευκολύνσεις
Η Συμφωνία Stand-By (Συμφωνία Ετοιμότητας) αποτελεί βασική δανειοδοτική
διευκόλυνση και ξεκίνησε το 1952. Είναι η πιο δημοφιλής διευκόλυνση για τις χώρες
μέσου εισοδήματος που αναζητούν οικονομική βοήθεια. Σύμφωνα με τη δομή της, η
χρηματοδότηση παρέχεται για την επίλυση αδυναμιών στο ισοζύγιο πληρωμών και
εκταμιεύεται τμηματικά με βάση τους όρους που διατυπώνονται στο πρόγραμμα. Τα
μεγαλύτερα δάνεια του ΔΝΤ έχουν δοθεί μέσω Stand-By Συμφωνιών.
Παράλληλα, η Συμφωνία Stand-By δίνει τη δυνατότητα στις χώρες-μέλη του ΔΝΤ να
αποκτούν προνομιούχο πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου με προσυμφωνημένη
χρηματοδότηση για καθορισμένη χρονική περίοδο. Οι χρηματικές δόσεις, εκτός από
την πρώτη που είναι άμεσα διαθέσιμη για την χώρα-μέλος με την υπογραφή της
Συμφωνίας Stand-By, συνήθως δίνονται στην χώρα-μέλος ανά τρίμηνο και
καθίστανται διαθέσιμες εφόσον η πορεία υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών
αντανακλάται στους μετρήσιμους στόχους που θέτει η υπογραφείσα συμφωνία. Το
αν η χώρα-μέλος εκπληρώνει τους προκαθορισμένους στόχους εξετάζεται λεπτομερώς
στους προκαθορισμένους ελέγχους που διενεργεί κλιμάκιο του ΔΝΤ. Αν υπάρχει
απόκλιση από τους τεθέντες στόχους, τότε το Ταμείο προτείνει τρόπους για την
διόρθωση αυτών των ανισορροπιών και εφόσον υιοθετηθούν αυτές οι πολιτικές από την
κυβέρνηση της χώρας, η χρηματοδότηση συνεχίζεται βάσει του αρχικού σχεδίου. Οι
Συμφωνίες Stand-By τυπικά καλύπτουν μία χρονική περίοδο 12 εώς 18 μηνών (παρόλο
που αρκετές φορές μπορεί να καλύπτουν περίοδο 3 χρόνων). Η αποπληρωμή κάθε δόσης
του δανείου γίνεται σε χρονικό διάστημα 3 1

4

έως 5 έτη.

Η Ευέλικτη Πιστωτική Γραμμή (Flexible Credit Line ή FCL) του ΔΝΤ απευθύνεται
σε χώρες με πολύ ισχυρά θεμέλια και ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης πολιτικών. Αφού
εγκριθεί σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια προεπιλογής, οι χώρες μπορούν να
αξιοποιήσουν ανά πάσα στιγμή όλους τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο της
πίστωσης καθώς οι εκταμιεύσεις δεν ολοκληρώνονται σταδιακά και δεν εξαρτώνται
από τη συμμόρφωση σε στόχους που έχουν τεθεί, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά
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προγράμματα του Ταμείου. Αυτό επιβεβαιώνεται από το ιστορικό των χωρών που
δικαιούνται χρηματοδότηση μέσω της ευέλικτης πιστωτικής γραμμής, η οποία εκπέμπει
ηχηρό μήνυμα ότι οι οικονομικές πολιτικές τους θα παραμείνουν ισχυρές και ότι
διορθωτικά μέτρα θα ληφθούν για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναταραχών. Η
πιστωτική γραμμή (το πιστωτικό όριο) μπορεί να ανανεωθεί για ένα ή δύο έτη ανάλογα
με τις ανάγκες της χώρας, αφού γίνει επανεξέταση της επιλεξιμότητας της χώρας. Η
πιστωτική γραμμή προσφέρει ευελιξία παρέχοντας δύο επιλογές: είτε χρήσης της ως
προληπτικό μέτρο, είτε ανάληψης του ποσού που προβλέπει ανά πάσα στιγμή μετά την
έγκρισή της.
Η εισαγωγή της ευέλικτης πιστωτικής γραμμής αποτελεί αλλαγή στον τρόπο διάθεσης
της χρηματοοικονομικής βοήθειας από το Ταμείο. Συνοψίζοντας, αυτός ο τρόπος
χρηματοδότησης περιλαμβάνει:
▪ Την εξασφάλιση των δικαιούχων χωρών για αυτόματη και ανεμπόδιστη πρόσβαση
στους πόρους του Ταμείου χωρίς μεταγενέστερους όρους.
▪ Την ανανέωση της πίστωσης μετά από διενέργεια επανελέγχου της επιλεξιμότητας της
χώρας και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της χώρας να αποφασίσει την χρονική
περίοδο ισχύος της πίστωσης η οποία μπορεί να είναι εξάμηνη ή δωδεκάμηνη και με
δυνατότητα ανανέωσης έπειτα από έξι μήνες
▪ Μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής (από 3 ¼ έως 5 έτη).
Η νέα Προληπτική Πιστωτική Γραμμή (Precautionary Credit Line ή PCL) επίσης
απευθύνεται σε χώρες με υγιή θεμελιώδη μεγέθη και πολιτικές, καθώς και ιστορικό
επιτυχούς υλοποίησης αυτών των πολιτικών. Αν και οι υποψήφιες χώρες αντιμετωπίζουν
ορισμένες ευπάθειες που δεν τους επιτρέπουν την εκπλήρωση των κριτηρίων επιλογής
της ευέλικτης πιστωτικής γραμμής (FCL), εντούτοις δεν απαιτούνται ευρείας κλίμακας
προσαρμογές στα οικονομικά τους μεγέθη που συνήθως επιβάλλονται στα παραδοσιακά
-υποστηριζόμενα από το Ταμείο- προγράμματα. Η Προληπτική Πιστωτική Γραμμή
συνδυάζει κριτήρια προεπιλογής (παρόμοια με της FCL) και εστιάζεται στον καθορισμό
εκ των υστέρων όρων που στοχεύουν στη διευθέτηση των αναγνωρισθέντων αδυναμιών.
Η πρόοδος της χώρας αξιολογείται στο πλαίσιο των εξαμηνιαίων παρακολουθήσεων
για χρονική περίοδο από ένα έως δύο έτη. Η προληπτική πιστωτική γραμμή επιτρέπει την
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πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποσότητα πόρων σε σύγκριση με την τυπική Συμφωνία
Χρηματοδότησης Stand-By. Ενώ μπορεί να μην υπάρχει πραγματική ανάγκη στο
ισοζύγιο πληρωμών την στιγμή της έγκρισης της πίστωσης, το ποσό της προληπτικής
πιστωτικής γραμμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν προκύψει τέτοια ανάγκη ξαφνικά,
κατά τη διάρκεια ισχύος της.
Η Εκτεταμένη Δανειδοτική Διευκόλυνση (Extended Financial Facility ή EFF) του
Ταμείου χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τις χώρες-μέλη να διευθετήσουν προβλήματα
του ισοζυγίου πληρωμών τους που σχετίζονται μερικώς με διαρθρωτικά προβλήματα για
τη διόρθωση των οποίων μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος σε σύγκριση με τη
διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το πρόγραμμα της εκτεταμένης
δανειοδοτικής διευκόλυνσης περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των αγορών και των θεσμικών οργάνων, όπως μεταρρυθμίσεις στο
φορολογικό και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδιωτικοποίηση των δημόσιων
επιχειρήσεων, καθώς και υιοθέτηση μέτρων για να γίνουν πιο ευέλικτες οι αγορές
εργασίας.
Το Δεκέμβριο του 1997, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου εισήγαγε έναν νέο
τρόπο χρηματοδότησης για τις χώρες-μέλη του, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρό
πρόβλημα στο ισοζύγιο πληρωμών τους, εξαιτίας υψηλής βραχυχρόνιας χρηματοδοτικής
ανάγκης. Η τελευταία οφείλεται σε ξαφνική απώλεια της εμπιστοσύνης της αγοράς, που
εκδηλώνεται με πίεση στη καθαρή θέση και στα αποθέματα της χώρας-μέλους.
Η Συμπληρωματική Αποθεματική Διευκόλυνση (Supplemental Reserve Facility ή
SRF) είναι διαθέσιμη, όταν υπάρχει η προσδοκία ότι η εφαρμογή ισχυρών
προσαρμοστικών πολιτικών με την υφιστάμενη χρηματική βοήθεια από το Ταμείο θα
διορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις όποιες ανισορροπίες στο ισοζύγιο
πληρωμών της χώρας. Παρόλο που οι χρηματικοί πόροι μέσω της Συμπληρωματικής
Αποθεματικής Διευκόλυνσης είναι διαθέσιμοι σε όλες τις χώρες-μέλη, η εν λόγω
διευκόλυνση συνηθίζεται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το ύψος των
χρηματικών εκροών της χώρας δύναται να δημιουργήσει μία πιθανή διαταραχή η οποία
θα έθετε σε κίνδυνο την ευστάθεια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Για να εγκριθεί το αίτημα χρήσης πόρων του Ταμείου με τον μηχανισμό SRF, το ΔΝΤ
57

λαμβάνει υπόψιν τη χρηματοδότηση που θα δοθεί και από άλλους δανειστές. Για να
ελαχιστοποιηθεί ο ηθικός κίνδυνος, η χώρα-μέλος που χρησιμοποιεί τους χρηματικούς
πόρους ενθαρρύνεται να διατηρήσει μέχρι τέλους τη συμμετοχή και των άλλων
πιστωτών, μέχρι η πίεση στο ισοζύγιο πληρωμών της να εξασθενίσει.
Η Συμπληρωματική Αποθεματική Διευκόλυνση (SRF) μπορεί να εμφανιστεί και σαν
επιπρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα Stand-By πρόγραμμα ή σε ένα πρόγραμμα
εκτεταμένης διευκόλυνσης, διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος και τα χρήματα της
διευκόλυνσης χορηγούνται σε δύο (2) ή περισσότερες δόσεις. Η πρώτη χρηματική δόση
διατίθεται άμεσα με την έγκριση της συμφωνίας και οι υπόλοιπες όπως ορίζεται από το
πρόγραμμα.
Η αποπληρωμή του δανείου για τις χώρες που χρησιμοποιούν την Συμπληρωματική
Αποθεματική Διευκόλυνση (SRF), πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα που
κυμαίνεται από ένα (1) έως και ενάμιση έτος (1,5) από την κάθε πληρωμή. Το Διοικητικό
Συμβούλιο, παρά ταύτα, μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο αποπληρωμής για ένα (1) έτος το
μέγιστο, όμως σε εκείνο το χρονικό σημείο η αποπληρωμή είναι υποχρεωτική. Το
επιτόκιο δανεισμού για τον πρώτο χρόνο είναι 3% παραπάνω από το συνηθισμένο
επιτόκιο δανεισμού του ΔΝΤ. Η πρώτη ενεργοποίηση του μηχανισμού
Συμπληρωματικής Αποθεματικής Διευκόλυνσης (SRF) έγινε τον Δεκέμβριο του 1997,
δίνοντας 9,95 δις ΕΤΔ στη Κορέα ως επιπρόσθετο μέρος της Συμφωνίας Stand-By που
είχε υπογράψει με το Ταμείο.
Επιπρόσθετα, ο Μηχανισμός Ολοκλήρωσης του Εμπορίου (Trade Integration
Mechanism) επιτρέπει στο ΔΝΤ τη χορήγηση δανείων, ως μέρος των διευκολύνσεων
που παρέχει, σε αναπτυσσόμενη χώρα της οποίας το ισοζύγιο πληρωμών δοκιμάζεται
από την απελευθέρωση του πολυμερούς εμπορίου είτε επειδή τα κέρδη των εξαγωγών της
μειώνονται όταν χάνεται η προνομιούχος πρόσβαση σε ορισμένες αγορές είτε επειδή οι
τιμές των εισαχθέντων τροφίμων αυξάνονται όταν καταργούνται οι γεωργικές
επιδοτήσεις.
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1.4.3.5 Η οικονομική βοήθεια στις χώρες χαμηλού εισοδήματος
Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος μπορούν να δανειστούν από το ΔΝΤ με ευνοϊκούς
όρους σε πολύ χαμηλά επιτόκια. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα μείωσης
φτώχειας και ανάπτυξης (Poverty Reduction and Growth Facility -PRGF) το οποίο
αποτελεί το κύριο μέσο με το οποίο το ΔΝΤ προσφέρει χρηματοδοτική στήριξη στις
στρατηγικές των χωρών για τη μείωση της φτώχειας.
Οι βασικοί στόχοι της διευκόλυνσης είναι η προώθηση διατηρήσιμης ισορροπίας στο
ισοζύγιο πληρωμών και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης ώστε να βελτιωθεί το
βιοτικό επίπεδο και να μειωθεί η φτώχεια. Τα τελευταία έτη ο μεγαλύτερος αριθμός των
δανείων του ΔΝΤ δόθηκε μέσω του προγράμματος μείωσης φτώχειας και ανάπτυξης
(PRGF). Οι χώρες-μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διευκόλυνση, λόγω εξωγενών
πληγμάτων. Η οικονομική συνδρομή βοηθά στην αντιμετώπιση: οικονομικών κρίσεων
όπως είναι οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα και στα καύσιμα ή μιας φυσικής
καταστροφής που είναι υπεράνω του ελέγχου μιας κυβέρνησης, οι οποίες έχουν
σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στις οικονομίες.
Τα επιτόκια που χρεώνονται στα PRGF και στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας είναι μόνο 0,5% και τα δάνεια αποπληρώνονται σε χρονικό διάστημα 5 ½ έως
10 χρόνων.
Αρκετές χώρες χαμηλού εισοδήματος έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία
χρόνια ως προς την οικονομική τους σταθερότητα και δεν απαιτείται πλέον η οικονομική
βοήθεια του ΔΝΤ. Όμως πολλές από αυτές τις χώρες επιζητούν ακόμη τις συμβουλές του
Ταμείου καθώς και την παρακολούθηση και την υποστήριξη των οικονομικών τους
πολιτικών. Για να βοηθήσει τις χώρες αυτές, το ΔΝΤ έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα
για την υποστήριξη της πολιτικής και τη σηματοδότηση, που ονομάζεται Όργανο
Υποστήριξης Πολιτικών (Policy Support Instrument).
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1.4.3.6 Ανακούφιση από το χρέος
Εκτός των δανείων με ευνοϊκούς όρους, σε ορισμένες χώρες χαμηλού εισοδήματος
διαγράφεται το χρέος τους βάσει δύο βασικών πρωτοβουλιών:
1) Η πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες, που θεσπίστηκε το 1996 και
ενισχύθηκε το 1999, σύμφωνα με την οποία οι πιστωτικοί φορείς παρέχουν ελάφρυνση
του χρέους με στόχο την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους.
2) Η πρωτοβουλία πολυμερούς ανακούφισης του χρέους, σύμφωνα με την οποία το
ΔΝΤ, η Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (International Development Association -IDA), η
Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), και το Αφρικανικό Ταμείο Ανάπτυξης (African
Development Fund -AfDF) ακύρωσαν το 100% των απαιτήσεών τους σε ορισμένες
χώρες για να τις βοηθήσουν να προχωρήσουν προς τους Αναπτυξιακούς Στόχους της
Χιλιετίας οι οποίοι τέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2000 με σκοπό να επιτευχθούν μέχρι το
2015. Οι στόχοι αυτοί είναι:
1. Εξάλειψη της υπερβολικής φτώχειας και της πείνας.
2. Παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση της θέσης της γυναίκας.
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας.
5. Μείωση της θνησιμότητας των γυναικών εξαιτίας επιπλοκών κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης ή στον τοκετό.
6. Καταπολέμηση πρώτον του ιού της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας
(HIV –Human Immunodeficiency Virus) που προκαλεί το AIDS, δεύτερον της
ελονοσίας και τρίτον άλλων ασθενειών.
7. Προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου.
8. Παγκόσμια συνεργασία για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
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1.4.3.7 Δανεισμός από το ΔΝΤ προς αντιμετώπιση κρίσεων
Οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις λαμβάνουν διάφορες μορφές. Το ΔΝΤ
βοηθά τις πληγείσες χώρες να ανακτήσουν οικονομική σταθερότητα, συμβάλλοντας στον
σχεδιασμό διορθωτικών πολιτικών και παρέχοντας δάνεια. Καθώς το παγκόσμιο
χρηματοοικονομικό περιβάλλον αλλάζει τα τελευταία χρόνια, τα εργαλεία δανεισμού του
ΔΝΤ εξελίσσονται ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των
αναδυόμενων οικονομιών και των χωρών χαμηλού εισοδήματος.

1.4.3.7.1 Λόγοι εκδήλωσης των χρηματοοικονομικών κρίσεων και
συχνότητα εμφάνισής τους το χρονικό διάστημα 1970-2007
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη σύστασή του έχει αντιμετωπίσει πλήθος
κρίσεων, που άλλοτε είναι τοπικές και χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας, άλλοτε
όμως έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, διαχέονται μέσω της διεθνούς λειτουργικής
δικτύωσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και αγορών λαμβάνοντας γενικευμένο
χαρακτήρα. Αυτές οι γενικευμένου χαρακτήρα κρίσεις του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε καταστάσεις
αποσταθεροποίησής του και έχουν χαρακτηριστεί ως συστημικές κρίσεις.
Η μορφολογία των χρηματοοικονομικών κρίσεων (financial crisis) επιβάλλει να
διακρίνουμε τις κρίσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη διάρκεια των
οποίων οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χάνουν μεγάλο μέρος της αξίας τους σε μικρό
σχετικά χρονικό διάστημα, από τις άλλες μορφές χρηματοοικονομικών κρίσεων στις
οποίες περιλαμβάνονται η κατάρρευση των χρηματιστηριακών αγορών (capital market
crisis), η ραγδαία υποχώρηση της αξίας υπερτιμολογημένων περιουσιακών στοιχείων
(«σκάσιμο φούσκας»), οι νομισματικές κρίσεις (monetary crisis) ή η αθέτηση κρατικού
χρέους (sovereign debt default). Αυτή η κατηγοριοποίηση των χρηματοπιστωτικών
κρίσεων γίνεται με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και των βασικών αιτίων
που προκάλεσαν κάθε μία από αυτές τις κρίσεις, όμως είναι σαφής ο υψηλός βαθμός
συσχέτισής τους.
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Οι αιτίες των χρηματοοικονομικών κρίσεων είναι διάφορες και περίπλοκες. Ορισμένες
από τις βασικές είναι οι εξής:
1. αδύναμα εγχώρια χρηματοοικονομικά συστήματα,
2. μεγάλες και επίμονες εξωτερικές ή εσωτερικές ανισορροπίες (περιλαμβανομένων
των ελλειμμάτων ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή/και των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων),
3. υψηλά επίπεδα εξωτερικού ή/και δημόσιου χρέους,
4. επιτόκια σε πολύ υψηλά επίπεδα,
5. φυσικές καταστροφές, ένοπλες συρράξεις, ή απότομες και σημαντικές αυξήσεις
στις τιμές βασικών ειδών, όπως τρόφιμα και καύσιμα.

Παράλληλα, τα εξωγενή πλήγματα από φυσικές καταστροφές έως δυσμενείς
μεταβολές στους όρους του εμπορίου ή πτώση της ζήτησης από το εξωτερικό είναι
συχνά αιτίες οικονομικών προβλημάτων, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος
που διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες για να επενδύσουν σε έργα πρόληψης
κρίσεων και που εξαρτώνται από μία περιορισμένη ποικιλία εξαγωγών, συνήθως
πρώτες ύλες.
Σύμφωνα με τον πίνακα 1.2 που ακολουθεί, το χρονικό διάστημα από το 1970 έως
το 2007, έλαβαν χώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, 124 τραπεζικές κρίσεις, 208
νομισματικές κρίσεις, και 68 κρίσεις εξυπηρέτησης κρατικού χρέους. Ακόμα, σε 42
περιπτώσεις υπήρξε συνδυασμός τραπεζικής και νομισματικής κρίσης, ενώ σε 10
περιπτώσεις υπήρξε συνδυασμός και των τριών τύπων κρίσεων. Οι κρίσεις αυτές
άλλοτε είχαν τοπικό χαρακτήρα, μικρή διάρκεια και περιορισμένες επιπτώσεις και
άλλοτε ήταν εκτεταμένες περιφερειακές κρίσεις, μεγάλης έντασης και διάρκειας, η
διάχυση των οποίων είχε εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στις επιδόσεις αλλά και
στη διάρθρωση των οικονομιών που επλήγησαν από αυτές.
Σύμφωνα με τον πίνακα 1.2, διαπιστώνουμε ότι οι νομισματικές κρίσεις
υπερτερούν σημαντικά έναντι των υπολοίπων τύπων κρίσεων και παρουσιάζουν
ιδιαίτερη συγκέντρωση σε ορισμένες χρονικές περιόδους. Αυτή η υψηλή
συγκέντρωση νομισματικών κρίσεων μπορεί να αποδοθεί στον εξαιρετικά
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μεταδοτικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου τύπου κρίσης και στα ιδιαίτερα
συναλλαγματικά καθεστώτα που διατηρούσαν μέχρι πρόσφατα πολλές
αναπτυσσόμενες, κυρίως ασιατικές χώρες.
Πίνακας 1.2 Συχνότητα χρηματοοικονομικών κρίσεων (1970-2007)
Έτος
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Σύνολο

Τραπεζική
κρίση (1)

Νομισματική
κρίση (2)

Κρίση
εξυπηρέτησης
κρατικού χρέους (3)

Διπλή κρίση
(1)+(2)

Τριπλή
κρίση
(1)+(2)+(3)

1
5
1
2
2
3
3
5
7
1
2
1
6
7
4
7
10
8
7
11
13
4
7
7
2
1
1
1

2
124

5
4
1
5
3
4
9
5
12
10
10
4
6
5
8
10
6
9
8
25
4
6
6
10
8
4
3
5
4
1
1

1
1
3
2
3
6
9
9
4
3
3

3
2
2
2

1
1
1

1
1
3
2
1

2
2
2
4
1
1

208
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1
3
1
3
1
4
5
2
5
3

1

3

1
1
1
1

1
1
1

42

10
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1.4.3.7.2 Οι μορφές που λαμβάνουν οι κρίσεις
Υπάρχουν τριών ειδών κρίσεις: οι τραπεζικές, οι συναλλαγματικές και οι κρίσεις
εξυπηρέτησης κρατικού χρέους.
Σε μία τραπεζική κρίση, ο επιχειρηματικός και οικονομικός κλάδος της χώρας βιώνει
μεγάλο αριθμό αθέτησης πληρωμών και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες έγκαιρης πληρωμής των συμβολαίων τους. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων να αυξάνει γεωμετρικά
και σχεδόν όλο το συσσωρευμένο τραπεζικό κεφάλαιο να εξανεμίζεται. Η κατάσταση
αυτή χαρακτηρίζεται πρώτον από μειώσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων των
τραπεζών (όπως τιμές μετοχών και ακινήτων) σε σχέση με τις τιμές που επικρατούσαν
προ της τραπεζικής κρίσεως, δεύτερον από σημαντική μείωση των πραγματικών
επιτοκίων και τρίτον από μία επιβράδυνση ή αναστροφή των ροών κεφαλαίου. Σε
πολλές περιπτώσεις μία τραπεζική κρίση μπορεί να ξεκινήσει από μια μεγάλη μη
αναμενόμενη απόσυρση σημαντικών κεφαλαίων από τους καταθέτες της τράπεζας.
Οι συναλλαγματικές κρίσεις προέρχονται κυρίως από επιθέσεις κερδοσκοπίας σε
αγορές συναλλάγματος και αφορούν ισχυρές πιέσεις που υφίσταται ένα συγκεκριμένο
νόμισμα. Για να καθοριστεί ότι εκδηλώθηκε συναλλαγματική κρίση θα πρέπει το εν
λόγω νόμισμα να έχει υποτιμηθεί τουλάχιστον κατά 30% και και ο ετήσιος ρυθμός
υποτίμησης του νομίσματος να αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%.
Οι κρίσεις εξυπηρέτησης κρατικού χρέους αφορούν χώρες οι οποίες δεν μπορούν να
πληρώσουν στο ακέραιο το κρατικό τους χρέους, και εισέρχονται είτε σε διαδικασία
αναδιάρθρωσης χρέους είτε σε μονομερή στάση πληρωμών.
Μία σοβαρή κρίση (τραπεζική, συναλλαγματική ή εξυπηρέτησης κρατικού χρέους)
συνοδεύεται συχνά από βαθιά ύφεση, αθετήσεις χρεών, και το λεγόμενο "sudden stop"
(απότομη παύση), δηλαδή διακοπή της διεθνούς ροής κεφαλαίων.
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1.4.3.7.3 Η συμβολή των δανείων
Τα δάνεια του ΔΝΤ παρέχουν στην εμπλεκόμενη χώρα ένα χρονικό περιθώριο για την
εφαρμογή διορθωτικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων που θα επαναφέρουν τις συνθήκες
που απαιτούνται για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνικές
επενδύσεις. Οι πολιτικές αυτές εξαρτώνται από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε
χώρα. Λόγου χάρη, μία χώρα που αντιμετωπίζει απότομη πτώση στην τιμή κάποιου
βασικού εξαγωγικού της προϊόντος χρειάζεται οικονομική βοήθεια για την περίοδο μέχρι
να αρχίσει η ανάκαμψη της τιμής του εξαγωγικού αγαθού ώστε να αμβλυνθούν οι
επώδυνες επιπτώσεις μιας απότομης και μεγάλης προσαρμογής. Χώρες που πλήττονται
από φυγή κεφαλαίων πρέπει να εξαλείψουν τα προβλήματα που προκαλούν την απώλεια
της εμπιστοσύνης των επενδυτών, επομένως και την εκροή κεφαλαίων. Τα προβλήματα
αυτά ενδέχεται να είναι: τα πολύ χαμηλά επιτόκια, η υπέρ του δέοντος αύξηση των
ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και το αναποτελεσματικό ή αναποτελεσματικά
εποπτευόμενο τραπεζικό σύστημα.

1.4.3.7.4 Ο δανεισμός του ΔΝΤ εν δράσει
Το ΔΝΤ κατόπιν αιτήματος του κράτους-μέλους, παρέχει συμβουλές επί της πολιτικής
που πρέπει να ακολουθηθεί και οικονομική αρωγή. Ομάδα ειδικών του ΔΝΤ
επισκέπτεται τη χώρα για να αξιολογήσει τους τομείς της οικονομίας που επηρεάζονται,
παραδείγματος χάρη δημοσιονομικά μεγέθη, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και
εγχώριες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της επίσκεψης η ομάδα διεξάγει συζητήσεις με την
κυβέρνηση της εκάστοτε χώρας σχετικά με τις κατάλληλες πολιτικές που πρέπει να
εφαρμοστούν προς την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.
Στις συζητήσεις αυτές οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ και η κυβέρνηση αξιολογούν το
μέγεθος των αναγκών της χώρας για χρηματοδότηση (αναγκών που δεν μπορούν να
καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα). Όταν επέλθει συμφωνία ως προς την προτεινόμενη
πολιτική και το πακέτο χρηματοδότησης, υποβάλλεται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του
ΔΝΤ εισήγηση για έγκριση του προγράμματος και εκταμίευση του δανείου. Η διαδικασία
μπορεί να επισπευσθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες χρηματοδότησης εκτάκτου ανάγκης
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που εφαρμόζει το ΔΝΤ.
Πριν ένα κράτος-μέλος εισπράξει το δάνειο, οι αρχές της χώρας και το ΔΝΤ πρέπει να
συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Οι δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει μία χώρα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας δανεισμού από
το ΔΝΤ. Η επιστροφή της χώρας σε κατάσταση οικονομικής και χρηματοοικονομικής
σταθερότητας εξασφαλίζει την επιστροφή των κεφαλαίων στο ΔΝΤ ώστε να μπορούν να
διατεθούν σε άλλα κράτη-μέλη.
Η διαδικασία προσαρμογής για τη χώρα θα ήταν πιο δύσκολη χωρίς τη χρηματοδότηση
του ΔΝΤ. Λόγου χάρη, εάν οι επενδυτές εμφανίζονταν απρόθυμοι να παράσχουν νέα
χρηματοδότηση, η χώρα δεν θα είχε άλλη επιλογή από την προσαρμογή -συνήθως μέσω
μίας επώδυνης διαδικασίας συρρίκνωσης των εισαγωγών και της οικονομικής
δραστηριότητας. Συνεπώς η χρηματοδότηση από το ΔΝΤ επιτρέπει μία πιο σταδιακή και
ισόρροπη προσαρμογή.

1.5 Οι Συνεργασίες του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα, με τις περιφερειακές τράπεζες
ανάπτυξης, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), με τις υπηρεσίες του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και με άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Παρόλο που όλοι αυτοί οι οργανισμοί συμμετέχουν στα παγκόσμια οικονομικά θέματα,
ο καθένας έχει τα δικά του πεδία αρμοδιότητας και εξειδίκευσης. Το ΔΝΤ αλληλεπιδρά
επίσης με ομάδες προβληματισμού, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης
σε καθημερινή βάση.

1.5.1 Συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα
Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) είναι διαφορετικοί οργανισμοί, αλλά
συμπληρώνει ο ένας οργανισμός τη δουλειά του άλλου. Ενώ το ΔΝΤ κυρίως
επικεντρώνεται στα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα, η Παγκόσμια
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Τράπεζα ασχολείται κυρίως με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη μείωση της
φτώχειας. Τα δάνειά της χρηματοδοτούν έργα υποδομής, τη μεταρρύθμιση επιμέρους
τομέων της οικονομίας και ευρύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι χώρες που
εντάσσονται στο ΔΝΤ πρέπει να είναι επιλέξιμες για ένταξη στην Παγκόσμια Τράπεζα.
Λαμβάνοντας υπόψη την εστίαση της Παγκόσμιας Τράπεζας στην αντιμετώπιση της
φτώχειας, το ΔΝΤ συνεργάζεται στενά με την Τράπεζα στον τομέα της μείωσης της
φτώχειας και στην παροχή βοήθειας στις χώρες ώστε να χαράξουν στρατηγικές μείωσης
αυτού του φαινομένου. Άλλοι τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των
οικονομικών τομέων των χωρών-μελών, την ανάπτυξη κωδίκων και προτύπων, την
βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και την συλλογή των στοιχείων του
εξωτερικού χρέους των χωρών-μελών.
Η εξωτερική Επιτροπή Επιθεώρησης της συνεργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας με το
ΔΝΤ συστάθηκε το Μάρτιο του 2006 με σκοπό να αξιολογηθεί η εργασιακή σχέση των
δύο αδερφών οργανισμών, γνωστών ως θεσμικά όργανα του Bretton Woods. Στην
έκθεσή της, τον Φεβρουάριο του 2007, έξι μέλη της επιτροπής Malan πρότειναν τη
στενότερη συνεργασία των δύο οργανισμών.
Αυτό οδήγησε στην υιοθέτηση ενός κοινού σχεδίου δράσης σύμφωνα με το οποίο,
ομάδες χωρών του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας συζητούν τα προγράμματα
εργασίας σε επίπεδο χώρας, τον καταμερισμό της εργασίας, καθώς και το έργο που
απαιτείται να υλοποιηθεί από τον κάθε οργανισμό το επόμενο έτος. Επίσης η Τράπεζα
και το Ταμείο έχουν βελτιώσει την μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων τεχνικής υποστήριξης.

1.5.2 Συνεργασία με διακυβερνητικές ομάδες
Επίσημες ομάδες, όπως η Ομάδα των Οκτώ (G-8) και η Ομάδα των Είκοσι (G-20),
συμμετέχουν ενεργά στο έργο του ΔΝΤ.
Οι υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών οκτώ χωρών (G-8)
συναντιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις
στην παγκόσμια οικονομία και αξιολογούν τις εφαρμοσθείσες οικονομικές πολιτικές. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ συνήθως καλείται να συμμετάσχει στις συζητήσεις
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αυτές. Η G-8 λειτουργεί ως ένα βήμα δημόσιας συζήτησης οικονομικών και
χρηματοπιστωτικών θεμάτων των μεγάλων βιομηχανικών χωρών: Καναδάς, Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.
Η G-20 αποτελείται από 20 κορυφαίες και αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου και
περιλαμβάνει την ομάδα των οχτώ χωρών (G-8) συν την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη
Βραζιλία, τη Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, τη Κορέα, το Μεξικό, τη Σαουδική Αραβία,
τη Νότια Αφρική, τη Τουρκία καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η G-20 συζητά και
συντονίζει τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποτελεί βασικό παράγοντα
στη διαμόρφωση του έργου του ΔΝΤ. Οι συνεδριάσεις της πραγματοποιούνται συνήθως
δύο φορές το χρόνο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και αρκετές ακόμα
συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά περιόδους σε υπουργικό επίπεδο, στις οποίες
συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των
χωρών αυτών.

1.5.3 Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς
Το ΔΝΤ είναι μέλος του Ελβετικά-βασισμένου Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, στο οποίο συμμετέχουν: στελέχη της κυβέρνησης αρμόδια για την
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στα μεγάλα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, διεθνή
ρυθμιστικά και εποπτικά όργανα, επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Κεντρικής Τράπεζας
και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συνεργάζεται με φορείς καθορισμού προτύπων
όπως την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και την Διεθνή Ένωση
Ασφαλιστικών Εποπτικών Αρχών.
Το ΔΝΤ συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), τόσο επίσημα
όσο και ανεπίσημα. Το ΔΝΤ έχει θέση παρατηρητή στις συναντήσεις του ΠΟΕ και το
προσωπικό του ΔΝΤ συμβάλλει στο έργο της ομάδας εργασίας του ΠΟΕ για το Εμπόριο,
το Χρέος και την Οικονομία. Επιπλέον το ΔΝΤ εμπλέκεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο
του ΠΟΕ για την τεχνική βοήθεια στον τομέα του εμπορίου στις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες. Άλλα μέλη που εμπλέκονται είναι η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου, η Επιτροπή των
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (United Nations Conference on
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Trade and Development –UNCTAD), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
(United Nations Development Programme –UNDP) και η Παγκόσμια Τράπεζα.
Το ΔΝΤ έχει έναν ειδικό εκπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη, που βρίσκεται στην έδρα του
ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος διευκολύνει την σύνδεση του ΔΝΤ με
τον ΟΗΕ. Η γενική συμφωνία για συνεργασία και διαβουλεύσεις μεταξύ του ΔΝΤ και
του ΟΗΕ περιλαμβάνει τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η συνεργασία μεταξύ των
στατιστικών υπηρεσιών των δύο οργανισμών, καθώς και αμοιβαία παρουσία και
συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

1.5.4 Επικοινωνία με ομάδες προβληματισμού, την κοινωνία των
πολιτών καθώς και τα μέσα ενημέρωσης
Το ΔΝΤ επίσης δραστηριοποιείται σε τακτική βάση με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τα μέσα ενημέρωσης. Το προσωπικό του
ΔΝΤ συχνά συναντιέται με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ανταλλαγή ιδεών
και τη λήψη πληροφοριών. Το ΔΝΤ επίσης έχει ένα ενεργό πρόγραμμα προσέγγισης στο
οποίο συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών.
Η διοίκηση του ΔΝΤ και οι ανώτεροι υπάλληλοί του, επικοινωνούν με τα μέσα
ενημέρωσης σε καθημερινή βάση. Επιπλέον μία συνέντευξη τύπου πραγματοποιείται
κάθε δεκαπενθήμερο στα κεντρικά γραφεία του ΔΝΤ κατά την διάρκεια της οποίας ο
εκπρόσωπος τύπου δέχεται ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

1.5.5 Έλεγχος από την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αξιολόγησης
Το έργο του ΔΝΤ επιθεωρείται σε τακτική βάση από μία εσωτερική αρχή, την
Ανεξάρτητη Υπηρεσία Αξιολόγησης (ΑΥΑ), που ιδρύθηκε το 2001. Η ΑΥΑ είναι
πλήρως ανεξάρτητη από τη διοίκηση του ΔΝΤ και λειτουργεί σε απόσταση από την
Διοίκηση του Ταμείου παρόλο που το Εκτελεστικό Συμβούλιο διορίζει τον διευθυντή της
αρχής.
Η αποστολή της ΑΥΑ είναι πρώτον η ενίσχυση της κουλτούρας μάθησης στο ΔΝΤ και
της εξωτερικής του αξιοπιστίας, δεύτερον η προώθηση της καλύτερης κατανόησης του
έργου του Ταμείου, και τρίτον η υποστήριξη της διακυβέρνησης και της εποπτείας του
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θεσμικού οργάνου (ΔΝΤ).
Η ΑΥΑ έχει δικό της πρόγραμμα εργασιών και επιλέγει θέματα προς εξέταση βάσει
των προτάσεων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα και έξω από το ΔΝΤ. Οι συστάσεις της
έχουν ισχυρή επίδραση στο έργο του Ταμείου. Προσφάτως επανεξέτασε τη δέσμευση
του ΔΝΤ προς την υποσαχάρια Αφρική, τις συμβουλές του προς τις χώρες-μέλη του στον
τομέα της συναλλαγματικής πολιτικής και τη διακυβέρνησή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΝΤ
2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το μέρος της εργασίας μας θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το πρόγραμμα
χρηματοοικονομικής στήριξης του ΔΝΤ παραθέτοντας τα παραδείγματα οχτώ (8) χωρών
που αιτήθηκαν τη βοήθεια του Ταμείου και οι οποίες είναι: η Λετονία, η Ουγγαρία, η
Ρουμανία, η Ισλανδία, η Πολωνία, η Σερβία, η Τουρκία, και το Εκουαδόρ. Στην ανάλυσή
μας κάνουμε αναδρομή της κατάστασης που επικρατούσε στη κάθε χώρα, τι
περιελάμβανε η βοήθεια του Ταμείου και τι επίδραση είχε η στήριξή του. Παράλληλα
παρουσιάζουμε ως μελέτη περίπτωσης (case study) την Αργεντινή εξετάζοντας την
οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στη χώρα το 2001, καθώς και τα διδάγματα που
αποκομίζει από την εμπειρία αυτή τόσο το ΔΝΤ όσο και το παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα. Επιπλέον, για κάθε χώρα της ανάλυσής μας παραθέτουμε τα μακροοικονομικά
της μεγέθη σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων. Επειδή το κύριο εργαλείο
χρηματοδότησης από το ΔΝΤ των χωρών που εξετάζουμε είναι η Συμφωνία Stand-By,
ακολουθεί εκτενής ανάλυσή της με σκοπό την αρτιότερη κατανόηση αυτού του
μηχανισμού από τον αναγνώστη.
Η Συμφωνία Ετοιμότητας Stand-By Arragement (SBA) του ΔΝΤ από τη δημιουργία
της, τον Ιούνιο του 1952, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως από τις χώρες-μέλη του
Ταμείου αποτελώντας αξιόπιστο δανειοδοτικό μέσο για τις χώρες των αναδυόμενων
αγορών. Τα επιτόκια δανεισμού δε διέπονται από ευνοϊκούς όρους, παρόλο που σχεδόν
πάντα είναι χαμηλότερα από εκείνα που θα κατέβαλλαν οι χώρες για την εξεύρεση
χρηματοδότησης από ιδιωτικές αγορές. Η συμφωνία Stand-by αναβαθμίστηκε το 2009
ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των
χωρών-μελών του ΔΝΤ. Τα όρια δανεισμού διπλασιάστηκαν και το μεγαλύτερο μέρος
των συμφωνηθέντων κεφαλαίων διατίθενται στην αρχή του προγράμματος. Επίσης οι
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όροι δανεισμού εξορθολογίστηκαν και απλοποιήθηκαν. Το νέο πλαίσιο καθιστά δυνατό
τον ευρύτερο δανεισμό υψηλής πρόσβασης σε πόρους σε προληπτική βάση.
Το πλαίσιο της Stand-by Συμφωνίας επιτρέπει στο Ταμείο να ανταποκρίνεται γρήγορα
στις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης των χωρών και να στηρίζει πολιτικές οι οποίες
είναι σχεδιασμένες να τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν την υφιστάμενη κρίση και να
αποκαταστήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Ειδικότερα όλες οι χώρες-μέλη που
αντιμετωπίζουν ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης είναι επιλέξιμες για Συμφωνία
Stand-by με την επιφύλαξη όλων των συναφών πολιτικών του ΔΝΤ. Ωστόσο, οι Standby Συμφωνίες γενικά χρησιμοποιούνται συχνότερα από χώρες-μέλη μέσου εισοδήματος,
αφού για τις φτωχές χώρες υπάρχει ένα φάσμα ευνοϊκών μηχανισμών χρηματοδότησης οι
οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους. Η διάρκεια μιας SBA είναι ευέλικτη,
και συνήθως καλύπτει περίοδο 12-24 μηνών, αλλά δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες, και
έχει ως στόχο την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προβλημάτων στο ισοζύγιο
πληρωμών μιας χώρας-μέλους.
Η πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους του Ταμείου στο πλαίσιο των SBA
καθορίζεται πρώτον από την ανάγκη χρηματοδότησης της χώρας-μέλους, δεύτερον από
την ικανότητα αποπληρωμής των δανεισθέντων κεφαλαίων και τρίτον από το ιστορικό
της χώρας ως προς τη χρήση πόρων του ΔΝΤ. Στο πλαίσιο των εν λόγω κατευθυντήριων
γραμμών, η SBA παρέχει ευελιξία ως προς το ποσό και το χρονοδιάγραμμα του δανείου
ώστε να ανταποκριθούν οι χώρες στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα τύποι των
προσβάσεων που παρέχει η Συμφωνία είναι:
i) Κανονική πρόσβαση: Τα όρια δανεισμού πρόσφατα διπλασιάστηκαν για να παρέχουν
στις χώρες πρόσβαση μέχρι το 200% της ποσόστωσής τους (quota) για οποιαδήποτε
δωδεκάμηνη περίοδο, και συνολικά ανεξόφλητα δάνεια ύψους 600% της ποσόστωσής
τους.
ii) Έκτακτη πρόσβαση: Το ΔΝΤ μπορεί να δανείσει ποσά τα οποία υπερβαίνουν τα
κανονικά όρια σύμφωνα με την πολιτική της Έκτακτης Πρόσβασης, η οποία όμως
συνεπάγεται αυξημένο έλεγχο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου.
iii) Εμπροσθοβαρής πρόσβαση: Το νέο πλαίσιο SBA παρέχει πρόσθετη ευελιξία στα
κεφάλαια που διατίθενται άμεσα όταν αυτό δικαιολογείται από την ισχύ των πολιτικών
της χώρας και τη φύση των χρηματοδοτικών αναγκών της.
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iv) Ταχεία πρόσβαση: Η υποστήριξη του Ταμείου σύμφωνα με την SBA μπορεί να
επιταχυνθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου,
ο οποίος καθιστά δυνατή την ταχεία έγκριση δανειοδότησης από το ΔΝΤ. Ο εν λόγω
μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης.
Προληπτική πρόσβαση. Το νέο πλαίσιο SBA έχει διευρύνει το φάσμα των προληπτικών
συμφωνιών υψηλής πρόσβασης (High Access Precautionary Arrangements -HAPA), ένα
είδος διευκόλυνσης ασφάλισης έναντι αναγκών πολύ υψηλής χρηματοδότησης. Οι
προληπτικές συμφωνίες χρησιμοποιούνται όταν οι χώρες δεν σκοπεύουν να προβούν σε
ανάληψη των εγκεκριμένων ποσών, αλλά να διατηρήσουν την επιλογή να πράξουν
αναλόγως σε περίπτωση που χρειαστεί. Κατά τη διάρκεια της κρίσης εγκρίθηκαν τρεις
HAPA για την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και τη Γουατεμάλα.
Όταν μια χώρα προβαίνει σε δανεισμό από το ΔΝΤ, συμφωνεί να προσαρμόσει τις
οικονομικές πολιτικές της προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που την οδήγησαν
στην αναζήτηση χρηματοδότησης. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν ειδικές
προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στη δήλωση προθέσεων της χώρας-μέλους (η
οποία συχνά περιλαμβάνει μνημόνιο οικονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών).
Βάσει προγενέστερων προσπαθειών του, το ΔΝΤ προέβη σε περαιτέρω μεταρρύθμιση
των όρων δανειοδοτήσεών του ώστε να επικεντρώνεται σε κριτήρια τα οποία είναι
μετρήσιμα και παρατηρήσιμα. Οι πρόσφατες μεταβολές περιλαμβάνουν:
• Ποσοτικές προϋποθέσεις. Η πρόοδος των χωρών-μελών παρακολουθείται με τη χρήση
ποσοτικών στόχων στο εφαρμοσθέν πρόγραμμα. Οι εκταμιεύσεις κεφαλαίων συνδέονται
με την τήρηση των συμφωνηθέντων στόχων, παραδείγματος χάρη στόχοι για τα διεθνή
αποθεματικά και τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
• Διαρθρωτικά μέτρα. Το νέο πλαίσιο των Stand-By Συμφωνιών έχει εξαλείψει τα
κριτήρια διαρθρωτικής απόδοσης. Αντίθετα, η πρόοδος υλοποίησης διαρθρωτικών
μέτρων τα οποία είναι θεμελιώδη για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
αξιολογούνται σφαιρικά στις αναθεωρήσεις του προγράμματος.
• Συχνότητα αναθεωρήσεων. Οι τακτικές αναθεωρήσεις από κλιμάκιο του ΔΝΤ
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της απόδοσης της χώρας στο πλαίσιο
του προγράμματος και στη δυνατότητα προσαρμογής του στις οικονομικές εξελίξεις. Το
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πλαίσιο SBA καθιστά δυνατή την ευελιξία στη συχνότητα των αναθεωρήσεων βάσει των
πολιτικών της χώρας και της φύσεως των χρηματοδοτικών της αναγκών.
Επιπρόσθετα για τους όρους δανειοδότησης ισχύουν τα παρακάτω:
▪ Αποπληρωμή: Η αποπληρωμή των δανεισθέντων πόρων στο πλαίσιο της SBA
καταβάλλεται εντός διαστήματος 3 1 έως 5 ετών από την εκταμίευση, δηλαδή κάθε
4
εκταμίευση αποπληρώνεται σε οχτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ξεκινώντας 3 έτη και
τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της εκταμίευσης.
▪ Επιτόκιο δανεισμού: Το επιτόκιο δανεισμού συνδέεται με το επιτόκιο αγοράς του
ΔΝΤ, το οποίο είναι γνωστό ως βασικό επιτόκιο χρέωσης, το οποίο συνδέεται με το
επιτόκιο των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (ΕΤΔ). Τα δάνεια σημαντικού ύψους
φέρουν πρόσθετη επιβάρυνση 200 μονάδων βάσης, η οποία καταβάλλεται για το ποσό
της πίστωσης που υπερβαίνει το 300% της ποσόστωσης (quota) της χώρας. Σε περίπτωση
που η πίστωση στη χώρα-μέλος παραμένει άνω του 300% της ποσόστωσής της μετά από
τρία έτη, η επιβάρυνση προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες βάσης φθάνοντας στις 300
μονάδες βάσης, αποθαρρύνοντας έτσι τη μεγάλη και παρατεταμένη χρήση των πόρων
του ΔΝΤ.
▪ Προμήθεια δέσμευσης κεφαλαίου: Οι πόροι που δεσμεύονται στο πλαίσιο όλων των
SBA υπόκεινται σε προμήθεια δέσμευσης κεφαλαίου η οποία επιβάλλεται στην αρχή
κάθε δωδεκάμηνης περιόδου επί των ποσών τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν κατά
τη διάρκεια της περιόδου (15 μονάδες βάσης για δεσμευθέντα ποσά μέχρι 200% του
ποσοστού συμμετοχής, 30 μονάδες βάσης επί δεσμευθέντων ποσών άνω του 200% και
μέχρι 1.000% του ποσοστού συμμετοχής και 60 μονάδες βάσης επί ποσών τα οποία
υπερβαίνουν το 1.000% του ποσοστού συμμετοχής). Τα ποσά των προμηθειών
επιστρέφονται εάν ο δανεισμός των χρηματικών ποσών πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια της σχετικής περιόδου. Οπότε αν η χώρα δανειστεί ολόκληρο το ποσό που έχει
δεσμευτεί στο πλαίσιο της SBA, το ποσό προμήθειας δέσμευσης κεφαλαίου επιστρέφεται
πλήρως, ενώ δεν επιστρέφεται κανένα ποσό στο πλαίσιο προληπτικής SBA σύμφωνα με
την οποία οι χώρες δεν πραγματοποιούν τελικά ανάληψη κεφαλαίων.
▪ Επιβάρυνση για παροχή υπηρεσιών: Για κάθε αναληφθέν ποσό ισχύει επιβάρυνση για
παροχή υπηρεσιών ύψους 50 μονάδων βάσης.
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2.2 Η περίπτωση της Λετονίας
2.2.1 Εισαγωγή
Η μη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τα μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Λετονίας οδήγησαν σε χρηματοοικονομική κρίση και σε προβλήματα
στο ισοζύγιο πληρωμών της. Από τα τέλη Αυγούστου του 2008 οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 10%. Η Parex Bank, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα
της Λετονίας, αντιμετώπισε έντονα προβλήματα ρευστότητας αφού έχασε περίπου το
25% των καταθέσεών της. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί τη
μερική εξαγορά της εν λόγω τράπεζας, επιτρέποντας παράλληλα στους βασικούς της
μετόχους να διατηρήσουν την επιρροή τους, απέτυχαν να αποκαταστήσουν την
εμπιστοσύνη των καταθετών. Από τα τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2008
τα κρατικά αποθέματα μειώθηκαν κατά 20% περίπου, σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το
ποσό αυτό αποτελεί το ένα τρίτο του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους της και μόλις
πάνω από το 100% της νομισματικής της βάσης (από 127% το Σεπτέμβριο) καθώς η
Κεντρική Τράπεζα της Λετονίας πούλησε συνάλλαγμα ώστε να μη μεταβληθεί η ισοτιμία
του λατ με το αμερικανικό δολάριο.
Παρά αυτή τη σημαντική παρέμβαση, από τις αρχές Οκτωβρίου το δολάριο
ισχυροποιήθηκε και τα διατραπεζικά επιτόκια ανήλθαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Διάχυτη
ανησυχία επικρατούσε για την πορεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και για τη
βιωσιμότητα του εξωτερικού χρέους, και η συναλλαγματική ισοτιμία δεχόταν ισχυρές
πιέσεις.
Οι λετονικές αρχές ξεκίνησαν να εφαρμόζουν πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης
και αναζήτησαν διεθνή οικονομική υποστήριξη για να ξεπεραστεί η κρίση. Η παγκόσμια
κρίση ρευστότητας παρεμπόδισε πρώτον την πρόσβαση της κυβέρνησης στις ιδιωτικές
αγορές κεφαλαίου του εξωτερικού, δεύτερον την απόκτηση του απαιτούμενου
συναλλάγματος για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και τρίτον την ανάκτηση
γενικευμένου κλίματος εμπιστοσύνης. Τα εθνικά αποθέματα μειώνονταν ραγδαία και
μόλις που κάλυπταν τη νομισματική βάση. Για το λόγο αυτό, οι αρχές ζήτησαν την
παροχή έκτακτης χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης
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ζήτησαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος
διευκόλυνσης για το ισοζύγιο πληρωμών (το οποίο συνάδει με τις δεσμεύσεις που
διατυπώνονται στο άρθρο 119 της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Συνθήκης), τη βοήθεια των
χωρών-εταίρων και άλλων διεθνών οργανισμών.
Το πρόγραμμα που προτάθηκε από το Ταμείο είναι μέρος της συντονισμένης διεθνούς
προσπάθειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε πλήρως την αποστολή του Ταμείου μαζί
με εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Σουηδία και από άλλες
Σκανδιναβικές χώρες. Η παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης και τεχνογνωσίας από
την Παγκόσμια Τράπεζα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development ή EBRD) αποτελούν
σημαντικό μέρος της διεθνούς απόκρισης.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα επικεντρώθηκε στο να διατηρήσει σταθερή τη
συναλλαγματική ισοτιμία του λετονικού λατ με το αμερικανικό δολάριο μέσω ισχυρών
εγχώριων πολιτικών και ουσιαστικής διεθνούς οικονομικής βοήθειας. Τα κύρια σημεία
του προγράμματος περιλάμβαναν: πρώτον άμεσα μέτρα για την αναχαίτιση των
απωλειών των τραπεζικών καταθέσεων και των διεθνών αποθεματικών, δεύτερον μέτρα
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα μεσοπρόθεσμα, τρίτον
δημοσιονομικά μέτρα για τον περιορισμό της διόγκωσης του ελλείμματος στον
προϋπολογισμό και προετοιμασία για την έγκαιρη εκπλήρωση των κριτηρίων της
Συνθήκης του Μάαστριχτ και τέταρτον εισοδηματικές πολιτικές και διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της
σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

2.2.2 Η κατάσταση που επικρατούσε στη Λετονία πριν την παρέμβαση
του ΔΝΤ
Από το 2000, η οικονομία της Λετονίας αναπτυσσόταν με πολύ γρήγορο ρυθμό. Πιο
συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο 2000 έως 2007, η Λετονία είχε ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης 9%, ο οποίος την κατέταξε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
οικονομίες όχι μόνον στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Το κατά κεφαλήν εισόδημα
αυξήθηκε από 37% στο 60% του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης των 27. Αρχικά η ταχεία ανάπτυξη αντανακλούσε την αξιοποίηση της
πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (μετά τη ρωσική κρίση) καθώς και τα κέρδη
παραγωγικότητας που προέκυψαν λόγω των επιτυχών μεταρρυθμίσεων. Η ανάπτυξη της
Λετονίας επιταχύνθηκε περαιτέρω με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το
2004 και ενισχύθηκε από τις εισροές κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα και από την
πρόσβαση της στα κονδύλια της ΕΕ.
Αλλά από τα μέσα του 2006, τα μεγέθη της οικονομίας αυξάνονταν με ιλιγγιώδη
ταχύτητα. Ειδικότερα:
1) Οι πιστώσεις αυξάνονταν με ετήσιο ρυθμό άνω του 50% παρόλο που το πιστωτικό
απόθεμα (που έφθανε στο 70% του ΑΕΠ στα τέλη του 2005) πλησίασε το μέσο όρο της
ΕΕ. Το γεγονός αυτό συντέλεσε στον υπερδιπλασιασμό των τιμών των ακινήτων τα έτη
2005 και 2006 και προκλήθηκε φούσκα στις τιμές της κτηματαγοράς.
2) Η εγχώρια ζήτηση αυξάνονταν υπερβολικά, ιδίως η ιδιωτική κατανάλωση και οι
επενδύσεις σε ακίνητα, έχοντας ως αποτέλεσμα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών να κορυφωθεί στα τέλη του 2006, αγγίζοντας το 25% του ΑΕΠ. Αυτό
σήμαινε ότι η Λετονία δανειζόταν περίπου το 20% του εισοδήματός της από το
εξωτερικό. Στα τέλη του 2007, το εξωτερικό χρέος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου
ήταν χρέος του ιδιωτικού τομέα, είχε ξεπεράσει το 125% του ΑΕΠ.
3) Οι μισθοί διπλασιάστηκαν και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στις αρχές του 2007, με
το βασικό πληθωρισμό (δεν περιλαμβάνει στοιχεία με συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές
όπως τρόφιμα και ενέργεια) να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 10% από τα μέσα του 2007.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), που έχει ως βάση την πραγματική
συναλλαγματική ισοτιμία, αυξήθηκε κατά 15% από την ένταξη της Λετονίας στην ΕΕ το
2004 μέχρι τα τέλη του 2007. Οι σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις και η μικρή άνοδος
της παραγωγικότητας σήμαιναν ότι το κόστος ανά μονάδα εργασίας έγινε μεγαλύτερο.
Η υπερκυκλική δημοσιονομική πολιτική συνέβαλε στην οικονομική άνθηση. Η
πραγματική δαπάνη αυξήθηκε κατά 80% μεταξύ της χρονικής περιόδου 2003-2007, λόγω
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της είσπραξης φορολογικών εσόδων και των σημαντικών επιδοτήσεων από την ΕΕ.
Όμως στα τέλη του 2008, οι ξένοι σταμάτησαν να δανείζουν τη Λετονία, οι καταθέτες
του εξωτερικού απέσυραν τα κεφάλαιά τους και η Λετονία βρέθηκε αντιμέτωπη με βαθιά
ύφεση. Επίσης, με την παγκόσμια οικονομική κρίση, η κατάσταση μετατράπηκε σε
σοβαρή οικονομική κρίση. Η οικονομία της Λετονίας συρρικνώθηκε κατά 4% το 2008
και κατά 18% το 2009. Μεγάλο μέρος της συρρίκνωσης αυτής ήταν μια επώδυνη
διόρθωση της φούσκας που είχε διογκωθεί τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας.

2.2.3 Ο Δανεισμός της Λετονίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και άλλους θεσμικούς οργανισμούς
Η Λετονία προσχώρησε στο ΔΝΤ στις 19 Μαΐου του 1992. Η ποσόστωσή της (quota)
είναι 126,8 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που αντιστοιχούν σε
140,1 εκατομμύρια ευρώ ή σε 195,7 εκατομμύρια δολάρια.
Στις 23 Δεκεμβρίου του 2008 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, εικοσιεπτάμηνης (27 μήνες)
διάρκειας (λήξη στις 22 Μαρτίου 2011), η οποία περιελάμβανε 1,52 δισεκατομμύρια
Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν σε 1,68 δισεκατομμύρια ευρώ ή
σε 2,35 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Συμφωνία αυτή στόχευε να υποστηρίξει τη Λετονία
να ανακτήσει το απολεσθέν κλίμα εμπιστοσύνης και να σταθεροποιήσει την οικονομία
της. Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 535,3 εκατομμύρια ΕΤΔ (δηλαδή 591,5 εκατομμύρια
ευρώ ή 826,3 εκατομμύρια δολάρια) να διατεθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 984,7 ΕΤΔ να
δοθούν τμηματικά σε εννέα (9) δόσεις, καταβαλλόμενη η καθεμία έπειτα από τριμηνιαίο
έλεγχο από κλιμάκιο του ΔΝΤ. Η Συμφωνία Stand-By επέτρεπε προνομιούχο πρόσβαση
στους πόρους του ΔΝΤ που υπολογίζεται περίπου στο 1.200% της ποσόστωσης της
Λετονίας και εγκρίθηκε με τη διαδικασία του μηχανισμού έκτακτης χρηματοδότησης
του Ταμείου.
Η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Ταμείου καλύπτει λίγο πάνω από το 20% του
καθαρού ανοίγματος χρηματοδότησης της χώρας για την περίοδο 2009-2011. Το
υπόλοιπο καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
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Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διμερείς
πιστωτές. Όπως ορίζεται στο πρόγραμμα, οι ξένες μητρικές τράπεζες που λειτουργούν
στη Λετονία, δεσμεύονται να παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση στις θυγατρικές τους.
Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα συνεισφέρει μέχρι το πέρας του
προγράμματος στήριξης 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, οι Βόρειες χώρες 1,8 δις ευρώ, η
Παγκόσμια Τράπεζα 400 εκατομμύρια ευρώ, η Τσεχική Δημοκρατία 200 εκατομμύρια
ευρώ και από 100 εκατομμύρια ευρώ έκαστη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης, η Εσθονία και η Πολωνία.
Οι αρχές της Λετονίας πίστευαν ακράδαντα ότι η στρατηγική περιορισμού της
διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας μέσα σε στενά σταθερά όρια πρέπει να
αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος οικονομικής σταθερότητας, το οποίο θα
προετοίμαζε το έδαφος για την επίτευξη του υπέρτατου στόχου της κυβερνητικής
οικονομικής πολιτικής: την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη το συντομότερο
δυνατό. Οι λετονικές αρχές πείστηκαν ότι η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
ισχυροποίηση, η περιοριστική μισθολογική πολιτική και η ανοικοδόμηση της
εμπιστοσύνης στις πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, υποστηριζόμενες από
βοηθητικές στρατηγικές όπως διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναδιάρθρωση του
χρέους, θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα επαναφέρουν την οικονομική
σταθερότητα.
Η άμεση και στέρεη δημοσιονομική ισχυροποίηση εκπέμπει ηχηρό μήνυμα ότι οι αρχές
τηρούν τη δέσμευσή τους να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα και δημιουργεί πρόσφορο
έδαφος για την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού νομίσματος. Η στρατηγική αυτή ακολουθείται
στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα μειώσει το έλλειμμα
στο 3% του ΑΕΠ, όπως ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του
Μάαστριχτ, μέχρι το 2011. Συνεπώς απαιτείται αυστηρή διαρθρωτική προσαρμογή και
μέτρα μείωσης δαπανών και αύξησης εσόδων του προϋπολογισμού.
Οι αρχές πήραν υπουργική απόφαση για την υιοθέτηση του αναθεωρημένου
προϋπολογισμού του 2009, ο οποίος λάμβανε υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού
κλίματος και στόχευε στον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος της κυβέρνησης
για το 2010 σε επίπεδο κάτω από το 5% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή σήμαινε προσαρμογή
του ελλείμματος κατά 7% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το έλλειμμα που αποτυπώνονταν
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στον επικυρωμένο αρχικό προϋπολογισμό του Νοεμβρίου του 2009. Παράλληλα με
αυτήν την πραγματικά αξιοσημείωτη δημοσιονομική προσαρμογή, οι λετονικές αρχές
στόχευσαν στην προστασία των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας για τους φτωχούς και
την ταυτόχρονη διατήρηση των επενδυτικών δαπανών ώστε να μην ανακοπούν οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.
Όσον αφορά τις εισοδηματικές πολιτικές, οι λετονικές αρχές δεσμεύτηκαν να
περικόψουν μισθούς. Η πολιτική αυτή θεωρείται αποτελεσματική για την ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας και την διόρθωση των εξωτερικών αδυναμιών. Επιπλέον οι αρχές
αναγνώρισαν ότι συντελέστηκε υπερβολική αύξηση των μισθών, κατά τη διάρκεια της
οικονομικής άνθησης που προηγήθηκε, και αποφάσισαν να περικόψουν μισθούς και
επιδόματα στο δημόσιο τομέα κατά 15% το 2009, με περαιτέρω μειώσεις το 2010-2011.
Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, η μερική
εξαγορά και η απόκτηση του ελέγχου της τράπεζας Parex από το κράτος, ήταν τα πρώτα
βήματα για την αποτελεσματική αποκατάσταση του κύρους της τράπεζας. Οι αρχές
διόρισαν νέα, αξιόπιστη και ικανή διοίκηση και απομάκρυναν τους προηγούμενους
μεγαλομετόχους από θέσεις λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
Τέλος, για την περαιτέρω ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό
σύστημα, το κράτος ανέπτυξε διεξοδική στρατηγική τραπεζικής αναδιάρθρωσης και
εξέτασε λεπτομερώς το τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, οι
ευάλωτες τράπεζες που είχαν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες μπορούσαν να
αναζητήσουν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω εξωτερικών επενδυτών ή συγχωνεύσεων ή να
χρηματοδοτηθούν από τις μητρικές τους τράπεζες.
Πίνακας 2.1 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Λετονίας
Ημερομηνία
αποδέσμευσης
χρηματικού
ποσού
28 Δεκεμβρίου
2008
28 Αυγούστου
2009
25 Ιανουαρίου
2010

Ημερομη- ΕΤΔ (σε
νία Ελέγχου εκατ.)

7 Αυγούστου 2009
25 Ιανουαρίου 2010

Ποσοστό
Ποσόστω
σης (%)

Παρατηρήσεις

535,344

422,2

178,448

140,7

Υπογραφή Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης

178,448

140,7

Ολοκλήρωση 2ης αναθεώρησης.
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21 Ιουλίου 2010

5 Ιουλίου
2010

71

Ολοκλήρωση 3ης αναθεώρησης

71

Αναμένεται η 4η αναθεώρηση

71

Αναμένεται η 5η αναθεώρηση

71
71

Αναμένεται η 6η αναθεώρηση
Αναμένεται η 7η αναθεώρηση

70,5

Αναμένεται η 8η αναθεώρηση

90

15 Νοεμβρίου
90
2010
15 Φεβρουαρίου
90
2011
15 Μαΐου 2011
90
15 Αυγούστου
90
2011
15 Νοεμβρίου
89,386
2011
Πηγή: IMF Country Report No 10/65

Πίνακας 2.2 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Λετονίας από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Stand-by

Ημερομηνία
Έγκρισης

20 Απριλίου
2001
Stand-by
10 Δεκεμβρίου 1999
Stand-by
10 Οκτωβρίου
1997
Πηγή: IMF Country Report No 10/65

Ημερομηνία
Λήξης
19 Δεκεμβρίου 2002
9 Απριλίου
2001
9 Απριλίου
1999

Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
33

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
0

33

0

33

0

2.2.4. Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Το μεγαλύτερο μέρος από τα περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν εκταμιευθεί
έως το Φεβρουάριο του 2010 από το διεθνές πακέτο στήριξης των 7,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ, χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού
της Λετονίας, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να πληρώσει τους μισθούς του δημόσιου
τομέα και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Μέχρι τις
21 Ιουλίου 2010 συνολικά είχαν δοθεί από το Ταμείο στην κυβέρνηση της χώρας 1,092
δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση αντιμετώπιζε σοβαρές δανειοδοτικές δυσκολίες από
τις αγορές και χωρίς τη διεθνή στήριξη, οι δαπάνες της κυβέρνησης δεν θα ήταν εφικτό
να πραγματοποιηθούν. Αντιθέτως, το πρόγραμμα χρηματοδότησης επέτρεψε στην
κυβέρνηση να έχει ένα έλλειμμα προϋπολογισμού περίπου στο 7 % του ΑΕΠ το 2009.
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Η εγχώρια ζήτηση προβλέπεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα το 2010. Οι
λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 30% ετησίως έως τον Δεκέμβριο του 2009,
εξαιτίας της αύξησης της ανεργίας και της μείωσης των μισθών. Λαμβάνοντας υπόψη τα
υψηλά επίπεδα χρέους και την αναγκαιότητα των τραπεζών να διορθώσουν τον
υπερβολικό δανεισμό του παρελθόντος, η πρόσβαση σε πίστωση παραμένει δυσχερής.
Συνεπώς, οι εξαγωγές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Πολλά θα εξαρτηθούν
από την ευρωστία της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο
βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης. Οι εξαγωγές της Λετονίας αυξήθηκαν κατά 6% στο
τρίτο τρίμηνο του 2009 και η παραγωγή του κλάδου της μεταποίησης αυξήθηκε σχεδόν
κατά 10% από τον Φεβρουάριο, με αποκορύφωμα την αύξηση κατά 30% στα προϊόντα
ξυλείας.
Η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε τους τελευταίους μήνες, λόγω της
μείωσης των μισθών κατά 6% σε σχέση με το 2009 και της μείωσης των τιμών σε αγαθά
και υπηρεσίες κατά 1,4% σε σύγκριση με το 2009. Παρά την πρόοδο που έχει
συντελεστεί, η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται περίπου στα επίπεδα που βρισκόταν όταν
άρχισε η εφαρμογή του υποστηριζόμενου προγράμματος από το ΔΝΤ, επειδή οι
σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Λετονίας είδαν τις συναλλαγματικές τους
ισοτιμίες να υποτιμώνται στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009. Η ανάπτυξη
αναμένεται να ανέλθει στο 2,75% το 2011. Το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών
εκτιμάται ότι θα σημειώσει αξιόλογη άνοδο φθάνοντας το 9%, συντελώντας έτσι στη
σταδιακή απαλοιφή των εξωτερικών αδυναμιών της Λετονίας. Το καθαρό εξωτερικό
χρέος ανήλθε στο 60% του ΑΕΠ το 2009, ενώ το 2011 αναμένεται να σημειώσει
αξιόλογη υποχώρηση.
Επιπλέον, ένας από τους κυριότερους στόχους του προγράμματος ήταν η ενίσχυση του
χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε οι τράπεζες να αρχίσουν να δανείζουν ξανά.
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το ΔΝΤ, οι λετονικές
τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει τη χορήγηση δανείων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις. Όμως, ο
συνολικός δανεισμός είναι αναμφισβήτητα σε πτώση. Αυτή η πτώση της πίστωσης
περιορίζει την δυναμική της ανάκαμψης, αλλά συντελείται αναπόφευκτα για την
διόρθωση της μη βιώσιμης έξαρσης της οικονομικής δραστηριότητας που προηγήθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, οι πιστώσεις αυξήθηκαν κατά 58% το 2006 και κατά 34% το 2007
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φθάνοντας το 90% του ΑΕΠ το 2007. Συνεπώς αυτό το άλμα στον όγκο δανεισμού
προκάλεσε την αύξηση των τιμών των ακινήτων κατά 75% από τις αρχές του 2006, έως
την κορύφωση που επήλθε την άνοιξη του 2007.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λετονίας Zatlers, ο στόχος υιοθέτησης του ευρώ
έως το 2014 είναι μια ορθή στρατηγική. Με την αντικατάσταση της σταθερής
συναλλαγματικής ισοτιμίας από το ευρώ, η κερδοσκοπία που πραγματοποιείται εις
βάρος του εγχώριου νομίσματος (του λατ) θα σταματήσει δια παντός, και τα επιτόκια θα
υποχωρήσουν στα επίπεδα της Ευρωζώνης. Για να μπορέσει να υιοθετήσει το ευρώ έως
το 2014, η Λετονία πρέπει να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ έως το 2012. Η
μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού σε ποσοστό
κάτω του 3% του ΑΕΠ και η διατήρησή του σε αυτό το επίπεδο στο μέλλον. Παρά το
γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει μεγάλη πρόοδο, εκτιμάται ότι, κατά την περίοδο
2011–12, θα απαιτηθούν περίπου 900 εκατομμύρια λατ, που αντιστοιχούν στο 7% του
ΑΕΠ, τα οποία θα εισπραχθούν από φορολογικές αυξήσεις ή από περικοπές κρατικών
δαπανών. Το ποσό αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για μια οικονομία σε ύφεση. Το έργο
της κυβέρνησης θα είναι ευκολότερο όταν η οικονομία εισέλθει σε φάση ανάπτυξης.
Παρότι η υιοθέτηση του ευρώ θα επιφέρει πολλά οφέλη σε σύγκριση με το ισχύον
καθεστώς της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα.
Εάν η Λετονία γίνει μέλος της Ευρωζώνης, θα απαιτείται συνεχής δημοσιονομική
πειθαρχία.
Πίνακας 2.3 Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Λετονίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16042
10,6
6,9

19940
12,23
6,57

28796
9,98
10,08

34046
-4,5
15,3

26247
-18
3,26

23955
-3,95
-3,73

23900
2,74
-2,47

-7,8

-9,3

-4,9

-3,4

-4

-4

-3

-12,4
76,6

-22,5
86,2

-22,5
97,8

-12,7
121,8

-4,4
142,8

-4
171,3

-3,9
174,9

Πηγή: IMF Country Report No 10/65 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Latvia
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Διάγραμμα 2.1 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Λετονίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.3.

Διάγραμμα 2.2 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Λετονίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.3.
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Διάγραμμα 2.3 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Λετονίας
Πληθωρισμός (%)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.3.

Διάγραμμα 2.4 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Λετονίας
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Διάγραμμα 2.5 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Λετονίας
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Διάγραμμα 2.6 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της Λετονίας
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2.3 Η περίπτωση της Ουγγαρίας
2.3.1 Εισαγωγή
Η Ουγγαρία ήταν μία εκ των πρώτων αναδυόμενων οικονομιών που επλήγησαν
σκληρά από την παγκόσμια κρίση. Καθώς οι δυσχέρειες στο χρηματοπιστωτικό τομέα
των αναπτυγμένων οικονομιών οδήγησαν σε δραστική μείωση της παγκόσμιας
ρευστότητας και σε άνοδο της αποστροφής ανάληψης επενδυτικών κινδύνων, όλο
και περισσότεροι επενδυτές απέσυραν τα κεφάλαιά τους από τις αναδυόμενες
οικονομίες. Η παγκόσμια αυτή απομόχλευση το φθινόπωρο του 2008 προκάλεσε άμεση
δυσκολία χρηματοδότησης της Ουγγαρίας, λόγω και των υψηλών επιπέδων του
δημόσιου και εξωτερικού χρέους της. Επίσης, τα υπέρογκα δημοσιονομικά ελλείμματα
οδήγησαν στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ήταν
πάνω από 7% του ΑΕΠ τη χρονική περίοδο 2002-2006, έχοντας ως αποτέλεσμα το χρέος
της γενικής κυβέρνησης να ανέλθει στο 66% του ΑΕΠ στα τέλη του 2007. Την ίδια
χρονική περίοδο το εξωτερικό χρέος ανήλθε στο 97% του ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό
οφείλονταν κυρίως στις εξωτερικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την ένταξη
της Ουγγαρίας στην ΕΕ.
Επιπρόσθετα, οι τράπεζες, περιλαμβανομένων και των τραπεζών ξένης ιδιοκτησίας,
διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην αυξανόμενη ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού
τομέα της Ουγγαρίας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η μεγαλύτερη εγχώρια τράπεζα κατέχει
το 21% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος της χώρας,
ενώ οι κυριότερες τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας κατέχουν το 52%. Η τραπεζική πίστωση
εκφρασμένη σε όρους ΑΕΠ αυξάνονταν σταθερά αλλά υπολείπεται αυτής των
ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών. Οι τράπεζες ξένης ιδιοκτησίας είχαν εύκολη
πρόσβαση σε κεφάλαια ξένων νομισμάτων, συνεπώς είχαν τη δυνατότητα να
προσφέρουν δάνεια συνδεδεμένα με αυτά τα νομίσματα. Την πρακτική αυτή αντέγραψαν
και οι εγχώριες τράπεζες με σκοπό να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Τα νοικοκυριά και
οι επιχειρήσεις βρήκαν ελκυστική τη νέα μορφή χρηματοδότησης λόγω των
χαμηλότερων επιτοκίων χρέωσης από τις τράπεζες αν και τα νοικοκυριά δεν είχαν τη
δυνατότητα αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτίθονταν, σε
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αντίθεση με τις επιχειρήσεις που δύνανται να αποκτήσουν συνάλλαγμα από εξαγωγές
αγαθών ή υπηρεσιών. Οι τράπεζες αντιστάθμιζαν, όπως όφειλαν, τον αναλαμβανόμενο
συναλλαγματικό κίνδυνο, όμως ο αντίστοιχος των νοικοκυριών μπορούσε να
μετατραπεί σε πιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες. Πάνω από τα μισά δάνεια που
χορηγούνται στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) είναι σε
ξένο νόμισμα, κυρίως σε ευρώ και σε ελβετικά φράγκα.
Με σκοπό την εξομάλυνση των ανισορροπιών που ταλάνιζαν την ουγγρική οικονομία,
οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές ενισχύθηκαν από το 2006.
Ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή ξεκίνησε στα μέσα του 2006 και οι επιδόσεις
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού βελτιώθηκαν αισθητά. Επιπλέον, το δημοσιονομικό
έλλειμμα περιορίστηκε από το 9,25% του ΑΕΠ το 2006 στο 5% του ΑΕΠ το 2007 και ο
λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε. Όσον αφορά
τη νομισματική πολιτική, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πλαισίου άμβλυνσης του
πληθωρισμού ήταν συμβατός με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και η συναλλαγματική
ισοτιμία σταθεροποιήθηκε στις αρχές του 2008. Ο γενικός πληθωρισμός (δηλαδή ο
ετήσιος ρυθμός ανόδου του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή- ΕνΔΤΚ), μετά
την απότομη άνοδό του στις αρχές του 2007 εξαιτίας της αύξησης του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και άλλων έμμεσων φόρων, διέγραψε καθοδική τροχιά και
έφθασε σε επίπεδο 5,75% τον Σεπτέμβριο του 2008. Για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι
αρχές δημοσίευσαν κανόνες ως προς τη διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων και την
προστασία των νοικοκυριών σε σχέση με τα δάνεια σε ξένο νόμισμα.
Παρόλο που οι πολιτικές ισχυροποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, το υψηλό επίπεδο
χρέους της Ουγγαρίας σε συνδιασμό με την παγκόσμια απομόχλευση επέτειναν τις
πληθωριστικές πιέσεις. Υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για δυσχερή πρόσβαση στην
εξωτερική χρηματοδότηση. Τα επιτόκια αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους
εκτοξεύθηκαν, η δευτερογενής αγορά για κρατικούς τίτλους πάγωσε και
αναστάλθηκαν οι δημοπρασίες κρατικών ομολόγων στις πρωτογενείς αγορές. Η
συναλλαγματική ισοτιμία υποτιμήθηκε ταχύτατα και η αγορά συναλλάγματος
παρέλυσε. Καθώς μεγάλο ποσοστό τραπεζικών δανείων είχαν δοθεί σε ξένο νόμισμα για
τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω, τα νοικοκυριά και οι εταιρείες αντιμετώπισαν
δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους εξαιτίας της υποτίμησης του εγχώριου
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νομίσματος (φιορίνι). Το γεγονός αυτό πυροδότησε, με τη σειρά του, ανησυχίες ως προς
την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος.

2.3.2 Ο Δανεισμός της Ουγγαρίας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και άλλους θεσμικούς οργανισμούς
Η Ουγγαρία έγινε μέλος του ΔΝΤ στις 6 Μαΐου 1982. Η ποσόστωσή της (quota) είναι
1.038,4 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που αντιστοιχούν σε
1.212,9 εκατομμύρια ευρώ ή σε 1.548,8 εκατομμύρια δολάρια.
Στις 6 Νοεμβρίου του 2008 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, δεκαεπτάμηνης (17 μήνες)
διάρκειας, η οποία παρείχε 10,5 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα
(ΕΤΔ) που αντιστοιχούν σε 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε 15,7 δισεκατομμύρια
δολάρια. Η Συμφωνία αυτή στόχευε στην εκτόνωση των πιέσεων που δεχόταν η
χρηματοπιστωτική αγορά της Ουγγαρίας. Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 4,2
δισεκατομμύρια ΕΤΔ (δηλαδή 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια)
να διατεθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 6,3 δισεκατομμύρια ΕΤΔ να δοθούν τμηματικά σε
πέντε (5) δόσεις, καταβαλλόμενη η καθεμία έπειτα από τριμηνιαίο έλεγχο από κλιμάκιο
του ΔΝΤ. Η Συμφωνία Stand-By επέτρεπε προνομιούχο πρόσβαση στους πόρους του
ΔΝΤ που υπολογίζεται περίπου στο 1.015% της ποσόστωσης της Ουγγαρίας και
εγκρίθηκε με τη διαδικασία του μηχανισμού έκτακτης χρηματοδότησης του Ταμείου.
Στο συνολικό πακέτο χρηματοδότησης της χώρας, ύψους 20 δις ευρώ συμμετείχαν: το
ΔΝΤ με ποσοστό 62% (12,3 δις ευρώ), η Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 33% (6,5 δις
ευρώ) και η Παγκόσμια Τράπεζα με ποσοστό 5% (1 δις ευρώ). Τα ποσά αυτά ενίσχυσαν
τα αποθέματα της Ουγγαρίας ώστε να είναι επαρκή για την κάλυψη των εξωτερικών της
υποχρεώσεων ακόμα και σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.
Το πρόγραμμα του ΔΝΤ σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί η ραγδαία συρρίκνωση
του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ουγγαρίας και παράλληλα να υποστηριχθούν οι
μακροπρόθεσμοι οικονομικοί στόχοι της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το οικονομικό
πρόγραμμα του Ταμείου επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς στόχους: τη δημοσιονομική
βιωσιμότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ειδικότερα προβλεπόταν η
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εφαρμογή ουσιαστικής δημοσιονομικής προσαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι
δανειοδοτικές ανάγκες για την αποπληρωμή του χρέους θα μειωθούν και η εξασφάλιση
επαρκούς ρευστότητας και υψηλών επιπέδων κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΔΝΤ απέβλεπε στην ισχυροποίηση της ουγγρικής
οικονομίας και στην επιστροφή της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε ομαλούς ρυθμούς.
Πρώτον μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της αξιοπιστίας που η έλλειψή της ήταν
η αιτία εκδήλωσης της παγκόσμιας κρίσης και δεύτερον στην σχετικά υψηλή εξάρτηση
της Ουγγαρίας από την εξωτερική χρηματοδότηση. Επίσης είναι επιβεβλημένη η
ανάγκη μείωσης του μεγέθους του δημόσιου τομέα και των διαρθρωτικών κινδύνων του
χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας.
Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός στήριξης της Ουγγρικής οικονομίας βασίζεται σε ισχυρές
και διαφανείς πολιτικές συνοδευόμενες από την απαιτούμενη χρηματοοικονομική
στήριξη. Αυτοί οι δύο πυλώνες συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των προσδοκιών σε
βασικές αγορές και δίνουν το κατάλληλο σήμα για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης
των επενδυτών. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ισχυρού προγράμματος πολιτικής είναι
ενδεδειγμένη για να βελτιωθούν τα δημόσια οικονομικά και ο ενδυναμωθεί ο τραπεζικός
τομέας. Δεδομένου του υψηλού δημόσιου χρέους της Ουγγαρίας, απαιτείται
δημοσιονομική εξυγίανση για να εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης της
κυβέρνησης θα εκπληρωθούν σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η άμεση τραπεζική ενίσχυση ώστε να διασφαλιστεί η
ικανότητα των τραπεζών να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα οικονομική κάμψη, στην
Ουγγαρία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η εκτεταμένη εξωτερική
οικονομική στήριξη είναι ζωτικής σημασίας ώστε να μη διογκωθεί περαιτέρω το δημόσιο
χρέος και να μην υποτιμηθεί το ουγγρικό φιορίνι.
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Πίνακας 2.4 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ουγγαρίας
Ημερομηνία
αποδέσμευσης
χρηματικού
ποσού
6 Νοεμβρίου 2008

Ημερομη- ΕΤΔ (σε
νία Ελέγχου εκατ.)

25 Μαρτίου 2009

Ποσοστό
Ποσόστω
σης (%)

4215

405,9

25 Μαρτίου
2009
11 Ιουνίου
2009

2107,5

203

1264,5

121,8

25 Σεπτεμβρίου 2009
17
Δεκεμβρίου
2009
5 Μαρτίου
2010

50

4,8

725,1

69,8

725,1

69,8

15 Ιουνίου 2010

725,1

69,8

15 Σεπτεμβρίου
2010

725,1

69,8

23 Ιουνίου 2009
25 Σεπτεμβρίου
2009
18 Δεκεμβρίου
2009
15 Μαρτίου 2010

5 Οκτωβρίου 2010

Παρατηρήσεις

Υπογραφή Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης
Ολοκλήρωση 2ης αναθεώρησης
και επιμήκυνση της Συμφωνίας
στους 23 από τους 17 μήνες.
Ολοκλήρωση 3ης αναθεώρησης
Ολοκλήρωση 4ης αναθεώρησης,
δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό των
725,1 εκατ. ΕΤΔ
Ολοκλήρωση 5ης αναθεώρησης
δεν χρησιμοποιήθηκε το ποσό των
725,1 εκατ. ΕΤΔ
Το ποσό των 725,1 εκατ. ΕΤΔ
ήταν στην διάθεση της κυβέρνησης, όμως δεν χρησιμοποιήθηκε.
Το ποσό των 725,1 εκατ. ΕΤΔ
ήταν στην διάθεση της κυβέρνησης, όμως δεν χρησιμοποιήθηκε.
Τέλος προγράμματος, το ποσό
των 2,90 δις ΕΤΔ παρέμενε
διαθέσιμο, αλλά δεν
χρησιμοποιήθηκε από την
Ουγγρική Κυβέρνηση.

Πηγή: IMF Country Report No.10/80.
Πίνακας 2.5 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Ουγγαρίας από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Έγκρισης

Ημερομηνία
Λήξης

Stand-by

06 Νοεμβρίου 5 Οκτωβρίου
2008
2010
Stand-by
15 Μαρτίου
14 Φεβρουα1996
ρίου 1998
Stand-by
15 Σεπτεμ14 Δεκεμβρίου 1993
βρίου 1994
Πηγή: IMF Country Report No.10/80.
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Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
10537,50

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
7637

264,18

0

340

56,70

2.3.3 Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Με την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) στις 6
Νοεμβρίου 2008, τα 4,2 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) ή
Special Drawing Rights (SDRs) από τα συνολικά 10,5 δις ΕΤΔ που προέβλεπε το
πρόγραμμα ήταν στη διάθεση της ουγγρικής κυβέρνησης. Στις 25 Μαρτίου 2009 έγινε η
πρώτη αξιολόγηση προόδου της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της
χώρας και αποδεσμεύτηκαν από το Ταμείο τα επόμενα 2,1 δις ΕΤΔ. Η δεύτερη
αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2009 και εκταμιεύθηκαν άλλα 1,3 δις
ΕΤΔ. Σε αυτή αποφασίστηκε παράταση της Συμφωνίας για έξι μήνες ακόμα, δηλαδή
τερματισμός του προγράμματος στις 5 Οκτωβρίου του 2010 αντί στις 5 Απριλίου του
ίδιου έτους όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί. Στην τρίτη έκθεση, στις 25 Σεπτεμβρίου 2009
αποδεσμεύτηκαν 50 εκατομμύρια ΕΤΔ. Στις 17 Δεκεμβρίου του 2009 έλαβε χώρα ο
τέταρτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΔΝΤ και 725 εκατομμύρια ΕΤΔ έγιναν διαθέσιμα,
αλλά η ουγγρική κυβέρνηση δε προτίθονταν να τα χρησιμοποιήσει λόγω της
σημειωθείσας βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης. Στις 5 Μαρτίου του 2010
πραγματοποιήθηκε η πέμπτη αξιολόγηση στο πέρας της οποίας άλλα 725 εκατομμύρια
ΕΤΔ τέθηκαν στη διάθεση της χώρας, τα οποία όπως και τα προηγούμενα δε σκόπευε να
τα χρησιμοποιήσει. Τα 1,45 δις ΕΤΔ που δε χρησιμοποιήθηκαν, παρέμειναν διαθέσιμα
μέχρι το τέλος του προγράμματος στήριξης στις 5 Οκτωβρίου του 2010. Οι δύο
τελευταίες εκταμιεύσεις έγιναν στις 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου 2010 και παρείχαν
στην κυβέρνηση 725,1 εκατομμύρια ΕΤΔ έκαστη (δεν χρησιμοποιήθηκαν). Έτσι
κατέστη διαθέσιμο στο ακέραιο το συμφωνηθέν ποσό.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουγγαρίας βελτιώθηκε κατά 3% το 2009 και ανήλθε
στο 6% του ΑΕΠ το 2010. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ενισχύθηκε έγκαιρα με τις
αναγκαίες ενέσεις ρευστότητας και η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, η οποία είναι
απαραίτητη για την προάσπιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, βελτιώθηκε
αισθητά. Το 2011 θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ώστε να μειωθεί το έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης κάτω από 3% του ΑΕΠ και να ακολουθήσει το κυβερνητικό χρέος
καθοδική πορεία.
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Επίσης το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,3% το 2009, λιγότερο από ότι εκτιμόταν
στην τέταρτη διενεργηθείσα αξιολόγηση από κλιμάκιο του ΔΝΤ. Ο αριθμός των δανείων
προς τα νοικοκυριά δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά
δάνεια που μειώθηκαν κατά 5% το 2009. Υπήρξε στροφή των νοικοκυριών προς το
δανεισμό στο εγχώριο νόμισμα. Από τα μέσα του 2009, ο γενικός πληθωρισμός
αυξήθηκε προσωρινά λόγω των αυξήσεων στον ΦΠΑ και σε άλλους έμμεσους φόρους.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να είναι πλεονασματικό το 2009
(περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ) για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Οι εμπορικές
συναλλαγές βελτιώθηκαν σημαντικά καθώς η πτώση στην εγχώρια ζήτηση οδήγησε σε
μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με την μείωση στις εξαγωγές.
Οι χρηματοοικονομικές συνθήκες στην Ουγγαρία διαγράφουν τροχιά
σταθεροποίησης, παρόλο που δεν έχουν ξεπεραστεί οι δυσκολίες στην παγκόσμια
αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η συναλλαγματική ισοτιμία του φιορινού έναντι του ευρώ,
αφού έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο υποτίμησης των 317 φιορινών για ένα ευρώ
τον Μάρτιο του 2009, σταθεροποιήθηκε στο εύρος των 265-275 φιορινιών για ένα ευρώ.
Η ξένη αγορά συναλλάγματος βρίσκεται σε κανονική λειτουργία από το Μάιο του 2009.
Επιπλέον, η αγορά κυβερνητικών ομολόγων σημείωσε σημαντική σταθεροποίηση.
Μετά την καθίζηση της εν λόγω αγοράς για αρκετούς μήνες, οι μακροπρόθεσμες
αποδόσεις και η διαφορά αποδόσεων των Συμβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικού
Κινδύνου (CDSs) αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009
αντικατοπτρίζοντας την παγκόσμια επανεκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου μετά τις
δυσμενείς εξελίξεις στο Ντουμπάι και στην Ελλάδα. Η ουγγρική κυβέρνηση κατάφερε να
εκδώσει δεκαετές ομόλογο ύψους 2 δις δολαρίων, με υπερβάλλουσα απόδοση 265
μονάδων βάσης (2,65%) σε σχέση με την απόδοση των δεκαετών ομολόγων του
αμερικανικού Δημοσίου.
Εξαιτίας των βελτιωμένων συνθηκών εξωτερικής χρηματοδότησης, η κυβέρνηση της
χώρας δε χρησιμοποίησε: 2,90 δις ΕΤΔ που ήταν διαθέσιμα μετά τις δύο τελευταίες
αξιολογήσεις του ΔΝΤ, 1 δις ευρώ από την ΕΕ και 1 δις ευρώ από την Παγκόσμια
Τράπεζα. Επίσης τα ακαθάριστα διεθνή αποθέματα σχεδόν διπλασιάστηκαν από 17,4 δις
ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2008, σε 32,5 δις ευρώ τον Ιανουάριο του 2010. Τέλος η
πραγματοποιηθείσα αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης καθώς και η
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αναμενόμενη ανάπτυξη το 2011 θα οδηγήσουν την Ουγγαρία σε μακρόχρονη οικονομική
άνθηση.

Πίνακας 2.6 Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Ουγγαρίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

110173
3,53
3,55

112912
3,97
3,88

138369
0,97
7,94

155971
0,64
6,07

129407
-6,33
4,2

145634
-0,16
4,28

153466
3,2
2,54

-7,8

-9,3

-4,9

-3,4

-3,9

-6

-3

-7,21
75,9

-7,46
91,1

-6,81
98,4

-7,19
115,3

0,41
137,3

-0,43
132,3

-1
124,3

Πηγή: IMF Country Report No.10/80 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Hungary
Διάγραμμα 2.7 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Ουγγαρίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.6.
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Διάγραμμα 2.8 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Ουγγαρίας
Ρυθμός ανάπτυξης
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.6.

Διάγραμμα 2.9 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Ουγγαρίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.6.
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Διάγραμμα 2.10 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της
Ουγγαρίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.6.

Διάγραμμα 2.11 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Ουγγαρίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.6.
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Διάγραμμα 2.12 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της
Ουγγαρίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.6.

97

2009

2010

2011

2.4 Η περίπτωση της Ρουμανίας
2.4.1 Εισαγωγή
Η Ρουμανία ήταν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη έως τα τέλη του 2008. Όμως η οικονομική άνθηση που επικράτησε
την χρονική περίοδο 2003-2008, οδήγησε στην εμφάνιση εκτεταμένων ανισορροπιών. Ο
ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ ξεπέρασε κατά μέσο όρο το 6,5% ετησίως στην
προαναφερθείσα εξαετία. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη κατέστη δυνατή χάρη στις άμεσες
ξένες επενδύσεις και στις αθρόες εισροές κεφαλαίων, μεγάλο μέρος των οποίων προήλθε
από ξένες τράπεζες με θυγατρικές στη Ρουμανία.
Η δραστήρια τραπεζική διαμεσολάβηση και οι υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης
είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί εντυπωσιακά, μεταξύ των ετών 2000 και 2008, ο λόγος
τραπεζικών πιστώσεων προς ονομαστικό ΑΕΠ στη Ρουμανία. Ωστόσο, η ταχύρρυθμη
πιστωτική επέκταση, η οποία στις αρχές της δεκαετίας συντελούσε σχεδόν αποκλειστικά
στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανόδου του ΑΕΠ, με την πάροδο των ετών συνέβαλε
επίσης στη δημιουργία σημαντικών εσωτερικών και εξωτερικών μακροοικονομικών
ανισορροπιών, λόγω και της αδυναμίας της εγχώριας προσφοράς να ακολουθήσει τους
ρυθμούς ανόδου της ζήτησης. Όλα αυτά τα ξένα κεφάλαια τροφοδότησαν καταναλωτικές
δαπάνες και οδήγησαν τις τοπικές εταιρείες σε επενδυτική έξαρση. Επιπρόσθετα, η
εξαγωγική ανάπτυξη της Ρουμανίας στις χώρες της ΕΕ αντικατόπτριζε την αυξανόμενη
οικονομική ενοποίηση με τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες.
Η ανάπτυξη στην εγχώρια ζήτηση ήταν ακόμα πιο ταχεία λόγω των αυξήσεων στους
μισθούς και στις συντάξεις και συντέλεσε στη δημιουργία υψηλότερων ελλειμμάτων στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που ανήλθαν στο 14% του ΑΕΠ (δηλαδή 19,1
δισεκατομμύρια ευρώ) το 2007. Η υπερδραστήρια οικονομία και οι υπεράριθμες εισροές
κεφαλαίων κατέστησαν προβληματική την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Η
Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας προχώρησε στην αύξηση του επιτοκίου παρέμβασης στο
10,25% και σε επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ρουμανικές τράπεζες, ώστε να
επιτύχει μείωση του πληθωρισμού την περίοδο 2007-2008, στόχος που τελικά δεν
επιτεύχθηκε. Η δημοσιονομική πολιτική ακολούθησε υπερκυκλική πορεία, με το
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έλλειμμα της κυβέρνησης να γίνεται πενταπλάσιο φθάνοντας το 5,4% του ΑΕΠ το 2008
σε σύγκριση με το 2005 εξαιτίας των απροσδόκητα αυξημένων δαπανών και των
περιορισμένων εσόδων τους τελευταίους μήνες του 2008.
Η ραγδαία αύξηση του δανεισμού που τροφοδότησε την οικονομική άνθηση άφησε τη
Ρουμανία υψηλά εκτεθειμένη στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες της κρίσης
και στη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του λέι. Λόγω της παγκόσμιας
μείωσης στην προσφορά πιστώσεων, η χώρα άρχισε ξαφνικά να αντιμετωπίζει
προβλήματα προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό με αποτέλεσμα η
αναχρηματοδότηση του χρέους της να καταστεί αβέβαιη. Τα προβλήματα επεκτάθηκαν
επίσης και στη συναλλαγματική ισοτιμία, με το λέι να υποτιμάται πάνω από 15% έναντι
του ευρώ από τον Οκτώβριο του 2008. Επειδή περισσότερο από το ήμισυ των εγχώριων
ιδιωτικών δανείων είχαν συναφθεί σε ξένο νόμισμα, η αποδυνάμωση του ρουμανικού λέι
κατέστησε ακόμα πιο δαπανηρή την εξυπηρέτηση των δανείων που χορηγήθηκαν στους
καταναλωτές και στις εταιρείες.
Παρόλο που η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατακόρυφα στα τέλη του 2008
και σημείωσε περαιτέρω επιβράδυνση το 2009, ο πληθωρισμός παρέμεινε σχετικά
υψηλός. Υπό αυτή την κατάσταση, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε
σημειώνοντας περαιτέρω πτώση κατά 13% στο τέταρτο τρίμηνο του 2008 σε σύγκριση
με τη μείωση 9% κατά μέσο όρο στα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους. Πρόκειται για μία
από τις εντονότερες μεταστροφές στις αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον, οι αγορές
χρήματος και κεφαλαίου της χώρας επηρεάστηκαν έντονα από την οικονομική ύφεση και
τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης. Το χρηματιστήριο της Βουδαπέστης, όπως και οι
παγκόσμιες αγορές, επλήγη με σφοδρότητα χάνοντας το 65% της αξίας των μετοχών του
από την κορύφωση που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2008.
Αν και οι ρουμανικές τράπεζες ήταν εύρωστες όταν ξέσπασε η παγκόσμια κρίση,
σύντομα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πλήθυναν και ιδίως εκείνα που
συνομολογήθηκαν σε ξένο νόμισμα. Η οικονομική ύφεση που ακολούθησε επιτάχυνε την
επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Ως εκ τούτου η
δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα συρρικνώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2008,
αντανακλώντας την υποχώρηση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης πιστώσεων. Η
διατραπεζική αγορά πάγωσε τον Οκτώβριο του 2008 λόγω των προβλημάτων
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ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών. Τα διατραπεζικά επιτόκια σκαρφάλωσαν σε πολύ
υψηλά επίπεδα και παρέμειναν σε αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πιστοληπτική
ικανότητα της Ρουμανίας υποβαθμίστηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης
έχοντας τα ομόλογά της πλέον κερδοσκοπικό βαθμό αξιολόγησης αντί για επενδυτικό
που είχαν πρότερα. Η υποβάθμιση αυτή ενσωμάτωνε: τις ανησυχίες των αγορών σχετικά
με τη βιωσιμότητα του υπερμεγέθους ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών, την
αβεβαιότητα για την προοπτική των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών καθώς
και την επισφάλεια ως προς την ευρωστία του τραπεζικού τομέα.
Οι αρχές εντόπισαν τις αδυναμίες της ρουμανικής οικονομίας, αλλά οι επιλογές
πολιτικών αντιμετώπισής τους ήταν περιορισμένες λόγω της έντασης της ύφεσης και της
έκρυθμης χρηματοπιστωτικής κατάστασης. Η εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής
πολιτικής δεν ήταν πλέον εφικτή και η νομισματική πολιτική βαλλόταν από τον
ανυποχώρητο πληθωρισμό και από τις πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών.

2.4.2 Κύρια στοιχεία του προγράμματος δανειοδότησης της Ρουμανίας
από το ΔΝΤ και από άλλους θεσμικούς οργανισμούς
Η Ρουμανία εντάχθηκε στο ΔΝΤ στις 15 Σεπτεμβρίου του 1972. Η ποσόστωσή της
(quota) είναι 1,03 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που
αντιστοιχούν σε 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε 1,54 δισεκατομμύρια δολάρια. Η
Ρουμανία είχε χρησιμοποιήσει το μηχανισμό στήριξης και στο παρελθόν, και η τελευταία
συμφωνία που υπεγράφη έληξε στις 6 Ιουλίου του 2006.
Στις 4 Μαΐου του 2009 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, διετούς (24 μήνες) διάρκειας
(λήξη στις 3 Μαΐου 2011), η οποία παρείχε 11,4 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά
Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν σε 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε 17,1
δισεκατομμύρια δολάρια. Η Συμφωνία αυτή στόχευε στην υποστήριξη του οικονομικού
προγράμματος που σχεδιάστηκε από τις ρουμανικές αρχές για να αντιμετωπιστούν οι
συνέπειες της οξείας μείωσης των εισροών κεφαλαίων, να διευθετηθούν οι εξωτερικές
και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες της χώρας και να ισχυροποιηθεί ο
χρηματοπιστωτικός τομέας. Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 4,37 δισεκατομμύρια ΕΤΔ
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(δηλαδή 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια) να διατεθούν άμεσα
και τα υπόλοιπα 7,03 δισεκατομμύρια ΕΤΔ να καταβληθούν τμηματικά έπειτα από
τριμηνιαίους ελέγχους από κλιμάκιο του ΔΝΤ.
Η Συμφωνία Stand-By επέτρεπε προνομιούχο πρόσβαση στους πόρους του ΔΝΤ που
υπολογίζεται περίπου στο 1.111% της ποσόστωσης της Ρουμανίας. Το πρόγραμμα του
Ταμείου συμπληρώνεται από πολυμερή οικονομική υποστήριξη για να καλυφθεί το
χρηματοδοτικό άνοιγμα της χώρας για το 2009-2010. Στο συνολικό πακέτο στήριξης
ύψους 19,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (26,4 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου)
συμμετέχουν: η Ευρωπαϊκή Ένωση με 5 δις ευρώ (6,6 δις δολάρια), η Παγκόσμια
Τράπεζα με 1 δις ευρώ (1,3 δις δολάρια), και από κοινού 1 δις ευρώ (1,3 δις δολάρια) η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for
Reconstruction and Development ή EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(European Investment Bank ή EIB) και ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός
(International Finance Corporation ή IFC).
Η παγκόσμια ύφεση αναμένεται να επηρεάσει πολύ σοβαρά τη ρουμανική οικονομία.
Οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα επιδεινώθηκαν απότομα και οι οικονομικοί δείκτες
συνέχισαν να επιδεινώνονται το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η εκτίμηση του Ταμείου είναι
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι αρνητικός για όλο το έτος. Η εγχώρια ζήτηση θα
υποχωρήσει εξαιτίας της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων.
Η παραγωγή αναμένεται να ελαττωθεί κατά 4% το 2009. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις
και οι εισροές κεφαλαίων που χρηματοδοτούσαν στο παρελθόν την υψηλή κατανάλωση
και τις επενδύσεις θα μειωθούν αισθητά. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί
από το 6,7% τον Μάρτιο, στο ανεκτό εύρος που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της
Ρουμανίας (3,5%  1%) μέχρι το τέλος του 2009 και να παραμείνει εντός αυτού το 2010.
Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα μειωθεί από το 12,5% του ΑΕΠ το
2008 στο 7,5% του ΑΕΠ το 2009 και περαιτέρω το 2010, φθάνοντας στο επίπεδο του
6,5% του ΑΕΠ, το οποίο συμβαδίζει και με τον μεσοπρόθεσμα τεθέντα στόχο. Η
τρέχουσα επιβράνδυση στη ζώνη του ευρώ επηρεάζει αρνητικά τις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης των οποίων οι οικονομίες είναι στενά συνδεδεμένες με τις
οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης, αφού αποτελούν τους μεγαλύτερους εμπορικούς
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εταίρους τους. Καθώς η ύφεση στην ευρωζώνη αποκτά βάθος οι οικονομικές συνθήκες
στη Ρουμανία θα επιδεινωθούν περαιτέρω.
Οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες των τελευταίων ετών και η τρέχουσα
χρηματοδοτική στενότητα, δεν αφήνουν περιθώρια για εφαρμογή αντικυκλικών
δημοσιονομικών πολιτικών. Μεταξύ 2005-2008 οι δημόσιες δαπάνες διπλασιάστηκαν
καθώς και το μερίδιο του Δημοσίου στην οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε από 32%
στο 37% του ΑΕΠ. Επίσης οι μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου διπλασιάστηκαν και
οι συνθήκες χρηματοδότησης επιδεινώθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
καθιστώντας την κυβέρνηση αδύναμη να χρηματοδοτήσει το μεγάλο έλλειμμα με λογικό
κόστος. Στα τέλη του Δεκεμβρίου 2008 ανέλαβε καθήκοντα νέα κυβέρνηση η οποία ήδη
έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την εξυγίανση της δημοσιονομικής κατάστασης. Χωρίς
αλλαγή πολιτικής, το 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέρχονταν στο 9% του ΑΕΠ
περίπου. Στον προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνονται σημαντικά μέτρα για την
μείωση του ελλείμματος κατά 3%, όπως:
i) αύξηση κατά 3,3% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ii) αύξηση των φόρων κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό
iii) αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας
iv) σημαντικές μειώσεις στη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου, με μείωση στα
χρηματικά κίνητρα απόδοσης (μπόνους) και κατάργηση 137.000 θέσεων εργασίας στο
Δημόσιο
v) σημαντικές περικοπές για δαπάνες σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως οι κρατικές
επιδοτήσεις
Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που απειλεί τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
σταθερότητα είναι το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο αναμένεται να
εμφανίσει υψηλά ελλείμματα τα προσεχή έτη. Οι τωρινές μελέτες προβλέπουν το
έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων να ανέλθει στο 2% του ΑΕΠ το 2011 και να
διευρυνθεί στο 6% του ΑΕΠ μέχρι το 2050. Οι μεταρρυθμίσεις που εισαγάγει το
πρόγραμμα στοχεύουν στην καλύτερη διατήρηση του κόστους του συστήματος ώστε να
μειωθεί το υφιστάμενο έλλειμμα και η δυναμική του.

102

Συνοψίζοντας οι τέσσερις κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η μείωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών ώστε να υποχωρήσει το έλλειμμα
κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2011.
• Η διατήρηση επαρκών τραπεζικών κεφαλαίων και ρευστότητας στις εγχώριες
χρηματοπιστωτικές αγορές.
• Η επαναφορά του πληθωρισμού στο ανεκτό εύρος (3,5%  1%) που καθορίστηκε από
την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας και η παραμονή του σε αυτό.
• Η εξασφάλιση επαρκούς εξωτερικής χρηματοδότησης και η ανάκτηση της επενδυτικής
εμπιστοσύνης.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα χρηματοδότησης συνδυάζει ισχυρά και διαφανή μέτρα
πολιτικής συνοδευόμενα από την αναγκαία χρηματοοικονομική υποστήριξη. Αυτοί οι
δύο πυλώνες συμβάλουν στη σταθεροποίηση των προσδοκιών σε βασικές αγορές και
εκπέμπουν ηχηρό μήνυμα για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Πρώτον η εφαρμογή ισχυρού προγράμματος πολιτικής είναι ενδεδειγμένη για να
περιοριστεί η κατακόρυφη αύξηση των δημοσίων δαπανών που προκαλούν συσσώρευση
ελλειμμάτων ακόμα και σε περίοδο ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης. Από κοινού οι
βραχυπρόθεσμες περικοπές στον προϋπολογισμό και οι μεταρρυθμίσεις στη
δημοσιονομική πολιτική, θα βελτιώσουν τα δημόσια οικονομικά σε μεσοπρόθεσμη βάση.
Τα μέτρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες είναι αρκούντως
ισχυρές να ανταπεξέλθουν της κάμψης στην οικονομική δραστηριότητα και επιτρέπουν
στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ενδεχόμενη τραπεζική απορρύθμιση.
Η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στη συναλλαγματική ισοτιμία μετριάζει τις επιπτώσεις
της ύφεσης στην πραγματική οικονομία. Δεύτερον, η εκτενής εξωτερική χρηματοδοτική
στήριξη είναι απαραίτητη για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης του
χρέους της Ρουμανίας. Οι κάτοχοι του ρουμανικού χρέους είναι πολλοί στον αριθμό και
γεωγραφικά διεσπαρμένοι, επομένως η επίσημη παρέμβαση με τη μορφή εξωτερικής
χρηματοοικονομικής στήριξης θα αναθερμάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Παράλληλα, η
χρηματοοικονομική βοήθεια θα αποτρέψει την αποσταθεροποιητική μεταβολή των
ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών με τα προβλήματα που συνεπάγεται για το
τραπεζικό σύστημα.
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Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των περιφερειακών αδυναμιών και των
εξωτερικοτήτων που μπορεί να οδηγήσουν σε βαθύτερη κάμψη τη Ρουμανία. Οι
τράπεζες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται στη χώρα και οι
σταθεροποιημένες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες περιορίζουν τη διάχυση
των αρνητικών επιδράσεων των τραπεζικών κρίσεων σε άλλες περιοχές της αναδυόμενης
Ευρώπης.
Πίνακας 2.7 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ρουμανίας
Ημερομηνία
αποδέσμευσης
χρηματικού
ποσού
4 Μαΐου 2009

Ημερομη- ΕΤΔ (σε
νία Ελέγχου εκατ.)

21 Σεπτεμβρίου
2009
15 Δεκεμβρίου
2009
19 Φεβρουαρίου
2010

10 Σεπτεμβρίου 2009

Ποσοστό
Ποσόστω
σης (%)

Παρατηρήσεις

4370

424,19

1718

166,76

1409

136,77

5 Φεβρουαρίου 2010

766

74,35

2 Ιουλίου
2010
10 Σεπτεμβρίου 2010

768

74,55

Σε εκκρεμότητα λόγω
βουλευτικών εκλογών.
Ολοκλήρωση 2ης και 3ης
αναθεώρησης, το ποσό των 2175
(1.409+766) εκατ. ΕΤΔ έγινε
διαθέσιμο
Ολοκλήρωση 4ης αναθεώρησης

24 Σεπτεμβρίου
769
2010
15 Δεκεμβρίου
769
2010
15 Μαρτίου 2010
874
Πηγή: IMF Country Report No.10/301.

74,55

Ολοκλήρωση 5ης αναθεώρησης

74,55

Αναμένεται η 6η αναθεώρηση

84,84

Αναμένεται η 7η αναθεώρηση

2 Ιουλίου 2010

Υπογραφή Συμφωνίας
Χρηματοδότησης 24-μήνης
διάρκειας.
Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης

Πίνακας 2.8 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Ρουμανίας από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Stand-by
Stand-by

Ημερομηνία
Έγκρισης

Ημερομηνία
Λήξης

7 Ιουλίου
6 Ιουλίου
2004
2006
31 Οκτωβρίου 15 Οκτωβρίου
2001
2003
104

Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
250

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
0

300

300

Stand-by

5 Αυγούστου 28 Φεβρουα1999
ρίου 2001
Stand-by
22 Απριλίου
21 Μαΐου
1997
1998
Stand-by
11 Μαΐου
22 Απριλίου
1994
1997
Stand-by
29 Μαΐου
28 Μαρτίου
1992
1993
Stand-by
11 Απριλίου
10 Απριλίου
1991
1992
Πηγή: IMF Country Report No.10/301.

400

139,75

301,5

120,6

320,5

94,27

314,04

261,7

380,50

318,10

2.4.3 Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Στις 4 Μαΐου του 2009 δόθηκαν στην κυβέρνηση της Ρουμανίας 4,37 δις Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) από τα συνολικά 11,443 δις ΕΤΔ (12,95 δις ευρώ ή
17,07 δις δολάρια) που προβλέπει η συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Μέχρι τις 23 Ιουλίου 2010, που έλαβε χώρα η τέταρτη αξιολόγηση προόδου της
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας, πραγματοποιήθηκαν πέντε
(5) εκταμιεύσεις συνολικού ύψους 9,031 δις ΕΤΔ. Αναλυτικότερα δόθηκαν: α) 1,718 δις
ΕΤΔ (δεύτερη εκταμίευση) στην πρώτη αξιολόγηση στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 β) 2,175
δις ΕΤΔ στη δεύτερη και τρίτη αναθεώρηση στις 5 Φεβρουαρίου 2010 και γ) 766
εκατομμύρια ΕΤΔ στις 23 Ιουλίου 2010 με το πέρας της τέταρτης αξιολόγησης. Η έκτη
αποδέσμευση ύψους 769 εκατομμυρίων ΕΤΔ έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2010 με την
ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Στις 15 Δεκεμβρίου 2010 και στις 15 Μαρτίου
2011 αναμένεται να δοθούν τα τελευταία 1,643 δισεκατομμύρια ΕΤΔ που
συμπληρώνουν στο ακέραιο το συμφωνηθέν ποσό.
Η οικονομική προοπτική της Ρουμανίας έχει επιδεινωθεί. Αν και στο δεύτερο τρίμηνο
του 2010 σημειώθηκε οικονομική ανάπτυξη με ρυθμό 0,3%, η ανάκαμψη αυτή θα
ανασταλθεί μέχρι το τέλος του 2010 εξαιτίας των επιπτώσεων της αναγκαίας
δημοσιονομικής εξυγίανσης και της καταστροφής των αγροτικών προϊόντων από τις
πρόσφατες πλημμύρες.
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Το κλιμάκιο του ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα έχει αρνητικό πρόσημο το 2010
και θα κινηθεί στο -1%, ενώ μετριοπαθής ανάπτυξη αναμένεται για το 2011. Το
πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2010.
Ο γενικός πληθωρισμός ανήλθε στο 7,1% τον Ιούλιο του 2010 λόγω της αύξησης του
ΦΠΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και αναμένεται να επιστρέψει στο ανεκτό εύρος
(3,5%  1%) που καθόρισε η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, μέχρι το τέλος του 2011.
Το πρόγραμμα του ΔΝΤ προχωράει κανονικά παρόλες τις δυσοίωνες
μακροοικονομικές προοπτικές. Τα κριτήρια απόδοσης και οι τεθέντες στόχοι για τον
Ιούνιο του 2010 εκπληρώθηκαν, εκτός από τον στόχο πληρωμής των δεδουλευμένων
εξόδων του δημόσιου τομέα. Για να διευθετηθεί το πρόβλημα αυτό, οι αρχές
συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μία αποπληρωμή-μαμούθ στον τομέα της Υγείας,
που είναι η μεγαλύτερη πηγή εξόδων του δημόσιου τομέα, σαν μία εκ των προτέρων
ενέργεια για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Ο στόχος-ορόσημο που είχε
τεθεί για τη μεταρρύθμιση στα δημόσια οικονομικά έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2010,
ολοκληρώθηκε ταχύτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.
Το σημαντικό πακέτο δημοσιονομικής πολιτικής που ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του
τρέχοντος έτους θα συμβάλει στην απαιτούμενη μεταρρυθμιστική προσαρμογή για την
διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Το πακέτο -με ετήσια απόδοση 5% του
ΑΕΠ και ισορροπημένο μίγμα μέτρων όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα– θα
διευκολύνει τη χώρα στην εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων για το υπόλοιπο του
προγράμματος, χωρίς να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα. Οι κύριες προκλήσεις είναι να
διασφαλιστεί η συνεισφορά των διορθωτικών μέτρων και να μειωθεί ο υπερμεγέθης
δημόσιος τομέας. Στα μέσα του Σεπτέμβρη, εγκρίθηκε από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο η
ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τώρα γίνεται προσπάθεια αναμόρφωσης του
μισθολογίου του δημόσιου τομέα, ώστε να ανταποκρίνεται στις πρόσφατες περικοπές.
Επιπλέον οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας και στο κοινωνικό προνοιακό σύστημα, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επίτευξη
των στόχων που τέθηκαν ώστε να περιοριστεί η επίδραση του πακέτου λιτότητας.
Ο μετασχηματισμός των δημόσιων επιχειρήσεων προχωράει αργά και πρόσθετες
δράσεις απαιτούνται στο μέλλον για να αποφευχθεί η επιδείνωση της
χρηματοοικονομικής τους κατάστασης. Η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών
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πόρων της ΕΕ είναι κρίσιμης σημασίας για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες επενδύσεις
στο δυσμενές κλίμα περικοπών σε όλους τους τομείς του προϋπολογισμού.
Το τραπεζικό σύστημα επηρεάστηκε από την οικονομική κάμψη, αλλά παραμένει
ρευστό και κεφαλαιακά επαρκές. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στο τέλος του Ιουνίου
2010 αυξήθηκαν στο 17,8% των συνολικών δανείων, για το τραπεζικό σύστημα στο
σύνολό του, και η κεφαλαιακή επάρκεια όλων των τραπεζών υπερβαίνει το 11%, το
οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο του ορίου 8% για την κεφαλαιακή επάρκεια που ορίζει
η Βασιλεία ΙΙ. Επιπρόσθετα, αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Ως αποτέλεσμα των
αυξανόμενων προβλέψεων, ο τραπεζικός τομέας εμφάνισε ζημιές στο δεύτερο τρίμηνο
του έτους. Οι αγορές κεφαλαίου στην Ρουμανία έχουν ανακάμψει από τη μεγάλη πτώση
που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2010 και τα περιθώρια πιστωτικής αθέτησης
περιορίστηκαν, παρόλο που παραμένουν τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά
της Ελλάδας. Το λέι ακολούθησε την τάση των περιφερειακών αναδυόμενων αγορών
συναλλάγματος δηλαδή υποτιμήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 και
ανατιμήθηκε ελαφρώς καλύπτοντας εν μέρει το χαμένο έδαφος. Τον Αύγουστο του 2010
η ισοτιμία του λέι έναντι του ευρώ ήταν στην τιμή των 120 λέι για ένα ευρώ.
Η επαρκής ρευστότητα της οικονομίας συγκράτησε τα διατραπεζικά επιτόκια
(προσεγγιστικά στο 6%) κάτω από το επίπεδο του επιτοκίου παρέμβασης (γύρω στο 7%)
της Κεντρικής Τράπεζας, το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους και συνέβαλε στη
μείωση των χορηγητικών και καταθετικών επιτοκίων του τραπεζικού συστήματος. Η
εξωτερική θέση της Ρουμανίας συνεχίζει να ισχυροποιείται. Το έλλειμμα των
εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών προσαρμόστηκε από 13,5% του ΑΕΠ το 2007 στο
5% (ετησιοποιημένο) του ΑΕΠ στα μέσα του 2010, κυρίως λόγω των μειωμένων
εισαγωγών. Τέλος, οι πολιτικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές. Ο πρωθυπουργός της
Ρουμανίας, Εμίλ Μποκ, στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 ανακοίνωσε κυβερνητικό
ανασχηματισμό ο οποίος περιελάμβανε την απομάκρυνση έξι υπουργών από τις
κυβερνητικές θέσεις που κατείχαν, ανάμεσά τους ο υπουργός Οικονομίας, ο υπουργός
Οικονομικών και ο υπουργός Εργασίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη βούληση του
πρωθυπουργού να τηρηθεί στο ακέραιο η δέσμευση στην υλοποίηση του
μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Ταμείου.
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Πίνακας 2.9 Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Ρουμανίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

99173
4,12
9,03

122696
7,92
6,55

170617
6,27
4,84

204320
7,35
7,85

161521
-7,13
5,6

168644
-0,5
4,5

186676
2,7
3,5

-0,8

-1,8

-2,3

-4,9

-8,3

-6,5

-5,3

-8,62
39,4

-10,4
40,4

-13,42
51,2

-12,21
58,3

-4,4
67,7

-4,8
69,5

-5,1
73,3

Πηγή: IMF Country Report No.10/301 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Romania
Διάγραμμα 2.13 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Ρουμανίας
Ονομαστικό ΑΕΠ (σε εκ. $)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.9.
Διάγραμμα 2.14 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Ρουμανίας
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Διάγραμμα 2.15 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Ρουμανίας
Πληθωρισμός (%)
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Διάγραμμα 2.16 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της
Ρουμανίας
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
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Διάγραμμα 2.17 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Ρουμανίας
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
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Διάγραμμα 2.18 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της
Ρουμανίας
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)
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2.5 Η περίπτωση της Ισλανδίας
2.5.1 Εισαγωγή
Η τραπεζική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ισλανδική οικονομία έλαβε ασυνήθιστα
μεγάλες διαστάσεις. Πυροδοτούμενη από την έλλειψη εμπιστοσύνης στον
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και τροφοδοτούμενη από την υψηλή μόχλευση
του τραπεζικού της τομέα και από την εξάρτηση της στην εξωτερική χρηματοδότηση, η
χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε τον Οκτώβριο του 2008 στην κατάρρευση των τριών
κυριότερων τραπεζών της Ισλανδίας (Glitnir, Landsbanki, και Kaupthing) μέσα σε
μία εβδομάδα, οι οποίες κατείχαν το 85% του τραπεζικού κλάδου της χώρας. Συνεπώς,
η εγχώρια αγορά συναλλάγματος στέγνωσε, η ισλανδική κορώνα υποτιμήθηκε πάνω από
70% και η αγορά κεφαλαίου υποχώρησε κατά 80% περίπου. Η λειτουργία του
συστήματος εξωτερικών πληρωμών διεκόπη βίαια, παρεμποδίζοντας έτσι τον
επαναπατρισμό των κερδών από τις εξαγωγές. Η ισλανδική οικονομία οδηγήθηκε σε
βαθιά ύφεση, σε ραγδαία αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και σε δραματική
άνοδο του χρέους του δημόσιου τομέα που ανήλθε στο 125% του ΑΕΠ. Η κατάσταση
αυτή αντανακλούσε το πρωτόγνωρα υψηλό δημοσιονομικό κόστος αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού συστήματος, την επίδραση της ύφεσης στα δημόσια οικονομικά μεγέθη και
τις ζημίες που προκλήθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας λόγω της κρίσης.
Η ισλανδική οικονομία ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική αναταραχή. Στα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης, δημιουργήθηκε
πληθώρα ανισορροπιών οι οποίες κατέστησαν την οικονομία ευάλωτη σε δυσμενή
εξωτερικά σοκ. Η μακρόχρονη εγχώρια άνθηση που τροφοδοτήθηκε από ξένα κεφάλαια,
δημιούργησε υπερμοχλευμένους ισολογισμούς στον τραπεζικό τομέα, με υψηλό άνοιγμα
χρηματοδότησης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των
τραπεζικών δανείων ήταν συνδεδεμένα με ξένα νομίσματα ή με δείκτες πληθωρισμού.
Στο τέλος του 2007 τα δάνεια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις ανήλθαν στο 300%
του ΑΕΠ και ο δανεισμός των νοικοκυριών ξεπέρασε το 225% του αναλωθέντος
εισοδήματος.
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Επίσης, με την κατάρρευση της τράπεζας Landsbanki, προέκυψε το Icesave issue (το
ζήτημα της αποταμίευσης του πάγου) μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Ισλανδίας
αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου (Βρετανία) και της Ολλανδίας αφετέρου. Η
Icesave ήταν θυγατρική της τράπεζας Landsbanki από το 2006 έως το 2008 και
προσέφερε διαδικτυακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Η υπηρεσία αυτή ήταν
διαθέσιμη σε δύο χώρες: στη Βρετανία από τον Οκτώβριο του 2006 με καταθετικό
επιτόκιο πάνω από 6% και στην Ολλανδία από το Μάιο του 2008 με καταθετικό επιτόκιο
5% αρχικά και 5,25% αργότερα. Όταν κατέρρευσε η Landsbanki, η Icesave είχε 300.000
πελάτες από τη Βρετανία με συνολικές καταθέσεις ύψους τεσσάρων (4)
δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ) ενώ στους πέντε μήνες
λειτουργίας της στην Ολλανδία κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους από 125.000
πελάτες με συνολικές καταθέσεις ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Ολλανδίας αποζημίωσαν τους καταθέτες που
ζημιώθηκαν χορηγώντας τους 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και ζήτησαν από την ισλανδική
κυβέρνηση την επιστροφή των κεφαλαίων τους. Στο δημοψήφισμα που
πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία στις 6 Μαρτίου 2010 οι πολίτες της χώρας με ποσοστό
93% είπαν «όχι» στην αποπληρωμή των εν λόγω κεφαλαίων που θα διαρκούσε μέχρι το
2024. Γίνονται διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος, όμως εάν δε βρεθεί
από κοινού αποδεκτή λύση η υπόθεση θα παραπεμθεί στο Δικαστήριο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών (Court of Justice of the European Free
Trade Association States ή EFTA Court).
Παράλληλα, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στα ύψη φθάνοντας στο 15,9% και το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερέβη το 15% του ΑΕΠ ετησίως την
τριετία 2007-2009. Η Κεντρική Τράπεζα της Ισλανδίας αύξησε το επιτόκιο παρέμβασης
κατά 600 μονάδες βάσης στο 18% ώστε να επανέλθει ταχύτερα η σταθερότητα στην
αγορά ξένου συναλλάγματος. Επίσης, ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος ιδιωτικοποιήθηκε
εξολοκλήρου το 2003, επεκτάθηκε ταχέως στο εξωτερικό λόγω της χρηματοδότησης με
χαμηλό επιτόκιο και το ενεργητικό του ανερχόταν στο 900% του ΑΕΠ στα τέλη του
2007 δηλαδή εννέα φορές πάνω από το επίπεδο του 2004.
Επιπρόσθετα, ο ακαθάριστος εξωτερικός δανεισμός των ισλανδικών τραπεζών έφθασε
στο 550% του ΑΕΠ το προαναφερθέν έτος. Δεδομένων αυτών των ανισορροπιών και της
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αυξανόμενης αποστροφής ανάληψης κινδύνου από το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης
και μετά, τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDSs) των
τραπεζών σκαρφάλωσαν σε απροσδόκητα υψηλά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια του 2008
σημειώθηκε απότομη αύξηση στην υπερβάλλουσα απόδοση των επενδυτών που ανήλθε
στις 1000 μονάδες βάσης (10% επιτόκιο) λόγω του αναληφθέντα κινδύνου
φερεγγυότητας και αύξηση της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

2.5.2 Κύρια στοιχεία του προγράμματος δανειοδότησης της Ισλανδίας
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους θεσμικούς οργανισμούς
Η Ισλανδία εντάχθηκε στο ΔΝΤ στις 27 Σεπτεμβρίου του 1945. Η ποσόστωσή της
(quota) είναι 117,6 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που
αντιστοιχούν σε 173,6 εκατομμύρια δολάρια. Η Ισλανδία δεν έχει χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν το μηχανισμό στήριξης του ΔΝΤ.
Στις 19 Νοεμβρίου του 2008 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, διετούς (24 μήνες) διάρκειας
(λήξη στις 18 Νοεμβρίου 2010), η οποία παρείχε 1,4 δισεκατομμύρια Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν σε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η
Συμφωνία αυτή στόχευε στην υποστήριξη του οικονομικού προγράμματος της χώρας
ώστε να ανακτηθεί το κλίμα επενδυτικής εμπιστοσύνης και να σταθεροποιηθεί η
οικονομία. Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 560 εκατομμύρια ΕΤΔ (δηλαδή 827
εκατομμύρια δολάρια) να διατεθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 840 εκατομμύρια ΕΤΔ να
καταβληθούν τμηματικά σε οχτώ (8) ισόποσες δόσεις των 105 εκατομμυρίων ΕΤΔ η
καθεμία, έπειτα από τριμηνιαίους ελέγχους από κλιμάκιο του ΔΝΤ.
Η Συμφωνία Stand-By επέτρεπε προνομιούχο πρόσβαση στους πόρους του ΔΝΤ που
υπολογίζεται περίπου στο 1.190% της ποσόστωσης της Ισλανδίας και εγκρίθηκε με τη
διαδικασία του μηχανισμού έκτακτης χρηματοδότησης του Ταμείου. Το πρόγραμμα
του Ταμείου καλύπτει το 42% του χρηματοδοτικού ανοίγματος της χώρας για το 20082010, με το υπόλοιπο ποσό να συμπληρώνεται από επίσημους διμερείς πιστωτές.
Η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική της Ισλανδίας καταποντίστηκε με την
κατάρρευση του τραπεζικού τομέα. Καθώς η επενδυτική εμπιστοσύνη χάθηκε, η
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υποτίμηση της κορώνας επιταχύνθηκε, η εγχώρια αγορά στέγνωσε και η οικονομία
εισήλθε σε πλήρη στασιμότητα. Παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας να
ανακόψει τη ροή των παραπάνω γεγονότων χορηγώντας μεγάλες ενέσεις ρευστότητας, οι
αγορές χρήματος «έσβηναν» καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να βρουν ασφαλές καταφύγιο
αγοράζοντας εγγυημένους κυβερνητικούς τίτλους. Υπό αυτές τις συνθήκες το εύρος
στόχευσης του γενικού πληθωρισμού δεν παρείχε πλέον αξιόπιστο σημείο αναφοράς για
τη νομισματική πολιτική, η οποία τροφοδοτούσε περαιτέρω τις εκροές κεφαλαίων.
Συμφωνήθηκε ότι μία ρεαλιστική προσέγγιση για τη νομισματική πολιτική ήταν
αναγκαία για τη σταθεροποίηση του νομίσματος βραχυπρόθεσμα. Στις 28 Οκτωβρίου
2008, η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο παρέμβασης κατά 600 μονάδες βάσης στο
18%, αντιστρέφοντας την προηγούμενη μείωση των 350 μονάδων βάσης στα μέσα
Οκτωβρίου. Ωστόσο, με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης και με τον ανοικτό
χαρακτήρα της οικονομίας, οι μεταβολές στα επιτόκια ήταν απίθανο να εμποδίσουν τις
εκροές κεφαλαίων μεγάλης κλίμακας αφού οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά
συναλλάγματος για τρέχουσες συναλλαγές άρθησαν. Αυτό τόνισε την ανάγκη για ένα
συνδιασμό επιτοκιακής πολιτικής, διαχείρισης ρευστότητας, παρέμβασης στην αγορά
συναλλάγματος και περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πάντως, εάν τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά να αναχαιτίσουν τις πιέσεις για υποτίμηση
της κορώνας, η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να προσαρμοστεί στις δυνάμεις της
αγοράς.
Η δημοσιονομική κατάσταση προβλέπεται να επιδεινωθεί δραματικά. Αν δεν υπάρξει
αλλαγή στις πολιτικές, η βαθιά συρρίκνωση της παραγωγής αναμένεται να οδηγήσει σε
απότομη διεύρυνση του πρωτογενούς ελλείμματος από 0,6% του ΑΕΠ το 2008 σε 8,5%
του ΑΕΠ το 2009. Επιπλέον, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2009, που διατυπώθηκε
πριν από την κρίση, προβλέπει διακριτική χαλάρωση κατά 2,7% του ΑΕΠ, γεγονός που
θα αυξήσει περαιτέρω το πρωτογενές έλλειμμα. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος θα
αυξηθεί πάνω από 80% του ΑΕΠ σε ακαθάριστη βάση, λόγω του κόστους της αύξησης
κεφαλαίων σε εμπορικές τράπεζες και στη Κεντρική Τράπεζα, και της υποχρέωσης
εγγύησης των καταθέσεων σε ξένα υποκαταστήματα ισλανδικών τραπεζών.
Οι αρχές αντιμετώπιζαν πολιτικό δίλημμα στη βραχυχρόνια περίοδο. Το φιλόδοξο
πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη
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διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας έπρεπε να ήταν
εξαιρετικά ισορροπημένο έναντι του κινδύνου επιδείνωσης της ύφεσης στο άμεσο
μέλλον. Ωστόσο, οι αρχές ήξεραν καλά ότι με το να επιτρέπουν τη μεγάλη αύξηση των
δανειοδοτικών αναγκών του δημόσιου τομέα, η επίδραση στον νομισματικό και
χρηματοπιστωτικό τομέα θα ήταν αρνητική. Έτσι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τους
αυτόματους σταθεροποιητές της οικονομίας και έθεσαν όριο δημοσιονομικής χαλάρωσης
στο 0,25% του ΑΕΠ το 2009. Η έναρξη του μεσοπρόθεσμου σχεδίου εξυγίανσης
αναμενόταν να ξεκινήσει το 2010 που η ύφεση εκτιμόταν ότι θα υποχωρήσει. Σύμφωνα
με αυτό το σενάριο, το έλλειμμα του 2009 θα χρηματοδοτούνταν από εγχώριους πόρους,
μέσω της αναμενόμενης αύξησης των αγορών των τίτλων του Δημοσίου από δημόσια
και συνταξιοδοτικά ταμεία και από την εκταμίευση μέρους των καταθέσεων της
κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα.
Συνοψίζοντας, το οικονομικό πρόγραμμα των ισλανδικών αρχών, που υποστηρίζεται
από τη Συμφωνία Χρηματοδότησης του ΔΝΤ είχε τρεις βασικούς στόχους:
1) Τη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
2) Τη χάραξη ολοκληρωμένης και ομαδικής στρατηγικής για την αναδιάρθρωση του
τραπεζικού τομέα
3) Και την εξασφάλιση μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής βιωσιμότητας
Πιο συγκεκριμένα, άμεση προτεραιότητα είχε η σταθεροποίηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας με σκοπό να περιοριστεί η αρνητική επίδραση της κρίσης
στην παραγωγή και στην εργασία. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρόγραμμα
περιελάμβανε κατάλληλη περιοριστική νομισματική πολιτική και συνεχείς περιορισμούς
στις εκροές κεφαλαίων το προσεχές διάστημα. Επίσης, η ολοκληρωμένη στρατηγική για
την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα ήταν αναγκαία. Η στρατηγική περιελάμβανε
μέτρα για την εξασφάλιση υπολογισμού της δίκαιης αξίας των στοιχείων του
Ενεργητικού, τη μεγιστοποίηση ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών,
την ισχυροποίηση των εποπτικών πρακτικών και τη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης
συμπεριφοράς απέναντι στους καταθέτες και στους πιστωτές των τραπεζών. Όλα αυτά
είναι ουσιώδη για τη δημιουργία διαφανούς εγχώριου τραπεζικού συστήματος και για
τη διασφάλιση της ενοποίησης της Ισλανδίας με το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
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Επιπρόσθετα, ήταν απαραίτητη η αποκατάσταση μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής
βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα προέβλεπε μείωση των εξόδων ή/και αύξηση των φόρων
ώστε να ανταπεξέλθει η ισλανδική κυβέρνηση της αύξησης στο χρέος του δημόσιου
τομέα στο 80% του ΑΕΠ λόγω του υψηλού κόστους αναδιάρθρωσης του τραπεζικού
τομέα και της υποχρέωσης εγγύησης των καταθέσεων σε ξένα υποκαταστήματα
ισλανδικών τραπεζών.

2.5.3 Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Ισλανδίας
Στις 6 Οκτωβρίου του 2008, το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο με τον οποίο
ορίζονταν αρμόδια να αναλάβει την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών, η
Χρηματοπιστωτική Εποπτική Αρχή της Ισλανδίας. Τις επόμενες μέρες η Εποπτική Αρχή
πήρε τον έλεγχο των τριών τραπεζών που κατέρρευσαν (Glitnir, Landsbanki and
Kaupthing). Αν και δεν ήταν βέβαιη η πτώχευση των τραπεζών, η λογική της
παρέμβασης της Αρχής ήταν να εμποδίσει την επιδείνωση της κατάστασης δεδομένων
και των αυξανόμενων πιέσεων ρευστότητας. Καταλαμβάνοντας το 85% του τραπεζικού
κλάδου πριν τη κρίση, οι τρεις τράπεζες είχαν ένα μεγάλο αριθμό υποκαταστημάτων και
θυγατρικών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Η στρατηγική της Εποπτικής Αρχής για να μειώσει την υψηλή συγκέντρωση του
τραπεζικού συστήματος ήταν η διάσπαση της κάθε τράπεζας σε μία νέα και σε μία
παλαιά τράπεζα. Οι τρεις νέες τράπεζες ανέλαβαν τις εγχώριες λειτουργίες που
χρηματοδοτούνται από τους τοπικούς καταθέτες ενώ οι τρεις παλαιές επιτελούσαν τις
εργασίες των ξένων υποκαταστημάτων και των θυγατρικών τους και χρηματοδοτούνταν
κυρίως από εκδόσεις ομολόγων και από ξένες καταθέσεις. Τα παράγωγα και τα μη
ανακτήσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των νέων
τραπεζών. Σε καθεμία από τις τρεις τράπεζες η Εποπτική Αρχή αντικατέστησε το
Διοικητικό Συμβούλιο με μία Επιτροπή λήψης αποφάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η
αδιάλειπτη λειτουργία των τραπεζών ως εγχώριες εμπορικές τράπεζες. Η Αρχή για να
πραγματοποιήσει τη διάσπαση των τραπεζών έκανε μια πρώτη αξιολόγηση της ποιότητας
των τραπεζικών τους στοιχείων. Η αξία των τραπεζικών δανείων προσαρμόστηκε στην
αναμενόμενη αγοραία τους αξία. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, διεθνείς οίκοι
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αξιολόγησης έχουν το δικαίωμα μέσα σε διάστημα 90 ημερών να διενεργήσουν δεύτερη
αξιολόγηση ώστε να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών
αποτιμήθηκαν στη δίκαιή τους τιμή. Παράλληλα το εμπορεύσιμο ομόλογο που θα
εκδοθεί από τις νέες τράπεζες θα δοθεί στις παλαιές με σκοπό την αποζημίωση των
πιστωτών τους.
Το Υπουργείο Οικονομικών όρισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε νέα τράπεζα. Με
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η ισλανδική κυβέρνηση θα χορηγήσει στις
τράπεζες (νέες και παλαιές) τα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε ο Δείκτης Κεφαλαιακής
τους Επάρκειας να είναι τουλάχιστον 10%. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα κεφάλαια που θα
χορηγηθούν στις παλαιές τράπεζες ανέρχονται σε 385 δισεκατομμύρια κορώνες (200 δις
κορώνες στην Landsbanki, 110 δις κορώνες στην Glitnir, και 75 δις κορώνες στην
Kaupthing). Όταν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και οι τράπεζες λειτουργούν
απρόσκοπτα, υπάρχει η πρόθεση ιδιωτικοποίησης των τραπεζών.
Τέλος, η Επιτροπή λήψης αποφάσεων θα αναλάβει τη ρευστοποίηση των παλαιών
τραπεζών. Το ποσό της εκκαθάρισης που θα προκύψει από την πώληση των
περιουσιακών τους στοιχείων θα διανεμηθεί στους καταθέτες και στους πιστωτές. Οι
μέτοχοι των παλαιών τραπεζών παραμένουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των τραπεζών όμως
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τους ισλανδικούς
τραπεζικούς νόμους. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ορισθείσες
Επιτροπές, για να τεθούν σε ισχύ πρέπει πρώτα να εγκριθούν από τη Χρηματοπιστωτική
Εποπτική Αρχή της Ισλανδίας.
Πίνακας 2.10 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ισλανδίας
Ημερομηνία
αποδέσμευσης
χρηματικού
ποσού
Νοέμβριος 2008

Ημερομηνία
πέρας
Ελέγχου

ΕΤΔ
(σε
εκατ.)

Ποσοστό
Ποσόστω
σης (%)

Παρατηρήσεις

560

476,2

20 Οκτωβρίου
2009

105

89,3

8 Απριλίου
2010

105

89,3

Υπογραφή Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης με
χρονική επέκταση της Συμφωνίας
μέχρι 31 Μαΐου 2011
Ολοκλήρωση 2ης αναθεώρησης με
νέα χρονική επέκταση της Συμφωνίας μέχρι 30 Αυγούστου 2011

28 Οκτωβρίου
2009
16 Απριλίου 2010
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4 Οκτωβρίου 2010

13 Σεπτεμβρίου 2010

25 Νοεμβρίου
2010
25 Φεβρουαρίου
2011
25 Μαΐου 2011
15 Αυγούστου
2011
Πηγή: IMF Country Report No.10/305.

105

89,3

Ολοκλήρωση 3ης αναθεώρησης

105

89,3

Αναμένεται η 4η αναθεώρηση

140

119

Αναμένεται η 5η αναθεώρηση

140
140

119
119

Αναμένεται η 6η αναθεώρηση
Αναμένεται η 7η αναθεώρηση

2.5.4 Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Στις 19 Νοεμβρίου του 2008 δόθηκαν στην κυβέρνηση της Ισλανδίας 560 εκατομμύρια
Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) από τα συνολικά 1,4 δις ΕΤΔ (2,1 δις δολάρια ή
το 1.190% της ποσόστωσής της) που προβλέπει η συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Στην πρώτη αξιολόγηση προόδου της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κατάστασης της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009 συμφωνήθηκε
επιμήκυνση της διάρκειας του προγράμματος κατά έξι (6) μήνες δηλαδή λήξη της
συμφωνίας στις 31 Μαΐου 2011. Στις 8 Απριλίου 2010, που έλαβε χώρα η δεύτερη
αξιολόγηση της ισλανδικής οικονομίας, συμφωνήθηκε περαιτέρω επέκταση του
προγράμματος έως 30 Αυγούστου 2011 και αποδεσμεύτηκε η δεύτερη και τρίτη δόση
από το Ταμείο συνολικού ύψους 210 εκατομμυρίων ΕΤΔ. Η τέταρτη εκταμίευση 105
εκατομμυρίων ΕΤΔ πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 με την ολοκλήρωση
της τρίτης αξιολόγησης. Συνολικά έχουν χορηγηθεί στην κυβέρνηση της Ισλανδίας 875
εκατομμύρια ΕΤΔ που αντιστοιχούν σε 997,9 εκατομμύρια ευρώ ή σε 1,36
δισεκατομμύρια δολάρια και απομένουν να δοθούν 525 εκατομμύρια ΕΤΔ.
Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην Ισλανδία ως προς την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας τον
Οκτώβριο του 2008. Η οικονομική δραστηριότητα έχει σταθεροποιηθεί, ο πληθωρισμός
συνεχίζει να ακολουθεί πτωτική πορεία και αναμένεται να σημειωθεί ανάπτυξη στο
δεύτερο μισό του 2010. Ωστόσο πολλές προκλήσεις παραμένουν καθώς η
χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σχεδόν κάθε τομέα της οικονομίας.
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Στο πρώτο εξάμηνο του 2010 η ανάπτυξη ήταν επιβραδυνόμενη λόγω και της
ηφαιστειακής έκρηξης που επηρέασε τον κλάδο του τουρισμού. Όμως για το δεύτερο
μισό του έτους ενθαρρυντικά σημάδια διαβλέπονται και αναμένεται να ανέλθει η
ανάπτυξη στο 3% ωθούμενη από τις προγραμματισμένες επενδύσεις στον τομέα της
ενέργειας. Αντιθέτως η ανεργία που ήταν μηδαμινή προ κρίσεως, ανήλθε στο 8,7%
στα μέσα του 2010. Αυτό το ποσοστό ανεργίας δε συνάδει με την ισλανδική κοινωνία
στην οποία παραδοσιακά τα ποσοστά απασχόλησης ήταν πολύ υψηλά. Το επίπεδο της
ανεργίας αναμένεται να μειωθεί όταν σημειωθεί οικονομική ανάπτυξη.
Παράλληλα, η υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2010 συνεχίζεται κανονικά με τα
έσοδα και τα έξοδα του Δημοσίου να είναι εντός του προγραμματισμένου ορίου το
πρώτο εξάμηνο του 2010. Το γεγονός αυτό επηρέασε θετικά τον προϋπολογισμό του
2011, ο οποίος παρουσιάσθηκε στη Βουλή την 1η Οκτωβρίου 2010. Ο προϋπολογισμός
θα επικυρωθεί τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Επίσης, το ακαθάριστο χρέος της γενικής
κυβέρνησης αναμένεται να κορυφωθεί φθάνοντας στο 120% του ΑΕΠ το 2010 με το
ακαθάριστο εξωτερικό χρέος να ανέρχεται στο 280% του ΑΕΠ. Η καθαρή επενδυτική
θέση της Ισλανδίας υπολογίστηκε στο -30% του ΑΕΠ τον Μάρτιο του 2010.
Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας συνέχισε να μειώνει το επιτόκιο
παρέμβασης, παρακολουθώντας στενά τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και τη
συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας έναντι του ευρώ. Τον Αύγουστο του 2010 το
επιτόκιο παρέμβασης μειώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης (1%) και στις 22 Σεπτεμβρίου
μειώθηκε περαιτέρω κατά 75 μονάδες βάσης (0,75%) μετά από απόφαση της Επιτροπής
Νομισματικής Πολιτικής. Το επιτόκιο παρέμβασης (δηλαδή το επιτόκιο επτά ημερών για
δανεισμό με εξασφαλίσεις) ήταν στο 6,25% τον Οκτώβριο του 2010.
Η συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας έναντι του ευρώ ισχυροποιήθηκε από το
ξεκίνημα του 2010 κατά 17%. Παράλληλα τα περιθώρια των πενταετών συμβολαίων
ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDSs) της Ισλανδίας υποχώρησαν από τις 412 στις
300 μονάδες βάσης. Ο πληθωρισμός ακολουθεί καθοδική πορεία και αναμένεται να
φθάσει κάτω από 5% στο τέλος του 2010. Οι διαπραγματεύσεις στην αγορά εργασίας
που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του έτους είναι ζωτικής σημασίας για την
σταθεροποίηση των τιμών και του εισοδήματος.
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Η μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται εν όψει και της προσαρμογής το
2011 στις απαιτήσεις ρευστότητας και κεφαλαίων της νέας Βασιλείας (Βασιλείας ΙΙΙ) και
των Κοινοτικών οδηγιών. Τα ασφαλιστικά ταμεία της Ισλανδίας είναι
αυτοχρηματοδοτούμενα καθώς κατέχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία και δε
χρειάζεται να δανεισθούν ξένα κεφάλαια για την καταβολή των κοινωνικών παροχών.
Έτσι ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους παρέμεινε αναλλοίωτος και μετά την έλευση
του ΔΝΤ, σε αντίθεση με άλλες χώρες που προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις του
ασφαλιστικού τους συστήματος.
Η πρόσβαση στην εξωτερική χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας για την
αποκατάσταση του κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης και την άρση των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων. Οι περιορισμοί αυτοί τέθηκαν σε ισχύ στο τέλος του 2008 για
να σταθεροποιηθεί η ισοτιμία κορώνας-ευρώ και να περιοριστεί η διαφυγή κεφαλαίων
στο εξωτερικό. Η υπόθεση Icesave έχει καθυστερήσει την ανάπτυξη της χώρας για
μεγάλο χρονικό διάστημα και η επιτυχής επίλυσή της θα αποτελέσει σημαντικό βήμα
προς την ισχυροποίηση της ισλανδικής οικονομίας.
Τέλος το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί κατά 76% του ΑΕΠ έως το
2015, και το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κατά 280% του
ΑΕΠ και να σταθεροποιηθεί στο 190% του ΑΕΠ το 2015. Επιπρόσθετα μέτρα
σχεδιάζεται να ληφθούν για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του
προγράμματος. Οι ισλανδικές αρχές σκοπεύουν να αυξήσουν τους φορολογικούς
συντελεστές των επιχειρήσεων από 18% στο 20% ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια
έσοδα. Επίσης αναμένεται περικοπή δημοσίων εξόδων και μισθών καθώς και μείωση των
θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα.
Πίνακας 2.11 Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Ισλανδίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16302
7,48
4,03

16651
4,6
6,77

20420
5,95
5,03

16801
0,96
12,41

12133
-6,49
12

12532
-3,04
6,17

13068
2,3
3,82

5,5

7

4,82

-12,78

-14

-9

-4,8

-16,1
284,5

-25,58
433,5

-16,3
605,9

-15,78
564,7

3,79
306,9

5,43
280

-0,9
260
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Πηγή: IMF Country Report No.10/305 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Iceland
Διάγραμμα 2.19 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Ισλανδίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.11.

Διάγραμμα 2.20 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Ισλανδίας
Ρυθμός ανάπτυξης
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.11.
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Διάγραμμα 2.21 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Ισλανδίας
Πληθωρισμός (%)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.11.

Διάγραμμα 2.22 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλεονάσματος/ελλείμματος
της Ισλανδίας
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.11.
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Διάγραμμα 2.23 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Ισλανδίας
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Ποσοστό (%) του ΑΕΠ
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.11.

Διάγραμμα 2.24 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της Ισλανδίας
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.11.
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2.6 Η περίπτωση της Πολωνίας
2.6.1 Εισαγωγή
Η μακροοικονομική επίδοση της Πολωνίας ήταν εξαιρετική τη δεκαετία που
προηγήθηκε της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά
την περίοδο 1999-2008 έφθανε προσεγγιστικά το 4% ετησίως και ήταν σταθερή. Ο
πληθωρισμός επιτυχώς μειώθηκε από τα διψήφια ποσοστά της δεκαετίας του 1990 σε
περίπου 2,5% την περίοδο 2002-2008. Παρόλο που η Πολωνία είχε πρόσβαση σε
μεγάλο αριθμό κοινοτικών κεφαλαίων, λόγω της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) το 2004, το ποσό αυτό υπολειπόταν των χρημάτων που διοχετεύτηκαν σε άλλες
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, συνεπώς η πολωνική οικονομία δεν
υπερθερμάνθηκε και δε δημιουργήθηκαν σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες στην
χώρα. Η συμμετοχή της στην ΕΕ ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών και
παρότρυνε τις επενδύσεις.
Οι δομές της πολωνικής οικονομίας ακολουθούν κατά γενική ομολογία τα πρότυπα των
ανεπτυγμένων οικονομιών. Οι υπηρεσίες παράγουν το 64% του εγχώριου ΑΕΠ, η
βιομηχανία το 32%, ενώ ο αγροτικός τομέας μόνο το 4%. Οι εξαγωγές παρουσιάζουν
επαρκή διαφοροποίηση όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας, όχι όμως και
ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά, αφού η Δυτική Ευρώπη παραμένει ο βασικότερος
εμπορικός εταίρος της Πολωνίας. Με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 40% του
συνολικού ΑΕΠ, η πολωνική οικονομία χαρακτηρίζεται περισσότερο ως εσωστρεφής σε
σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, γι’ αυτό και επηρεάστηκε λιγότερο από τη
χρηματοπιστωτική κρίση μέσω της εμπορικής οδού.
Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε έντονα τη χρονική περίοδο 2006-2008,
υποκινούμενη από την ταχεία αύξηση των πραγματικών μισθών, τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης και από την απροσδόκητα υψηλή πιστωτική επέκταση. Στα τέλη
του 2008, τα επίπεδα του εξωτερικού χρέους και του χρέους της γενικής κυβέρνησης
ήταν χαμηλότερα του 50% του ΑΕΠ. Όμως το 2009, το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης έφθασε στο 7% του ΑΕΠ λόγω των μόνιμων φορολογικών περικοπών που
θεσπίστηκαν το 2006-2007 αλλά τέθηκαν σε ισχύ στα μέσα του 2009. Στα τέλη του
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2009, το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν στο 51% του ΑΕΠ. Παρόλα αυτά η
αντίδραση των αγορών παρέμεινε θετική αφού ήταν στη διακριτική ευχέρεια των
πολωνικών αρχών να χρησιμοποιήσουν το πιστωτικό όριο του ΔΝΤ ως προληπτικό
μέτρο πίστωσης.
Όμως κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και από τα μέσα του 2008 η
Πολωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με τη ραγδαία υποτίμηση του εγχώριου της νομίσματος
(ζλότυ). Οι κλάδοι που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα είναι οι κατασκευές, ο τομέας των
ακινήτων, η αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και η παραγωγή μετάλλων, πλαστικών και
χημικών. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 4,8% στη διάρκεια του 2008,
από 6% την προηγούμενη διετία. Οι ισχυρές εξαγωγές, οι μεγάλες επενδύσεις σε πάγια
παραγωγικά στοιχεία και η υψηλή ιδιωτική κατανάλωση των προηγούμενων ετών
αντικαταστάθηκαν από επενδύσεις μικρής κλίμακας, περιορισμένες εξαγωγές και
εξασθενημένη ιδιωτική κατανάλωση, καθώς οι φόβοι για αύξηση της ανεργίας άρχισαν
να επιβεβαιώνονται στα μέσα του 2009.
Η δημοσιονομική πολιτική βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, με το δημοσιονομικό
έλλειμμα να περιορίζεται στο 2% του ΑΕΠ στη διάρκεια του 2007 και στο 2,3% το 2008.
Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε από 1,2% του ΑΕΠ το 2005 στο
ανησυχητικό 5,4% το 2008. Ακόμη, η κάλυψη του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
μέσω των άμεσων ξένων επενδύσεων μειώθηκε από 187% το 2005 σε 44% το 2008.
Μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2008, το άνοιγμα χρηματοδότησης καλύπτονταν από νέο
εξωτερικό δανεισμό. Έκτοτε, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών ρευστότητας που
επικράτησαν στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το έλλειμμα καλυπτόταν από
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, τα οποία μειώθηκαν από 82 δισεκατομμύρια
δολάρια τον Ιούλιο του 2008 σε 59 δισεκατομμύρια δολάρια το Φεβρουάριο του 2009.
Η Πολωνία στη διάρκεια του 2008 διατήρησε το δημόσιο χρέος της σε πολύ χαμηλά
επίπεδα (38% του ΑΕΠ), κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τα κριτήρια του
Μάαστριχτ (60%). Γενικά, ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας χαρακτηρίζονταν μέτριος,
σε αντίθεση με την υψηλή πιθανότητα χρεοκοπίας που αντιμετώπιζαν πολλές
επιχειρήσεις του ιδιωτικού της τομέα. Το νόμισμα της Πολωνίας δέχθηκε σημαντικές
υποτιμητικές πιέσεις στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μετά τη γρίβνα, το
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εθνικό νόμισμα της Ουκρανίας, το ζλότυ είχε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των
νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών της Ευρώπης τη συγκεκριμένη περίοδο. Η
σημαντική υποχώρηση του ζλότυ, όπως ήταν αναμενόμενο, δημιούργησε ανησυχίες
σχετικά με το συναλλαγματικό κίνδυνο τον οποίο θα αντιμετώπιζαν οι τράπεζες, τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που είχαν δανειστεί σε ξένο νόμισμα χωρίς να έχουν
αντισταθμίσει επαρκώς τον υποκείμενο κίνδυνο. Πολλές πολωνικές επιχειρήσεις είχαν
δανειστεί σε ξένα νομίσματα με την προοπτική της αέναης ενίσχυσης του εγχώριου
νομίσματος. Οι προσδοκίες τους όμως δεν επιβεβαιώθηκαν και πολλές από αυτές
αντιμετώπισαν αδυναμία κάλυψης των υποχρεώσεών τους και συνεπώς κίνδυνο
χρεοκοπίας.
Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις της πολωνικής οικονομίας ενισχύθηκαν από την
αποτελεσματική εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών. Η δέσμευση της Πολωνίας στο
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ βοήθησε στη μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος και στον περιορισμό του χρέους της γενικής κυβέρνησης.
Η αποφασιστική αντιπληθωριστική στρατηγική ενίσχυσε την αξιοπιστία των πολιτικών
που εφαρμόζουν οι νομισματικοί οργανισμοί. Επιπλέον, το πλαίσιο αυστηρής
χρηματοπιστωτικής εποπτείας συντέλεσε στην ενίσχυση της ευρωστίας του τραπεζικού
συστήματος.
Τέλος, τα επιτεύγματα και οι ορθές πολιτικές που εφάρμοσε η Πολωνία
αναγνωρίστηκαν από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το
οποίο έδωσε τα εύσημά του στις πολωνικές αρχές για την άμεση και έγκαιρη απόκρισή
τους στην παγκόσμια κρίση. Η αντίδραση των αρχών στηρίχθηκε σε ισχυρές
μακροοικονομικές πολιτικές, στο σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη
βοήθεια του προγράμματος δανειοδοτικής διευκόλυνσης με τη μορφή της Ευέλικτης
Πιστωτικής Γραμμής (FCL), που ήταν ενεργή από 6 Μαΐου του 2009 έως 5 Μαΐου του
2010. Το Συμβούλιο σημείωσε ότι η απόκριση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποφύγει η
Πολωνία την ήπια ύφεση που προβλεπόταν για το 2009 και να κλείσει το έτος με
ανάπτυξη, σε αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Πίνακας 2.12 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Πολωνίας από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Έγκρισης

Ημερομηνία
Λήξης

Flexible Credit
Line
Stand-by

6 Μαΐου 2009

6 Μαΐου 2010

20 Αυγούστου
1994
8 Μαρτίου
1993
18 Απριλίου
1991

4 Μαρτίου
1996
8 Απριλίου
1994
8 Μαρτίου
1993

Stand-by
EFF/CFF
Stand-by

5 Φεβρουα4 Μαρτίου
ρίου 1990
1991
Πηγή: IMF Country Report No.10/207.

Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
13690

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
0

333,3

283,3

476

357

1224

239,1 (76,5 for
EFF+162,6 for
CFF)
357,5

545

2.6.2 Η πρόσβαση της Πολωνίας στην Ευέλικτη Πιστωτική Γραμμή του ΔΝΤ
Η Πολωνία έγινε μέλος του ΔΝΤ στις 12 Ιουνίου 1996 και η ποσόστωσή της είναι 1,36
δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν περίπου σε
2,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 6 Μαΐου του 2009 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του
ΔΝΤ ενέκρινε πιστωτικό όριο διάρκειας ενός (1) έτους και ύψους 20,6
δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει την Πολωνία να ανταπεξέλθει στην
παγκόσμια οικονομική κρίση.
Η Πολωνία είναι η δεύτερη χώρα, μετά το Μεξικό, στην οποία παρέχεται πρόσβαση
στην ευέλικτη πιστωτική γραμμή του ΔΝΤ. Η τελευταία προσφέρεται σε οικονομίες με
υψηλές επιδόσεις και ιστορικό έγκαιρων και αποτελεσματικών πολιτικών
προσαρμογής.
Παρότι η Πολωνία επλήγη από την παγκόσμια κρίση τόσο στον εξαγωγικό όσο και
στον χρηματοπιστωτικό της τομέα, κατάφερε να διατηρήσει την πρόσβαση της στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε αντίθεση με τις γειτονικές της χώρες. Η ευέλικτη πιστωτική
γραμμή συνέβαλε στη ανεμπόδιστη χρηματοδότηση της χώρας από τις διεθνείς αγορές
κεφαλαίου, υποδεικνύοντας την ισχυρή υποστήριξη του ΔΝΤ στις πολιτικές που
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εφαρμόζει και παρέχοντας διασφαλίσεις ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας διαθέτει
επαρκή αποθέματα για να παρέμβει σε περίπτωση ανάγκης, κάτι που δεν απαιτήθηκε.
Η Πολωνία απέφυγε τις ανισορροπίες του ταλανίζουν ακόμα και σήμερα άλλες
αναδυόμενες οικονομίες χωρών, γεγονός το οποίο αποτέλεσε κριτήριο καθοριστικής
σημασίας για τη λήψη της ευέλικτης μορφής χρηματοδότησης από το ΔΝΤ. Οι λόγοι που
τη βοήθησαν στο να μην εκτεθεί σε ανισορροπίες είναι:
Πρώτον, η αποφασιστική στόχευση στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, την οποία
διευκόλυνε η αντικυκλική νομισματική πολιτική που υιοθέτησε η Κεντρική Τράπεζα της
Πολωνίας καθώς και η ελεύθερα κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, με αποτέλεσμα
τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Ο πληθωρισμός διατηρήθηκε σταθερά σε χαμηλά
επίπεδα επιτρέποντας στην Κεντρική Τράπεζα τη μείωση του βασικού της επιτοκίου στο
3,5% το 2009 από 6% το 2008.
Δεύτερον, η δέσμευση της κυβέρνησης να υιοθετήσει το ευρώ αποτέλεσε ισχυρό σημείο
αναφοράς για τη δημοσιονομική πολιτική. Παράλληλα το δημοσιονομικό έλλειμμα
μειώθηκε στο 2% του ΑΕΠ το 2007 το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο του ορίου 3%
που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ.
Τρίτον, η εποπτεία των τραπεζών ενισχύθηκε ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση
στους κανόνες και στις οδηγίες της ΕΕ. Επίσης, καθώς η τάση δανεισμού για στεγαστικά
δάνεια σε ξένο νόμισμα κέρδιζε έδαφος, η κυβέρνηση έλαβε μέτρα που στόχευαν στην
επιβράδυνση της τάσης αυτής.
Τέταρτον, η κυβέρνηση συνέχισε την εφαρμογή των σημαντικών διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε.
Ειδικότερα, η θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων για πρόωρη συνταξιοδότηση συντελεί
σε υψηλότερα επίπεδα εργατικού δυναμικού και έτσι το πρόβλημα της γήρανσης του
πληθυσμού δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της χώρας, όπως
συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Επειδή η Πολωνία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με θετικό πρόσημο ανάπτυξης το
2009 και εξαιτίας της απαρέγκλιτης εφαρμογής αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων για
την αντιμετώπιση της κρίσης, το ΔΝΤ παρείχε εκ νέου πρόσβαση στην Ευέλικτη
Πιστωτική Γραμμή του. Στις 2 Ιουνίου του 2010 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ
ενέκρινε πιστωτικό όριο διάρκειας ενός (1) έτους και ύψους 20,43 δισεκατομμυρίων
δολαρίων (13,69 δισεκατομμύρια ΕΤΔ ή 1000% της ποσόστωσής της). Οι πολωνικές
αρχές σκοπεύουν να χειριστούν τη δανειακή αυτή διευκόλυνση ως προληπτικό μέσο
δηλαδή να την ενεργοποιήσουν αν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές κλείσουν τη στρόφιγγα
ρευστότητας στη χώρα.
Μέχρι σήμερα η Πολωνία καταφέρνει να αντισταθεί με όσο το δυνατό λιγότερες
απώλειες από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Αν ισχύει ότι η αρχή είναι το ήμισυ του
παντός, τότε η Πολωνία μπορεί να αποτελέσει το φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφού η πιθανότητα να υπερπηδήσει το τροχοπέδη της
κρίσης είναι αυξημένη.
Πίνακας 2.13 Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Πολωνίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

303976
3,61
2,12

341670
6,23
1,03

425321
6,79
2,49

528324
5
4,22

430197
1,7
3,5

479026
2,75
2,34

506924
3,24
2,45

-4,3

-3,8

-2

-3,9

-1,5

-3,5

-2,5

-1,22
43,8

-2,69
49,6

-4,76
55,3

-5,09
46

-1,65
64,9

-2,79
68,7

-3,16
68,3

Πηγή: IMF Country Report No.10/207 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Poland
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Διάγραμμα 2.25 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Πολωνίας
Ονομαστικό ΑΕΠ (σε εκ. $)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.13.

Διάγραμμα 2.26 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Πολωνίας
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.13.
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Διάγραμμα 2.27 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Πολωνίας
Πληθωρισμός (%)
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.13.

Διάγραμμα 2.28 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Πολωνίας
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.13.
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Διάγραμμα 2.29 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Πολωνίας
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.13.

Διάγραμμα 2.30 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της Πολωνίας
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.13.
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2.7 Η περίπτωση της Σερβίας
2.7.1 Εισαγωγή
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της
Σερβίας, με τις χρηματαγορές και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να δέχονται σημαντικές
πιέσεις και το ρυθμό ανάπτυξης να επιβραδύνεται σημαντικά. Οι συνθήκες αυτές
κατέστησαν την πρόσβαση στον εξωτερικό δανεισμό δυσκολότερη και ακριβότερη και
αύξησαν τον ήδη υψηλό οικονομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα και ο οποίος
αντικατοπτρίζεται στο υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, στο υψηλό εξωτερικό
χρέος, στην επιβραδυνόμενη πιστωτική ανάπτυξη και στον υψηλό πληθωρισμό.
Επίσης, τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική άνοδο, οι τιμές
των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Σερβίας υποχώρησαν ραγδαία, η Κεντρική
Τράπεζα της Σερβίας παρενέβη ώστε να διατηρήσει τη ρευστότητα στην αγορά
συναλλάγματος και το σερβικό δηνάριο υποτιμήθηκε σημαντικά έναντι του ευρώ.
Παράλληλα, τα νοικοκυριά απέσυραν μέρος των καταθέσεών τους, εν μέρει λόγω του
κλίματος πανικού που καλλιεργήθηκε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και των
φημών που έπληξαν τη φερεγγυότητα πολλών πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και εξαιτίας
των γεγονότων (πάγωμα καταθέσεων και χρηματοπιστωτική κατάρρευση) που
συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1990. Παρόλο που τα ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών
ήταν επαρκή να καλύψουν τις αναλήψεις κεφαλαίων, η αναταραχή αυτή επηρέασε το
τραπεζικό σύστημα διευρύνοντας τα διατραπεζικά επιτόκια.
Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της Σερβίας που επικράτησε τα χρόνια πριν από τη
χρηματοπιστωτική κρίση διεκόπη στα τέλη του 2008. Το πραγματικό ΑΕΠ διευρύνθηκε
μόλις κατά 9% το 2007 και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η
συνεισφορά του εμπορίου, των μεταφορών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην
οικονομική ανάπτυξη ήταν ουσιαστική ενώ της βιομηχανίας περιορισμένη. Οι
αλματώδεις αυξήσεις των τιμών στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια συντέλεσαν στα
διψήφια νούμερα του γενικού πληθωρισμού (δηλαδή του ρυθμού αύξησης του
Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) ο οποίος έφθασε στο επίπεδο-ρεκόρ
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15,9%. Ο δομικός πληθωρισμός δεχόταν πιέσεις λόγω των αυξήσεων στους μισθούς που
υπαγορεύτηκαν από τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα του δημόσιου τομέα.
Από το 2005, το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε και
ανήλθε στο 16,5% του ΑΕΠ στα τέλη του 2008, επίπεδο που επιβάλλει τη
χρηματοδότησή του με περαιτέρω εξωτερικό δανεισμό, αφού οι άμεσες ξένες
επενδύσεις καλύπτουν μόνο το 1 του ελλείμματος. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι που
3
απειλούν τη σταθερότητα της σερβικής οικονομίας είναι το υψηλό εξωτερικό έλλειμμα, ο
υπερχρεωμένος ιδιωτικός τομέας και η έλλειψη εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας.
Επιπλέον, το υπέρογκο εξωτερικό έλλειμμα της Σερβίας, δεν οφείλεται στη
χρηματοδότηση της επενδυτικής ανάπτυξης όπως συνέβη στις γειτονικές της χώρες,
αλλά στην ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης και του εισοδήματος.
Αν και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αυξήθηκαν, το τραπεζικό σύστημα της Σερβίας
ανταπεξήλθε ικανοποιητικά στην πρώτη φάση της κρίσης (3ο τρίμηνο του 2008), καθώς
η συντηρητική οικονομική πολιτική και οι κανόνες προληπτικής εποπτείας είχαν
δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για την απορρόφηση των κραδασμών.
Μεσοπρόθεσμα, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη σταθερότητα του σερβικού τραπεζικού
συστήματος δεν ήταν η ραγδαία πιστωτική επέκταση που επικράτησε τα προηγούμενα
χρόνια εξαιτίας του επιθετικού ανταγωνισμού των τραπεζών με σκοπό να κερδίσουν
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, αλλά η χρονική και νομισματική αναδιάρθρωση των πηγών
κεφαλαίων και η αναχαίτιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης επί της
ποιότητας του δανειακού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Οι αρνητικές τάσεις που
επικράτησαν στις κεφαλαιαγορές στη διάρκεια του 2008, σε συνδυασμό με την
περιορισμένη ρευστότητα, την πολιτική αβεβαιότητα, την αυστηροποίηση της
νομισματικής πολιτικής και τους κανόνες προληπτικής εποπτείας οδήγησαν τους
σχετικούς δείκτες σε σημαντική υποχώρηση. Οι επιπτώσεις της κρίσης
αντικατοπτρίστηκαν στη μείωση της διαθεσιμότητας ξένων κεφαλαίων και στην
υποχώρηση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών, που οδήγησε σε μαζική απόσυρση των
καταθέσεων σε ξένα νομίσματα. Η πτώση της συναλλαγματικής ρευστότητας οδήγησε
σε σημαντικές υποτιμητικές πιέσεις τον Οκτώβριο του 2008, με αποτέλεσμα την
αποδυνάμωση του δηναρίου, παρά τις ισχυρές παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας στις
αγορές συναλλάγματος.
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Όπως και στις άλλες χώρες της περιοχής, τα τραπεζικά επιτόκια αυξήθηκαν, ενώ το
περιθώριο επιτοκίου έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Ο σημαντικότερος κίνδυνος στον οποίο
εκτίθεται ο τραπεζικός τομέας παραμένει ο έμμεσος πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος
διογκώθηκε από τις υποτιμητικές πιέσεις στο δηνάριο, εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, καθώς ούτε τα νοικοκυριά που έλαβαν δάνεια σε ξένο νόμισμα (σε ευρώ ή σε
ελβετικά φράγκα) ούτε ο πραγματικός τομέας της οικονομίας δεν αντισταθμίζονται
επαρκώς έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτείθονται. Συνεπώς η
υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος δυσχεραίνει την ικανότητα αποπληρωμής των
δανείων τους.
Ενώ οι Κεντρικές Τράπεζες των ανεπτυγμένων οικονομιών αντιμετώπισαν την κρίση
με χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και περικοπή των επιτοκίων, οι Κεντρικές
Τράπεζες των αναδυόμενων οικονομιών όπως της Σερβίας αποφάσισαν την
αυστηροποίηση της νομισματικής τους πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
αυξανόμενες υποτιμητικές πιέσεις που δέχονταν τα νομίσματά τους. Η Κεντρική
Τράπεζα της Σερβίας αύξησε το επιτόκιο παρέμβασης κατά 775 μονάδες βάσης στο
17,75% και τις απαιτήσεις για κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Το 2008 ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας των σερβικών τραπεζών ανερχόταν σε 23%, σημαντικά
υψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και τους αντίστοιχους
δείκτες των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια
συνείσφερε σημαντικά στη σταθερότητα και ανθεκτικότητα του σερβικού τραπεζικού
συστήματος και στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών που επέβαλε η
χρηματοπιστωτική κρίση.
Η δημοσιονομική πολιτική της Σερβίας παρέμεινε σε υπερκυκλική φάση το 2008.
Μετά το δημοσιονομικό πλεόνασμα (0,7% του ΑΕΠ) που καταγράφηκε το 2005, τα
δημόσια οικονομικά ήταν ελλειμματικά. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 2,8%
του ΑΕΠ το 2008. Επίσης, το εξωτερικό χρέος στο τέλος του προαναφερθέντος έτους
αντιστοιχούσε στο 56% του ΑΕΠ και στο 190% των εσόδων από εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών.
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2.7.2 Κύρια στοιχεία του προγράμματος δανειοδότησης της Σερβίας από
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους θεσμικούς οργανισμούς
Η Σερβία εντάχθηκε στο ΔΝΤ στις 14 Δεκεμβρίου του 1992. Η ποσόστωσή της (quota)
είναι 467 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που αντιστοιχούν σε 541
εκατομμύρια ευρώ ή σε 707 εκατομμύρια δολάρια. Η Σερβία έχει χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν την Εκτεταμένη Διευκόλυνση του Ταμείου (Extended Fund Facility) η οποία
ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 2006.
Στις 16 Ιανουαρίου του 2009 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, δεκαπεντάμηνης (15 μήνες)
διάρκειας (λήξη στις 30 Μαρτίου 2010), η οποία παρείχε 350,8 εκατομμύρια Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν στο 75% της ποσόστωσής της.
Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 233,9 εκατομμύρια ΕΤΔ (δηλαδή το 50% της ποσόστωσής
της) να διατεθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 116,9 εκατομμύρια ΕΤΔ να καταβληθούν
έπειτα των ελέγχων που θα διενεργεί κλιμάκιο του ΔΝΤ. Η κυβέρνηση της Σερβίας
δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους πόρους του Ταμείου εκτός αν παραστεί
ανάγκη. Δεδομένης της έκρυθμης χρηματοπιστωτικής κατάστασης στα Βαλκάνια, ο
κύριος στόχος του οικονομικού προγράμματος είναι να προστατευθεί η
μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο ανθεκτικός
χρηματοπιστωτικός τομέας της Σερβίας παρέχει στέρεη πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια
στη διάχυση της κρίσης όμως η εφαρμογή αυστηρότερων πολιτικών είναι απαραίτητη για
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά. Το πρόγραμμα του Ταμείου
επικεντρώνεται: στη δημοσιονομική προσαρμογή, στο περιορισμό του ελλείμματος των
τρεχουσών συναλλαγών στο 1,75% του ΑΕΠ το 2009, στην καταστολή του
πληθωρισμού και σε κατάλληλες μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί η προσφορά στην
οικονομία της χώρας.
Στις 30 Απριλίου του 2009 πραγματοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση για τη διαπίστωση
ύπαρξης προόδου στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Όμως δεν επιτεύχθηκε
βελτίωση των συνθηκών αλλά αντιθέτως το εξωτερικό και χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον της Σερβίας, όπως και των περισσότερων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης,
επιδεινώθηκε ραγδαία. Οι εμπορικές ροές, η παραγωγή, η εγχώρια ζήτηση και ειδικά τα
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κρατικά έσοδα υστερούσαν σημαντικά των στόχων που τέθηκαν στο πρόγραμμα
στήριξης του Ταμείου. Εξαιτίας αυτής της εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας η
κυβέρνηση της Σερβίας αιτήθηκε επέκταση της συμφωνίας και στις 15 Μαΐου 2009
υπογράφηκε αναθεωρημένο μνημόνιο στήριξης. Πλέον το συνολικό ύψος
χρηματοδότησης ανέρχεται στα 2,62 δις ΕΤΔ (560% της ποσόστωσης της) που
αντιστοιχούν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ή σε 3,9 δις δολάρια συμπεριλαμβανομένων των
233,9 εκατομμυρίων ΕΤΔ που χορηγήθηκαν πριν τρεις μήνες. Η διάρκεια του
αναθεωρημένου προγράμματος είναι εικοσιτρείς (23) μήνες και λήγει στις 14 Απριλίου
2011.
Με σκοπό να περιφρουρηθεί η οικονομική σταθερότητα σε αυτό το αξιοσημείωτα
δυσμενές περιβάλλον, οι σερβικές αρχές αναθεώρησαν τη στρατηγική τους σε τρεις
σημαντικούς τομείς. Πρώτον, το ποσοτικό όριο για το έλλειμμα των τρεχουσών
συναλλαγών της περιόδου 2009-2010 αυξήθηκε και επιπρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής
προσαρμογής προβλέπεται να ληφθούν. Δεύτερον, ζητήθηκε από τις ξένες μητρικές
τράπεζες να διατηρήσουν τις επενδυτικές τους θέσεις στη Σερβία και να τροφοδοτούν τις
θυγατρικές τους με κεφάλαια ώστε να υπάρχει επαρκής ρευστότητα στη σερβική αγορά
και να ενισχυθεί η μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και τρίτον, οι
αρχές αιτήθηκαν πρόσθετης χρηματοοικονομικής στήριξης από Διεθνείς
Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (όπως η Παγκόσμια Τράπεζα) και από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ώστε να καλύψουν τις δανειακές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2009-2011.
Η Σερβία καλείται να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες εξωτερικές ανισορροπίες, ενώ την
ίδια στιγμή οι εξαγωγές και η εξωτερική χρηματοδότηση έχουν περιοριστεί δραματικά
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κάμψης. Δεδομένων των αντίξοων συνθηκών που
επικρατούν, το πρόγραμμα του ΔΝΤ αποσκοπεί στην εφαρμογή πολιτικών που θα
οδηγήσουν στην προσαρμογή της παραγωγής, της ζήτησης, των πιστώσεων και των
εξωτερικών χρηματοπιστωτικών ροών. Οι πολιτικές αυτές θα βοηθήσουν την οικονομία
να αναδυθεί πιο ισχυρή και να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης σε
μακροχρόνιο ορίζοντα ώστε να συγκλίνει στα μέσα εισοδηματικά επίπεδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος που αποτελεί την απώτερη επιδίωξη της χώρας.
Το αναθεωρημένο μακροοικονομικό πλαίσιο του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις
βραχυπρόθεσμες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προσαρμογές που πρέπει να
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συντελεστούν κατά τη διάρκειά του. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά
2% το 2009 ενώ το 2010 προβλέπεται να παραμείνει στα επίπεδα του προηγούμενου
έτους. Ο πληθωρισμός αναμένεται να βρίσκεται σε επίπεδο 10% καθόλη τη διάρκεια του
2009 και να υποχωρήσει στο 8% μέχρι το τέλος του 2010. Το εξωτερικό έλλειμμα των
τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί δραστικά στο 13% του ΑΕΠ το 2009 από
17% του ΑΕΠ στο τέλος του 2008 με στόχο περαιτέρω μείωσής του στο 5% του ΑΕΠ σε
μεσοπρόθεσμη βάση. Η διαθέσιμη εξωτερική χρηματοδότηση αναμένεται να περιοριστεί.
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις και ο νέος εξωτερικός δανεισμός θα κινηθούν σε πολύ
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, συνεπώς οι καθαρές
κεφαλαιακές εισροές αναμένεται να φθάσουν μόλις στο 2% του ΑΕΠ το 2009 εν
αντιθέσει με το προηγούμενο έτος που ανήλθαν στο 12,5%. Το εξωτερικό χρέος
εκτιμάται να ανέλθει στο 90% του ΑΕΠ μέχρι το 2011 από 63,5% στα τέλη του 2008.
Πάντως η εφαρμογή των αποφασιστικών πολιτικών και των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων που υπαγορεύει το πρόγραμμα οδηγεί σε διόρθωση των εξωτερικών
ανισορροπιών, σε διατηρήσιμη ανάπτυξη καθώς και σε υποχώρηση του εξωτερικού
χρέους από το 2012.
Επιπλέον, αν δε λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα
αυξάνονταν στο 6,25% του ΑΕΠ το 2009 και θα συνέχιζε την ανοδική του πορεία
μεσοπρόθεσμα. Το αναθεωρημένο δημοσιονομικό πρόγραμμα του 2009-2010 περιορίζει
το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ το 2009 και στο 2,5% του ΑΕΠ το 2010.
Οι στόχοι αυτοί καθορίστηκαν βάσει τριών παραμέτρων: πρώτον, της ανάγκης να δοθεί
το σήμα στη διεθνή κοινότητα και στους επενδυτές ότι η δημοσιονομική βιωσιμότητα θα
διατηρηθεί και ότι το φορτίο της εξισορρόπησης των δαπανών της οικονομίας δεν θα
επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, των αυστηρών περιορισμών στη
διαθέσιμη χρηματοδότηση συμπεριλαμβανομένης αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλους Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Και τρίτον, της ανάγκης να
αποφευχθεί η υπερκυκλικότητα στη δημοσιονομική πολιτική.
Το αναθεωρημένο σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2009 επικεντρώνεται σε μέτρα
περικοπής δαπανών, προστατεύοντας παράλληλα τις κοινωνικές παροχές. Τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνουν:
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1) Πάγωμα των ονομαστικών μισθών και των συντάξεων, μείωση της απασχόλησης και
προσωρινή μείωση των πολύ υψηλών μισθών του δημόσιου τομέα που ανέρχονται στο
0,5% του ΑΕΠ.
2) Περικοπές των δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες, των επιδοτήσεων, και των
διατειθέμενων κονδυλίων σε υπουργεία.
3) Αυξήσεις του φόρου εισοδήματος στα μερίσματα και στα αδειοδοτικά δικαιώματα,
των φόρων κατανάλωσης και των τελών στα αυτοκίνητα και στα ακίνητα.
Πάντως οι κοινωνικές παροχές θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες από τις
ονομαστικές περικοπές αφού η Σερβία διαθέτει ένα καλά οργανωμένο και στοχευμένο
σύστημα κοινωνικής προστασίας.
Επίσης, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι σερβικές αρχές είναι αποφασισμένες να
εισαγάγουν διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στην παιδεία, στο
ασφαλιστικό σύστημα και στη διοίκηση του υπερμεγέθους και αναποτελεσματικού
δημόσιου τομέα, με τη συνδρομή της τεχνικής υποστήριξης Διεθνών Χρηματοτοδοτικών
Οργανισμών. Το υπουργείο Οικονομικών θα βελτιώσει την ικανότητα του ως προς τη
διαχείριση και τον έλεγχο των κυβερνητικών δαπανών. Πιο συγκεκριμένα για να
αποφευχθεί η συσσώρευση εκπρόθεσμων οφειλών, το υπουργείο θα καταρτίζει
τριμηνιαίο πλάνο με τις καθαρές υποχρεώσεις που βρίσκονται σε προτεραιότητα. Όσον
αφορά τον τραπεζικό τομέα, το Πρόγραμμα Υποστήριξης του Χρηματοπιστωτικού
Τομέα της Σερβίας περιλαμβάνει ισορροπημένο μίγμα υποχρεώσεων και κινήτρων ώστε
να διασφαλιστεί η αναγκαία εξωτερική χρηματοδότηση, να παραμείνουν σε επαρκή
επίπεδα η ρευστότητα και τα κεφάλαια του τραπεζικού συστήματος και να είναι
ελκυστικό για τις τράπεζες να συμμετάσχουν σε αυτό.
Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στον περιορισμό του
πληθωρισμού και στην ισχυροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Από τα μέσα του
2008, η ραγδαία υποχώρηση των πιέσεων στη ζήτηση, η μείωση των τιμών σε βασικά
αγαθά και στην ενέργεια και η περιοριστική νομισματική πολιτική συντέλεσαν στη
μερική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Όμως ο πληθωρισμός της Σερβίας παρέμεινε
κατά τη διάρκεια του 2008 ένας από τους υψηλότερους στα Βαλκάνια, κυρίως λόγω των
επίμονα υψηλών πληθωριστικών προσδοκιών και των μεγάλων αυξήσεων στις
ελεγχόμενες τιμές (τιμές που καθορίζονται από το κράτος και δεν επηρεάζονται από τις
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δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης). Εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού, η
Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας διατηρεί το επιτόκιο παρέμβασης σε σχετικά υψηλά
επίπεδα. Τον Απρίλιο του 2009 η Τράπεζα μείωσε το επιτόκιο παρέμβασης κατά 250
μονάδες βάσης στο 14% πρώτον λόγω της σταθεροποίησης της συναλλαγματικής
ισοτιμίας και των ρυθμιζόμενων τιμών από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2009 και δεύτερον
εξαιτίας της τάσης μείωσης του πληθωρισμού σε μονοψήφια νούμερα.
Οι σερβικές αρχές σκοπεύουν να διατηρήσουν την κυμαινόμενη συναλλαγματική
ισοτιμία η οποία προσέφερε καίρια βοήθεια στην οικονομία ως προς την απορρόφηση
των εξωτερικών κραδασμών. Στοχευμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να χρειαστούν
βραχυπρόθεσμα ώστε να εξομαλυνθούν εξωτερικές διαταραχές και να διατηρηθεί η
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον η εντεινόμενη οικονομική δυσπραγία
καταδεικνύει την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Σερβίας. Είναι
ξεκάθαρο ότι ο ανεπαρκής σε μέγεθος ιδιωτικός τομέας παρεμποδίζει την εγχώρια
αποταμίευση και την εξαγωγική παραγωγική δυναμικότητα. Αντιθέτως ο υπερμεγέθης
δημόσιος τομέας ενθαρρύνει την κατανάλωση, τις κοινωνικές διεκδικήσεις και τις
υπερβάλλουσες μισθολογικές αυξήσεις. Τέλος οι αρχές θεωρούν ότι οι παρούσες
δυσκολίες αποτελούν την κατάλληλη ευκαιρία για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που
δεν πραγματοποιήθηκαν έως τώρα όπως η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα.
Πίνακας 2.14 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Σερβίας
Ημερομηνία
αποδέσμευσης
χρηματικού
ποσού
16 Ιανουαρίου
2009
15 Μαΐου 2009

8 Δεκεμβρίου 2009
31 Μαρτίου 2010
11 Ιουνίου 2010

Ημερομη- ΕΤΔ (σε
νία Ελέγχου εκατ.)

Ποσοστό
Ποσόστω
σης (%)

Παρατηρήσεις

233,85

50

30 Απριλίου
2009

467,70

100

4 Νοεμβρίου 2009
18 Μαρτίου
2010
27 Μαΐου
2010

319,595

68,3

Υπογραφή Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης
και υπογραφή νέας Συμφωνίας
Χρηματοδότησης με λήξη 14
Απριλίου 2011
Ολοκλήρωση 2ης αναθεώρησης

159,798

34,2

Ολοκλήρωση 3ης αναθεώρησης

319,595

68,3

Ολοκλήρωση 4ης αναθεώρησης

140

13 Σεπτεμβρίου
1 Σεπτεμ46,7
2010
βρίου 2010
25 Νοεμβρίου
140
2010
25 Φεβρουαρίου
140
2011
Πηγή: IMF Country Report No.10/210.
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Ολοκλήρωση 5ης αναθεώρησης

119

Αναμένεται η 6η αναθεώρηση

119

Αναμένεται η 7η αναθεώρηση

Πίνακας 2.15 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Σερβίας από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Έγκρισης

Ημερομηνία
Λήξης

EFF

14 Μαΐου
28 Φεβρουα2002
ρίου2006
Stand-by
11 Ιουνίου
31 Μαΐου
2001
2002
Πηγή: IMF Country Report No.10/210.
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2.7.3 Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Στις 16 Ιανουαρίου του 2009, με την υπογραφή του προγράμματος στήριξης, δόθηκαν
στην κυβέρνηση της Σερβίας 233,9 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ)
από τα συνολικά 350,8 εκατομμύρια ΕΤΔ που προέβλεπε η συμφωνία με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Στην πρώτη αξιολόγηση προόδου της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου
2009 οι σερβικές αρχές ζήτησαν επιμήκυνση της διάρκειας του προγράμματος και
επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Ταμείο, εξαιτίας της εξαιρετικά δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας. Στις 15 Μαΐου 2009 υπεγράφη αναθεωρημένη Συμφωνία
Χρηματοδότησης ύψους 2,62 δισεκατομμυρίων ΕΤΔ (δηλαδή 2,9 δις ευρώ ή 4 δις
δολάρια) και διάρκειας εικοσιτριών (23) μηνών δηλαδή λήξη της συμφωνίας στις 14
Απριλίου 2011. Με την υπογραφή της Συμφωνίας εκταμιεύτηκαν 701,55 εκατομμύρια
ΕΤΔ (233,9+467,7 εκατομμύρια ΕΤΔ) που αντιστοιχούν σε 788 εκατομμύρια ευρώ. Στις
4 Νοεμβρίου 2009 που έλαβε χώρα ο δεύτερος απολογισμός αποδεσμεύτηκαν 319,6
εκατομμύρια ΕΤΔ. Στις 18 Μαρτίου 2010 που πραγματοποιήθηκε η τρίτη αξιολόγηση, το
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ποσό των 319,6 εκατομμυρίων ΕΤΔ ήταν διαθέσιμο στην κυβέρνηση της χώρας, όμως η
Σερβία χρησιμοποίησε το 50% της δόσης ήτοι 159,8 εκατομμύρια ΕΤΔ. Η τέταρτη
εκταμίευση ύψους 319,6 εκατομμυρίων ΕΤΔ έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου 2010 με την
ολοκλήρωση της τέταρτης έκθεσης προόδου της οικονομίας. Ο πέμπτος απολογισμός
έγινε στη 1 Σεπτεμβρίου 2010 και άλλα 319,6 εκατομμύρια ΕΤΔ ήταν διαθέσιμα, όμως η
σερβική κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μόνο τα 46,7 εκατομμύρια ΕΤΔ.
Συνολικά έχουν εισρεύσει στο ταμείο της χώρας 1,55 δισεκατομμύρια ΕΤΔ που
αντιστοιχούν σε 1,77 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,39 δισεκατομμύρια δολάρια και
απομένουν να δοθούν 1,07 δισεκατομμύρια ΕΤΔ.
Η οικονομική ανάκαμψη της Σερβίας είναι συγκρίσιμη αυτής που παρατηρείται στις
βαλκανικές χώρες, αλλά υστερεί ισχυρής δυναμικής. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι
απίθανο να υπερβεί το 1,5% αλλά εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3% το 2011 και στα προ
της κρίσεως επίπεδα μεσοπρόθεσμα. Η τωρινή ανάπτυξη δεν στηρίζεται σε γερά θεμέλια
και ο ρυθμός της είναι ανεπαρκής για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η
παραγωγή ανακάμπτει αλλά οι συνεχιζόμενες απολύσεις προσωπικού στην αγορά
εργασίας επιβαρύνουν την οικονομία. Οι περιφερειακοί εταίροι και οι σημαντικοί
εμπορικοί εταίροι της ΕΕ έχουν ξεπεράσει σε περιορισμένο βαθμό την βαθιά ύφεση στην
οποία είχαν εισέλθει, συνεπώς οι εξαγωγές παραμένουν αρκετά χαμηλότερα από τα προκρίσεως επίπεδα παρόλο που η συναλλαγματική ισοτιμία είναι πλέον πολύ πιο
ανταγωνιστική (το υποτιμημένο δηνάριο συνεπάγεται φθηνότερα εξαγωγικά προϊόντα).
Ο κίνδυνος ανόδου του πληθωρισμού έχει αυξηθεί, παρόλο που η οικονομία δεν είναι
σε τροχιά ανάπτυξης. Ο γενικός πληθωρισμός ενώ υποχώρησε το πρώτο εξάμηνο του
2010 κάτω από το ανεκτό όριο του 6% που έχει ορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας,
επέστρεψε στο καθορισθέν όριο τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει πάνω
από 6% λόγω των αυξήσεων στα βασικά αγαθά και της σημαντικής παρελθούσας
υποτίμησης του δηναρίου, αλλά προβλέπεται να αποκλιμακωθεί στο ανεκτό όριο το
2011. Οι εν λόγω αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών είναι άμεση συνέπεια των
αυξήσεων στην τιμή των αλεύρων εξαιτίας της καταστροφής της σοδειάς των σιτηρών
από τις πλημμύρες του καλοκαιριού. Σε απόκριση των ανησυχιών όσο αφορά τον
πληθωρισμό, η Κεντρική Τράπεζα αντέστρεψε την πολιτική χαλάρωσης του επιτοκίου
παρέμβασης αυξάνοντάς το κατά 100 μονάδες βάσης στο 9%.
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Η έκδηλη ανησυχία για τη διάχυση της ελληνικής κρίσης στη Σερβία κόπασε, όμως οι
απαιτούμενες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι
επενδυτές αποκτώντας τα, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα χρηματοδότησης της χώρας μέσω της αγοράς των
εκδοθέντων κρατικών ομολόγων. Το δηνάριο υποτιμήθηκε σημαντικά έναντι του ευρώ
τον Μάιο του 2010 φθάνοντας στο επίπεδο των 100 δηναρίων για ένα ευρώ, παρόλο που
η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας προσπάθησε να συγκρατήσει την πτώση στην αξία του
νομίσματος με τις παρεμβάσεις της στην αγορά συναλλάγματος.
Επίσης, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς την πορεία του κρατικού χρέους και
του δηναρίου, το οποίο πιστεύουν ότι θα υποτιμηθεί περαιτέρω. Συνεπώς η εκδήλωση
ενδιαφέροντος για αγοραπωλησίες κρατικών ομολόγων σε δηνάρια ήταν απογοητευτική
και οι δημοπρασίες κρατικών ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας δεν καλύφθηκαν.
Για αυτό το λόγο, οι αρχές αναθεώρησαν την στρατηγική χρηματοδότησης του
προβλεφθέντος ελλείμματος για το 2011. Οπότε αντί της έκδοσης μονοετών και διετών
ομολόγων αποφάσισαν την έκδοση ομολόγων βραχυπρόθεσμης διάρκειας (3-6 μηνών)
καθώς και την αύξηση του δανεισμού τους σε συνάλλαγμα από το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα που διαθέτει υψηλή ρευστότητα.
Οι τεθέντες στόχοι για το δημοσιονομικό έλλειμμα την χρονική περίοδο 2010-2011
(4,75% του ΑΕΠ το 2010 και 4% του ΑΕΠ το 2011) εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά
συμφωνήθηκε αύξηση των μισθών και των συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2011 και
όχι από τον Απρίλιο του ίδιου έτους όπως προβλεπόταν αρχικά. Η συνέχιση της
εφαρμογής περιοριστικών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής, μέσω της ψήφισης
νομοθετικών ρυθμίσεων, είναι αναγκαία για να επιτευχθεί δημοσιονομική πειθαρχία σε
μεσοπρόθεσμη βάση ώστε να μην επανέλθει η οικονομία στην προγενέστερη κατάσταση.
Η πιστωτική ανάπτυξη επανέρχεται με αργούς ρυθμούς, ωθούμενη εν μέρει από τα
προγράμματα πιστωτικής ενίσχυσης, αλλά η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών εξακολουθεί να χειροτερεύει. Η εγχώρια πιστωτική επέκταση αυξήθηκε από τα
τέλη του 2009 όμως η αύξηση αυτή μετά βίας καλύπτει τη μείωση στα διασυνοριακά
δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Loans ή NPLs) αυξήθηκαν
περαιτέρω κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010, αλλά οι σερβικές τράπεζες
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εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και ικανότητα απορρόφησης δυνητικών
ζημιών όπως πιστοποιούν οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Η χρηματοδότηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών βασίζεται στις εισροές
ιδιωτικών κεφαλαίων. Το εξωτερικό έλλειμμα αναμένεται να καλυφθεί από ιδιωτικές
εισροές, κυρίως από τις άμεσες ξένες επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των
ιδιωτικοποιήσεων. Τα ακαθάριστα διεθνή αποθέματα εκτιμάται να μειωθούν το 2010 ως
συνέπεια των παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος, να σταθεροποιηθούν το 2011
και μετέπειτα να αυξάνονται σταδιακά. Υπό αυτές τις υποθέσεις, το ακαθάριστο
εξωτερικό χρέος θα σκαρφαλώσει στο 80% του ΑΕΠ το 2010, αλλά θα μειωθεί
μεσοπρόθεσμα.
Οι κύριοι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι που απειλούν τη χώρα είναι: πρώτον μια δεύτερη
παγκόσμια κάμψη η οποία θα περιορίσει τις εξαγωγές και θα επιδεινώσει την προοπτική
ιδιωτικών επενδύσεων, δεύτερον επιπρόσθετες αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών και
περαιτέρω υποτίμηση του νομίσματος που θα αυξήσουν τον πληθωρισμό πάνω από το
επίπεδο-στόχο ακόμα και αν εφαρμοστεί έγκαιρη και αποφασιστική νομισματική
πολιτική και τρίτον η περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων η
οποία θα επιδεινώσει την εξωτερική χρηματοδοτική προοπτική της χώρας.
Το κλιμάκιο του ΔΝΤ διαπίστωσε καθυστέρηση στην υλοποίηση των διαρθρωτικών
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Η κωλυσιεργία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η
κυβέρνηση της Σερβίας αποτελείται από δέκα πολιτικά κόμματα (κυβέρνηση
συνασπισμού) οπότε είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ομοφωνία σε θέματα όπως μειώσεις
προσωπικού του δημόσιου τομέα μεσοπρόθεσμα ή σε μεταρρυθμίσεις στους τομείς της
υγείας και της εκπαίδευσης.
Παράλληλα, οι αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα μείωσης των χρηματοπιστωτικών
αδυναμιών, τα οποία είναι τα κάτωθι:
1) Υιοθέτηση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ από 1/1/2011.
2) Διευκόλυνση της αποευρωποίησης (de-euroization) με σκοπό να τονωθεί η εγχώρια
οικονομία και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο δηνάριο ώστε οι πολίτες της Σερβίας να
χρησιμοποιούν το δηνάριο και όχι το ευρώ ως αποταμιευτικό νόμισμα.
3) Βελτίωση των μεθόδων αντιμετώπισης της κρίσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια
Τράπεζα.
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Τέλος, το πολιτικό σκηνικό στη Σερβία είναι πολύ ρευστό λόγω του ότι δεν υπάρχει μία
ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση στη χώρα και δεν έχει ακόμα επιλυθεί το ζήτημα της
ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Οπότε οι επικείμενες εθνικές εκλογές του 2012 αποτελούν
ορόσημο για την επιτυχή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας.
Πίνακας 2.16 Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Σερβίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)
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5,6
6
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7,1
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5,6
8
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1,9
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43600
3
4,5

0,7

-1,5

-1

-2,8

-4,2

-4,75

-4

-8,7
64

-10
63

-13,3
61,1

-16,5
66,6

-5,6
71,6

-8,2
75,8

-8,6
80

Πηγή: IMF Country Report No.10/210 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Serbia
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Διάγραμμα 2.31 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Σερβίας
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.16.
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Διάγραμμα 2.32 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Σερβίας
Ρυθμός ανάπτυξης
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.16.

Διάγραμμα 2.33 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Σερβίας
Πληθωρισμός (%)
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Διάγραμμα 2.34 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλεονάσματος/ελλείμματος
της Σερβίας
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα
Ποσοστό (%) του ΑΕΠ
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Πηγή: Στοιχεία πίνακα 2.16.

Διάγραμμα 2.35 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Σερβίας
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
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Διάγραμμα 2.36 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της Σερβίας
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)
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2.8 H περίπτωση της Τουρκίας
2.8.1 Εισαγωγή
Η Τουρκία έχει μακρόχρονη χρηματοοικονομική σχέση με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, επειδή έχει συνάψει πολλές συμφωνίες χρηματοδότησης με τον οργανισμό. Οι
τρεις κυριότερες υπογράφηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 1999, στις 4 Φεβρουαρίου 2002 και
στις 11 Μαΐου 2005. Στις 22 Δεκεμβρίου 1999 εγκρίθηκε σύμβαση δανειοδότησης
τριετούς (3 έτη) διάρκειας και συνολικού ποσού 2,9 δις ΕΤΔ (300% της ποσόστωσής της
Τουρκίας) με σκοπό να υποστηριχθεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και η
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού της χώρας.
Τον Δεκέμβριο του 2000, μετά την κρίση ρευστότητας και συναλλάγματος η Συμφωνία
Χρηματοδότησης προσαυξήθηκε κατά 5,8 δις ΕΤΔ, μέσω της Συμπληρωματικής
Αποθεματικής Διευκόλυνσης (Supplemental Reserve Facility). Το Μάιο του 2001 λόγω
της επιδείνωσης της συναλλαγματικής κρίσης που έπληττε την Τουρκία, στο μνημόνιο
χρηματοοικονομικής στήριξης προστέθηκαν ακόμα 6,4 δις ΕΤΔ. Από τα συνολικά 15,1
δις ΕΤΔ αυτής της σύμβασης, η Τουρκία χρησιμοποίησε τα 11,7 δις ΕΤΔ. Το ποσό των
3,4 δις ΕΤΔ που παρέμειναν αδιάθετα, ενσωματώθηκαν στο συνολικό ποσό της νέας
Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Η νέα συμφωνία που υπογράφηκε στις 4 Φεβρουαρίου
2002 είχε διάρκεια τρία (3) έτη (λήξη στις 3 Φεβρουαρίου 2005) και προέβλεπε
πρόσβαση σε 12,8 δις ΕΤΔ του Ταμείου. Τέλος στις 11 Μαΐου 2005 υπεγράφη
συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 6,7 δις ΕΤΔ (691% της ποσόστωσης της Τουρκίας ή
9,9 δις $) και διάρκειας τριών (3) ετών, δηλαδή λήξη της σύμβασης στις 10 Μαΐου 2008.
Σε απόκριση της οικονομικής κρίσης του 2000-2001 η τουρκική κυβέρνηση εισήγαγε
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για να
κατευναστούν οι ανησυχίες ως προς τη βιωσιμότητα και την αναχρηματοδότηση του
χρέους, η χώρα δεσμεύτηκε να εφαρμόσει συνετή δημοσιονομική πολιτική. Για να
μειωθεί ο πληθωρισμός, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας έθεσε ως στόχο την
σταθερότητα των τιμών και απαλλάχθηκε από την ευθύνη χρηματοδότησης του
κυβερνητικού ελλείμματος. Με σκοπό να ξεπεραστεί η κρίση αυτή, η χειρότερη που
γνώρισε μέχρι τότε η χώρα, ισχυροποιήθηκε ο τραπεζικός τομέας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο
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των τραπεζών ήρθε πιο κοντά στα διεθνή πρότυπα και οι κρατικές τράπεζες
αναδιαρθρώθηκαν και ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2004 οι ιδιωτικές
τράπεζες είχαν μέση κεφαλαιακή επάρκεια 22%, οι ανοιχτές συναλλαγματικές τους
θέσεις σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκαν, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα
συνολικά δάνεια υποχώρησε κάτω από 5% και επανακτήθηκε η κερδοφορία τους.
Παρόλο που συντελέσθηκαν τα παραπάνω είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι
μεταρρυθμίσεις.
Η Τουρκία αποτελούσε το δεύτερο μεγαλύτερο οφειλέτη του Ταμείου μετά τη
Βραζιλία και με τη συμφωνία που υπεγράφη το 2005, η χρηματοδοτική έκθεση του
Ταμείου στην Τουρκία θα παραμένει πολύ υψηλή για αρκετά χρόνια. Τα τέσσερα
προηγούμενα χρόνια (2000-2004) το οικονομικό πρόγραμμα της Τουρκίας επέφερε
εντυπωσιακά αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας. Η παραγωγή παρουσίασε
σημαντική αύξηση, ο πληθωρισμός έπεσε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο κάτω από 10%
(από 70% το 2002), το κυβερνητικό χρέος συρρικνώθηκε στο 65% του ΑΕΠ και το
πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 6% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τo 2003
και πλησίασε στο 7% του Α.Εθν.Π. το 2004.
Όμως αρκετές αδυναμίες παραμένουν. Συνεπώς, σημαντικές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για να διατηρηθούν οι πρόσφατες
κατακτήσεις αφού οι δανειακές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα χρόνια είναι υψηλές.
Ειδικότερα, αν και το κυβερνητικό χρέος μειώθηκε, είναι ακόμα υψηλό και η
αναχρηματοδότησή του με βραχυπρόθεσμης διάρκειας ομόλογα είναι ριψοκίνδυνη. Ενώ
οι μακροοικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί, το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών προστίθεται στο βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος και θέτει την οικονομία
σε σημαντικό κίνδυνο. Μια ξαφνική αλλαγή στις επενδυτικές προτιμήσεις μπορεί να
προκαλέσει απότομη διόρθωση των επιτοκίων και της συναλλαγματικής ισοτιμίας η
οποία θα υπονόμευε την αντιπληθωριστική στρατηγική και θα συντελούσε στην αύξηση
του δημόσιου χρέους.
Επίσης παρόλο που το πρωτογενές πλεόνασμα αυξήθηκε με τη βοήθεια της
παρελθούσας συμφωνίας (2002-2005), η διατήρηση αυτής της επίδοσης δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει έλλειμμα ύψους 4,5% του Α.Εθν.Π, η
φοροδιαφυγή καλπάζει εξαιτίας της παραοικονομίας και του λαθρεμπορίου και
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δεδομένου ότι η φορολογική βάση είναι περιορισμένη, τα έσοδα είναι άμεσα
συνδεδεμένα με τους έμμεσους φόρους. Για αυτό οι τουρκικές αρχές μαζί με το ΔΝΤ
σχεδίασαν τριετές οικονομικό πρόγραμμα με την βοήθεια του οποίου οι επιδόσεις της
Τουρκίας θα συγκλίνουν σε αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προωθηθούν
οι απαραίτητες αλλαγές και δεν θα χρειάζεται πλέον τη χρηματοοικονομική υποστήριξη
του Ταμείου.
Τα παραπάνω συνέθεταν το σκηνικό που επικρατούσε την περίοδο 2000-2005.
Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 έπληξε με
σφοδρότητα την Τουρκία. Οι αυξημένες υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του εξωτερικού
χρέους και η υψηλή εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες πηγές κεφαλαίων κατέστησαν
ευάλωτη την τουρκική οικονομία σε εξωτερικές αιφνίδιες διαταραχές, όπως η εν λόγω
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας παρουσίαζε υψηλή
μεταβλητότητα και στο προ της κρίσεως διάστημα εξαιτίας των έντονων πολιτικών
διαταραχών. Την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2008, οπότε και εκδηλώθηκε
εντονότερα η χρηματοπιστωτική κρίση, σημειώθηκε ραγδαία υποτίμηση του
τουρκικού νομίσματος κατά 14% έναντι του ευρώ και κατά 32% έναντι του
αμερικανικού δολαρίου, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σημαντικά η ικανότητα
εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τις
επιχειρήσεις. Οι φόβοι για έλλειψη συναλλαγματικής ρευστότητας και για αδυναμία των
τραπεζών και επιχειρήσεων να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους οδήγησαν την Κεντρική
Τράπεζα σε λήψη μέτρων για την ενίσχυση της συναλλαγματικής ρευστότητας.
Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία προσπάθησε να αποφύγει τη λήψη νέας εξωτερικής
βοήθειας από το ΔΝΤ, κάτι που δεν μπόρεσαν να αποφύγουν άλλες αναδυόμενες
οικονομίες, όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της
τουρκικής οικονομίας ανακόπηκαν στη διάρκεια του 2008, κυρίως εξαιτίας της
σημαντικής υποχώρησης των εξαγωγών. Επιπλέον, ο πληθωρισμός, αν και τον
Οκτώβριο του 2008 ανήλθε στο 12%, υποχώρησε κάτω από 10% στις αρχές του 2009.
Παρά την εξασθένηση του εγχώριου νομίσματος, η Κεντρική Τράπεζα ακολούθησε πιο
χαλαρή νομισματική πολιτική από το Νοέμβριο του 2008, καθώς προχώρησε σε
σημαντικές αυξήσεις του ενδοημερήσιου βασικού επιτοκίου δανεισμού. Οι ανησυχίες
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της Τράπεζας επικεντρώνονταν περισσότερο στη μείωση του ρυθμού οικονομικής
ανάπτυξης παρά στον πληθωρισμό και την εξασθένηση της τουρκικής λίρας.
Συνολικά πάντως, η νομισματική πολιτική της Τουρκίας εγείρει σημαντικές ανησυχίες
καθώς ο προηγούμενος κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, μεταξύ
Σεπτεμβρίου 2007 και Φεβρουαρίου 2008, κατέληξε σε ραγδαία πιστωτική επέκταση του
ιδιωτικού τομέα, η οποία διαμορφώθηκε σε μη διατηρήσιμα επίπεδα.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Τουρκίας διευρύνθηκε στη διάρκεια του 2008 σε 2,5%
του ΑΕΠ από 1,5% το 2007. Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009 υπήρξαν
έντονοι φόβοι και βάσιμες ανησυχίες ότι, αν η Τουρκία εξακολουθούσε να αρνείται τη
βοήθεια και κατά συνέπεια τον έλεγχο του ΔΝΤ, θα αντιμετώπιζε πολύ υψηλό κίνδυνο
δημοσιονομικής εκτροπής και αύξησης του δημόσιου χρέους, παράγοντες που θα
επιδείνωναν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην οικονομία. Το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει τα τελευταία χρόνια αρκετά πάνω από το
4% του ΑΕΠ, αυξάνοντας τις ανάγκες χρηματοδότησής του. Η Τουρκία αντιμετωπίζει
υψηλό κίνδυνο εξωτερικής ρευστότητας, δεδομένου ότι θα πρέπει να αναχρηματοδοτεί
το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος το οποίο προέκυψε από τα διευρυνόμενα και
εμμένοντα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών. Καθώς τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
της χώρας είναι σχετικά περιορισμένα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που καθίστανται
απαιτητές, η τουρκική οικονομία αντιμετωπίζει διαρκώς το πρόβλημα
αναχρηματοδότησης του χρέους της με ολοένα και υψηλότερο κόστος.
Η σημαντική υποτίμηση της τουρκικής λίρας, πέρα από την ικανότητα του κράτους για
κάλυψη των υποχρεώσεών του, αναμένεται να πλήξει και τον επιχειρηματικό τομέα,
καθώς αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος των εισαγωγών και την επιβάρυνση των
επιχειρήσεων για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν λάβει σε ξένα νομίσματα.
Όλες οι ανωτέρω αδυναμίες της τουρκικής οικονομίας μεγεθύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό
στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς περιορίστηκε σημαντικά η
διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά και η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη επιπλέον
κινδύνου.
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2.8.2 Κύρια στοιχεία του προγράμματος δανειοδότησης της Τουρκίας
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Η Τουρκία έγινε μέλος του ΔΝΤ στις 11 Μαρτίου του 1947. Η ποσόστωσή της (quota)
είναι 964 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που αντιστοιχούν σε 1,45
δισεκατομμύρια δολάρια. Η Τουρκία έχει προσφύγει στη χρηματοδοτική στήριξη του
Ταμείου αρκετές φορές στο παρελθόν.
Στις 11 Μαΐου 2005 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, τριετούς (3 έτη) διάρκειας (λήξη
στις 10 Μαΐου 2008), η οποία παρείχε 6,7 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά
Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν στο 691% της ποσόστωσής της και σε 9,9
δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 555 εκατομμύρια ΕΤΔ να
διατεθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 6,145 δισεκατομμύρια ΕΤΔ να καταβληθούν
τμηματικά έπειτα των ελέγχων που θα διενεργεί κλιμάκιο του ΔΝΤ.
Οι στόχοι που τίθενται στο τριετές πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης της
περιόδου 2005-2008 ήταν: πρώτον η δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα διαβίωσης των πολιτών της χώρας και να μειωθεί η
ανεργία, δεύτερον η διευκόλυνση της οικονομικής σύγκλισης της χώρας με τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον η έξοδος της χώρας από το μηχανισμό στήριξης
νωρίτερα απ’ ότι προβλεπόταν.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ήταν απαραίτητες οι κάτωθι ενέργειες:

• Η αποτελεσματική διαχείριση των βραχυπρόθεσμων μακροοικονομικών προκλήσεων
και πιο συγκεκριμένα η μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών σε
φυσιολογικά επίπεδα.

• Η μόνιμη διασφάλιση χαμηλότερων πληθωριστικών επιπέδων μέσω της διατήρησης
της κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας, της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της
Κεντρικής Τράπεζας και της υιοθέτησης επίσημων πληθωριστικών στόχων.

• Ο περιορισμός του κυβερνητικού χρέους μέσω: διαχρονικών και ευμεγεθών
πρωτογενών πλεονασμάτων, ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας και ενίσχυσης της
δημοσιονομικής προσαρμογής με τη βοήθεια διαρθρωτικών δημοσιονομικών
μεταρρυθμίσεων.
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• Η αποκατάσταση της καθαρής θέσης της Τουρκίας σε ξένα συναλλαγματικά
αποθέματα και μείωση της ευπάθειάς της (θέσης) σε δυσμενή γεγονότα που επηρεάζουν
το ισοζύγιο πληρωμών.

• Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού της τομέα με περαιτέρω
βελτίωση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου και επιτάχυνση της ανάκτησης
κεφαλαίων και αναδιαμόρφωση των κρατικών τραπεζών. Οι δύο μεγαλύτερες κρατικές
τράπεζες της Τουρκίας, η Ziraat και η Halk κατήργησαν 30.000 θέσεις εργασίας και
έκλεισαν πάνω από 800 υποκαταστήματά τους. Παράλληλα, η ιδιωτικοποίησή τους ήταν
πολύ δύσκολη υπόθεση διότι μεγάλο μέρος των απαιτήσεών τους (στοιχεία ενεργητικού)
ήταν κυβερνητικά ομόλογα και συγκεκριμένα το 70% της Ziraat αποτελούταν από
κρατικά χρεόγραφα.

• Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα βελτίωναν τις προοπτικές
ανάπτυξης της χώρας, θα μείωναν τα επίπεδα της ανεργίας και θα ενίσχυαν το
επενδυτικό κλίμα.
Το μακροοικονομικό πλαίσιο του προγράμματος επικεντρωνόταν στην επίτευξη
υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, αλλά σε πιο μετριοπαθή ρυθμό σε σχέση με την
τριετία 2002-2004. Τα διαθέσιμα στοιχεία έδειχναν ότι η ανάπτυξη στην χώρα μπορούσε
να ανέλθει στο 7% ετησίως, υπό τις προϋποθέσεις: διατήρησης της μακροοικονομικής
σταθερότητας, μείωσης του πληθωρισμού, απελευθέρωσης του εμπορίου και συνέχισης
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Η επιβραδυνόμενη εγχώρια ζήτηση και η αύξηση των εξαγωγών αναμενόταν να
μειώσουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 4,5% του Α.Εθν.Π. το 2005. Η
κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για αγορά αυτοκινήτου και η αύξηση στους
ειδικούς φόρους κατανάλωσης βοήθησαν στον περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών
το 2005. Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγικών αγαθών ήταν σταθερός και οι
επιχειρησιακές έρευνες έδειχναν μεγάλες εξαγωγικές παραγγελίες.
Η νομισματική πολιτική είχε στόχο να μειώσει τον πληθωρισμό της χώρας στα μέσα
επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρία προηγούμενα χρόνια, η Κεντρική Τράπεζα της
Τουρκίας εκπλήρωσε τον ετήσια καθορισθέντα στόχο για το πληθωριστικό επίπεδο.
Συνεπώς η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής βελτιώθηκε αισθητά. Όμως
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ελλοχεύουν ακόμα εγχώριοι και εξωτερικοί κίνδυνοι που δύνανται να
αποσταθεροποιήσουν τον πληθωρισμό. Παρόλο που η ανάπτυξη σταθεροποιήθηκε, η
ραγδαία πιστωτική επέκταση και η υψηλή παραγωγική δυναμικότητα, αποτελούν
δυνητικούς παράγοντες αύξησης των επιπέδων του πληθωρισμού. Η αναχρηματοδότηση
του χρέους σχεδιαζόταν να γίνει από το 2005 και εξής, μέσω της έκδοσης
μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων στο εγχώριο νόμισμα, δηλαδή στην τουρκική
λίρα. Οι μακροπρόθεσμες λήξεις των ομολόγων, θα διευθετούσαν το πρόβλημα
διαχείρισης του χρέους και οι εν λόγω υποχρεώσεις θα ήταν στο εγχώριο νόμισμα όπως
και τα έσοδα της Κυβέρνησης, περιορίζοντας έτσι τον συναλλαγματικό κίνδυνο στον
οποίο θα ήταν εκτεθειμένη η Τουρκία, αν οι εκδόσεις των ομολόγων γίνονταν σε ξένο
νόμισμα.
Για το σκέλος της δημοσιονομικής πολιτικής, το νέο πρόγραμμα στόχευε να επεκτείνει
την επιτυχή δημοσιονομική προσαρμογή που συντελέστηκε κατά την διάρκεια της
προηγούμενης συμφωνίας με το Ταμείο και να μειώσει περαιτέρω τον λόγο του
κρατικού χρέους προς ΑΕΠ. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, το
πρόγραμμα εμπεριείχε πλαίσιο διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που θα
βελτίωνε τη σύνθεση και την αποδοτικότητα των εσόδων και των εξόδων, θα ενίσχυε
τους κρατικούς φορείς και θα προωθούσε την δημοσιονομική διαφάνεια. Με την
εφαρμογή των προηγούμενων προγραμμάτων, οι αρχές εξασφάλισαν σημαντική
βελτίωση στο πρωτογενές ισοζύγιο του δημόσιου τομέα, από πρωτογενή ελλείμματα
κοντά στο 1% του ΑΕθνΠ το 1999, σε πρωτογενές πλεόνασμα 7% του Α.Εθν.Π το 2004.
Το επίτευγμα αυτό ήταν ζωτικής σημασίας για: τη συρρίκνωση του υψηλού δημόσιου
χρέους, τη μείωση της υπερβάλλουσας απόδοσης των κρατικών ομολόγων και την
αποκατάσταση επενδυτικής εμπιστοσύνης και μακροοικονομικής σταθερότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που δημιουργήθηκαν, οι τουρκικές αρχές και το Ταμείο
συμφώνησαν να διατηρήσουν τον υπάρχοντα στόχο του 6,5% για το πρωτογενές
πλεόνασμα και στο νέο πρόγραμμα. Το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα θα βοηθούσε στη
μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ κατά 10% επιπλέον κατά τη διάρκεια του
προγράμματος συγκλίνοντας έτσι στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Επιπλέον το έλλειμμα
του προϋπολογισμού αναμενόταν να ισοσκελιστεί μέχρι το 2007, κάτι που θα
αποτελούσε μέγιστο κατόρθωμα.
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Ο προϋπολογισμός του 2005 περιελάμβανε πρωταρχικές βελτιώσεις στη σύνθεση των
εσόδων και των εξόδων. Ειδικότερα στην πλευρά των εξόδων, οι επενδύσεις σε
υποδομές και σε σχέδια του δημόσιου τομέα αυξάνονταν κατά 0,5% του Α.Εθν.Π, από
1,7% το 2004 σε 2,2% του Α.Εθν.Π το 2005. Από την πλευρά των εσόδων,
πραγματοποιήθηκε φορολογική μεταρρύθμιση. Ο φορολογικός συντελεστής των
επιχειρηματικών κερδών σχεδιαζόταν να μειωθεί από 33% σε 30% και ο φορολογικός
συντελεστής του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος των φυσικών προσώπων να περιοριστεί
κατά 5%. Επίσης ο ΦΠΑ σχεδιαζόταν να μειωθεί από 18% στο 8% στις υπηρεσίες
υγείας, στην εκπαίδευση καθώς και για τα πολύ βασικά αγαθά. Όμως το Ταμείο
εναντιώθηκε στις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ, επειδή ο εν λόγω έμμεσος φόρος
παραμένει η πιο σταθερή και αποτελεσματική πηγή εσόδων για την τουρκική κυβέρνηση
και οι περικοπές στο ΦΠΑ σε περίοδο ισχυρής εγχώριας ζήτησης και διευρυμένου
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ήταν επικίνδυνη. Επίσης το ΔΝΤ επεσήμανε ότι το
επίπεδο 18% του ΦΠΑ στην Τουρκία δε θεωρείται υψηλό σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και ότι η επιβράβευση των πολιτών που φοροδιαφεύγουν με χαμηλότερους
φορολογικούς συντελεστές με την ελπίδα ότι θα συμμορφωθούν, δεν δίνει τα κατάλληλα
κίνητρα. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών σε συγκεκριμένους τομείς ήταν η
βέλτιστη πρακτική. Οι αρχές τελικά συμφώνησαν να διατηρήσουν τον ΦΠΑ στα πρότερα
του επίπεδα κατά την διάρκεια του προγράμματος αλλά αποφάσισαν να μειώσουν το
συντελεστή, σε πολύ περιορισμένα κοινωνικά αγαθά που έχουν περιορισμένη επίδραση
στα έσοδα.
Το Ταμείο θεωρούσε ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής θα επιτυγχάνονταν με
αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νόμου για τα δημοσιονομικά έσοδα, ο οποίος
προέβλεπε απλούστερο σύστημα για τους φορολογούμενους χαμηλών εισοδημάτων,
σημαντική αύξηση του αριθμού των ελεγκτών, βελτιστοποίηση του συστήματος
επιστροφών του ΦΠΑ και αναδιαμόρφωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, οι αρχές αναγνώρισαν το πόσο σημαντική ήταν η διαχείρηση του
ελλείμματος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το συνταξιοδοτικό έλλειμμα
αυξήθηκε από 2,5% του Α.Εθν.Π το 2000, σε 3,5% το 2004 και αν δε λαμβάνονταν
μεταρρυθμιστικά μέτρα θα υπερδιπλασιάζονταν σε μακροχρόνια βάση, από το τωρινό
(2005) επίπεδο του 4,5% του Α.Εθν.Π.
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Το 2002 το κόστος έναρξης μίας νέας επιχείρησης στην Τουρκία ήταν αξιοσημείωτα
υψηλό. Συνεπώς δεν προκαλούσε έκπληξη το γεγονός ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις
αποτρέπονταν και ο βαθμός απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με τις
ευρωπαϊκές χώρες. Για να διευθετηθούν οι παραπάνω δυσκολίες, η κυβέρνηση
αποφάσισε:
1) να απλοποιήσει και να περιορίσει περαιτέρω τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
2) να επισπεύσει τις ιδιωτικοποιήσεις και
3) να ενισχύσει την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας
Οι αρχές σημείωσαν πρόοδο στην βελτίωση του επενδυτικού κλίματος κατά την
διάρκεια της προηγούμενης συμφωνίας, το 2002-2005. Οι στέρεες δημοσιονομικές και
νομισματικές πολιτικές συνείσφεραν στο πιο σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον,
ανεξάρτητοι ρυθμιστικοί οργανισμοί δημιουργήθηκαν και η ψήφιση το 2003 του νόμου
για τις ξένες άμεσες επενδύσεις, έθεσε τις βάσεις ισχύος της αρχής περί ισότιμης
μεταχείρισης των επενδυτών. Η πολιτική σταθερότητα που θεωρείται από τους επενδυτές
ως μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για επενδύσεις συνείσφερε στο πιο ευνοϊκό
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η γραφειοκρατία μειώθηκε αισθητά. Πλέον ο αριθμός των διαδικασιών που
απαιτούνται για την έναρξη επιχείρησης μειώθηκαν από 13 σε 8 και ο μέσος χρόνος
έναρξης επιχείρησης μειώθηκε σε λιγότερο από μία βδομάδα. Μετά από πολλά χρόνια
απραξίας, οι διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων προχώρησαν. Πιο συγκεκριμένα το 2004
ιδιωτικοποιήθηκαν 30 εταιρείες με αποτέλεσμα η τουρκική κυβέρνηση να εισπράξει το
ποσό των 1,3 δις δολαρίων. Όμως πολλές ιδιωτικοποιήσεις σχεδιάζονταν και κατά τη
διάρκεια του νέου προγράμματος, όπως η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας
τηλεπικοινωνιών Turk Telekom, του τουρκικού αερομεταφορέα Turkish Airlines και της
εταιρείας πετροχημικών Petkim.
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Πίνακας 2.17 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Τουρκίας από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Έγκρισης

Ημερομηνία
Λήξης

Stand-by

11 Μαΐου
10 Μαΐου
2005
2008
Stand-by
4 Φεβρουα3 Φεβρουαρίου 2002
ρίου 2005
Stand-by
22 Δεκεμ4 Φεβρουαβρίου 1999
ρίου 2002
Πηγή: IMF Country Report No.10/278.

Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
6662,04

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
4413,60

12881,20

11914

15038,40

11738,96

2.8.3 Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Στις 11 Μαΐου του 2005 δόθηκαν στην κυβέρνηση της Τουρκίας 555 εκατομμύρια
Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) από τα συνολικά 6,7 δις ΕΤΔ (9,9 δις δολάρια ή
το 691% της ποσόστωσής της) που προέβλεπε η συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Στην πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση προόδου της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου
2005, αποδεσμεύτηκαν από το Ταμείο 1,11 δισεκατομμύρια ΕΤΔ. Στις 17 Ιουλίου 2006
συντελέστηκαν ο τρίτος και τέταρτος απολογισμός και εισέρευσαν στα ταμεία της
χώρας 1,25 δισεκατομμύρια ΕΤΔ. Η έκτη δόση ύψους 749,5 εκατομμυρίων ΕΤΔ
πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2006 με την ολοκλήρωση της πέμπτης έκθεσης. Ο
έκτος απολογισμός έγινε στις 4 Μαΐου 2007 και άλλα 749,5 εκατομμύρια ΕΤΔ ήταν στη
διάθεση της τουρκικής κυβέρνησης. Τέλος η έβδομη αξιολόγηση έλαβε χώρα στις 28
Απριλίου 2008 και το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ανερχόταν στα 2,25 δις ΕΤΔ.
Συνεπώς το συμφωνηθέν ποσό των 6,7 δις ΕΤΔ δόθηκε στο ακέραιο.
Μετά την οριακή ανάπτυξη (1% περίπου) που σημειώθηκε το 2009, ο ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει σε επίπεδο 6% έως 7% το 2010 υποκινούμενος κυρίως
από την ιδιωτική κατανάλωση. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να
αυξηθεί στο 5% του ΑΕΠ αντανακλώντας την ανάκαμψη της τουρκικής οικονομίας, και
το εξωτερικό χρέος προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 50% του ΑΕΠ το 2015.

158

Η υποχώρηση της εξαγωγικής ζήτησης από την Ευρώπη, εξαιτίας της επιβραδυνόμενης
οικονομικής δραστηριότητας και του υποτιμημένου ευρώ, η περιορισμένη
χρηματοδότηση της χώρας από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και η γενικευμένη αύξηση της
αποστροφής κινδύνου δύναται να έχουν αρνητική επίδραση στην εγχώρια και εξωτερική
ζήτηση. Πάντως οι αρχές σημειώνουν ότι το σχετικά ισχυρό και στέρεο πλαίσιο
πολιτικών της χώρας, το οποίο θα συμπληρωθεί από τον νέο δημοσιονομικό κανόνα, θα
διαφοροποιήσει την Τουρκία από τις αναδυόμενες οικονομίες των γειτονικών της χωρών
και θα προσελκύσει υψηλότερες κεφαλαιακές ροές που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Η
οικονομική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όμως
για να μειωθεί μόνιμα η ανεργία απαιτούνται διατηρήσιμα υψηλοί ρυθμοί αύξησης του
ΑΕΠ διαχρονικά.
Η εφαρμογή αντικυκλικών μακροοικονομικών πολιτικών είναι αναγκαία ώστε να
περιοριστεί το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και ο πληθωρισμός. Επίσης
απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να
μειωθεί ο υψηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των
εισαγωγών. Από το 2011 η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τον νέο δημοσιονομικό κανόνα που
αποτελεί πολύ σημαντική προσθήκη στο θεσμικό πλαίσιο της Τουρκίας. Ο εν λόγω
κανόνας επιτρέπει ετήσια αυστηροποίηση (χαλάρωση) της δημοσιονομικής πολιτικής,
ανάλογα με το πόσο πάνω (κάτω) από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 1% είναι το
δημοσιονομικό έλλειμμα και ανάλογα με το αν ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ξεπερνάει
(υπολείπεται) του μακροπρόθεσμου στόχου ανάπτυξης που έχει τεθεί στο 5%. Συνεπώς ο
κανόνας θέτει ανώτατο όριο (ταβάνι) για το έλλειμμα και βελτιώνει την προβλεψιμότητα
της νομισματικής πολιτικής. Όμως δεν υποκαθιστά τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές
και μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Εν τω μεταξύ η
φορολογική διαχείριση ενισχύθηκε μέσω της αύξησης των ελεγκτών και πλέον
αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό φορολογική δικαιοσύνη.
Παράλληλα η στρατηγική της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας επικεντρώνεται στην
ομαλοποίηση των συνθηκών ρευστότητας, ξεχωριστά από τις αποφάσεις που έλαβε για
τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, με στόχο να περιοριστεί ο πληθωρισμός στον
μεσοπρόθεσμα ορισθέντα στόχο. Η Τράπεζα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής
κρίσης προέβη σε προσωρινές στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί
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επαρκής ρευστότητα και να αποσοβηθούν οι κρίσεις πανικού στην αγορά. Ειδικότερα, οι
ημερήσιες αγορές συναλλάγματος από την Τράπεζα παρείχαν αρκετή ρευστότητα σε
τουρκικές λίρες και μείωσαν τον κίνδυνο εκδήλωσης διαταραχών ρευστότητας. Από το
2011 η Τράπεζα σκοπεύει να αποσύρει τη μη συμβατική υποστήριξη ρευστότητας, με
ρυθμό που θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων και των
επιδράσεων των εξωτερικών διαταραχών.
Αν και ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Τουρκίας έχει ισχυροποιηθεί και το πλαίσιο
εποπτείας που εφαρμόζεται είναι έγκυρο και στέρεο, επιπρόσθετες βελτιώσεις
απαιτούνται.
Πρώτον, η ενσωμάτωση των έμμεσων επιδράσεων (με τη βοήθεια των ασκήσεων
προσομοίωσης) του κινδύνου αγοράς στα πιστωτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών ώστε
να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος της τραπεζικής ανάκαμψης.
Δεύτερον, η πληρέστερη συλλογή και ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων εταιρειών
που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (αποτελούν την πλειοψηφία του
επιχειρηματικού κλάδου και λαμβάνουν μεγάλο μέρος του άμεσου εξωτερικού
δανεισμού) με σκοπό να ταυτοποιηθούν οι συστημικές ευπάθειες έγκαιρα.
Και τρίτον, η εφαρμογή ρυθμιστικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων ώστε να
επισπευσθεί η λύση και η εκκαθάριση των τραπεζών που πτώχευσαν.
Πίνακας 2.18α Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Τουρκίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

195545
-9,5
54,25

232280
7,9
45,13

303262
5,9
25,34

392206
9,9
8,6

482685
8,4
8,18

529187
6,89
9,6

-17,4

-14,1

-11

-7,2

-2,7

-0,1

2,4
64,1

-0,8
52,8

-3,4
37,7

-5,2
32,2

-6,4
36,8

-6,03
40,7

Πηγή: IMF Country Report No.7/167 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Turkey
Πίνακας 2.18β Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Τουρκίας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)

2007

2008

2009

2010

2011

649125

730318

615329

710737

743395
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Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

4,67
8,76

0,66
10,44

-4,74
6,25

5,2
9,73

3,4
5,68

-1,5

-2,5

-5,5

-4,5

-4,9

-5,81
39,6

-5,65
40,4

-2,25
43,6

-3,99
40

-4,38
43

Πηγή: IMF Country Report No.10/278 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Turkey
Διάγραμμα 2.37 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Τουρκίας
Ονομαστικό ΑΕΠ
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.18α και 2.18β.

Διάγραμμα 2.38 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Τουρκίας
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
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Ποσοστό (%)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.18α και 2.18β.
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Διάγραμμα 2.39 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Τουρκίας
Πληθωρισμός
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.18α και 2.18β.

Διάγραμμα 2.40 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Τουρκίας
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα

∆ημοσιονομικό Έλλειμμα (% του ΑΕΠ)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.18α και 2.18β.
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Διάγραμμα 2.41 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Τουρκίας
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Διάγραμμα 2.42 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της Τουρκίας
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2.9 Η περίπτωση του Εκουαδόρ (Ισημερινός)
2.9.1 Εισαγωγή
Η δεκαετία του 1990 ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για το Εκουαδόρ, με το
κατά κεφαλήν εισόδημα να παραμένει στάσιμο όλο αυτό το διάστημα. Το 1998, η
κατακόρυφη πτώση της τιμής του πετρελαίου (εξαγωγικός πόρος), οι φυσικές
καταστροφές που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο και η μειωμένη
παραγωγή γαρίδων (εξαγωγικό αγαθό) λόγω της ασθένειας που τις προσέβαλε,
περιέπλεψαν περισσότερο την κατάσταση της χώρας. Άμεση συνέπεια των παραπάνω
ήταν να βιώσει το Εκουαδόρ μία εξαιρετικά σοβαρή οικονομική πίεση που συντέλεσε
στην επιτάχυνση της αύξησης του πληθωρισμού και στην εκδήλωση νομισματικής
κρίσης με υποτίμηση του νομίσματος της χώρας (σούκρε) κατά 65%. Το Εκουαδόρ το
1999 προχώρησε σε στάση πληρωμών όσον αφορά το δημόσιο χρέος του και
εξασφάλισε μείωση των χρεογράφων (υποχρεώσεών) του, συμπεριλαμβανομένων των
ομολόγων Brandy, στην συνεπακόλουθη αναδιάρθρωση χρέους το 2000. Τα ομόλογα
Brandy εκδίδονται από κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων οικονομιών και είναι πολύ ρευστά
χρεόγραφα. Το όνομά τους οφείλεται στον πρώην γραμματέα του θησαυροφυλακίου των
ΗΠΑ Nichola Brady, ο οποίος χρηματοδότησε την προσπάθεια αναδόμησης των
χρεογράφων αναδυόμενων αγορών. Εν τω μεταξύ, η νομισματική κρίση μετατράπηκε
σε τραπεζική κρίση η οποία οδήγησε σε πάγωμα καταθέσεων και στο κλείσιμο 18
τραπεζών στο Εκουαδόρ, επηρεάζοντας πάνω από τις μισές αποταμιεύσεις τους.
Η υιοθέτηση του αμερικανικού δολαρίου ως εθνικό νόμισμα τον Ιανουάριο του
2000, σταθεροποίησε τις επενδυτικές προσδοκίες και η οικονομική δραστηριότητα
ξεκίνησε δειλά να αναθερμαίνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν στα προ της
κρίσεως επίπεδα ενώ οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν στα ύψη λόγω της εκτεταμένης
αύξησης στην εγχώρια ζήτηση η οποία (αύξηση) είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη
σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το 2001, η ζήτηση ωθήθηκε περαιτέρω
με την έναρξη της κατασκευής ενός νέου ιδιωτικού αγωγού πετρελαίου και με τις
μεγαλύτερες δαπάνες του δημόσιου τομέα. Παρόλα αυτά η οικονομική ανάπτυξη
επιβραδύνθηκε ξανά το 2002, εξαιτίας των αποτυχημένων πολιτικών που εφαρμόστηκαν
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και του αβέβαιου οικονομικού κλίματος. Η δημοσιονομική πειθαρχία εξασθένισε λόγω
των αυξήσεων των μισθολογικών δαπανών (από 910 εκατομμύρια δολάρια το 2000 σε 2
δις δολάρια το 2002) και των κοινωνικών παροχών καθώς και της μείωσης των φόρων.
Επιπλέον η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της
αναποτελεσματικότητας της εταιρείας πετρελαιοειδών PetroEcuador, οι
προγραμματισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναστάλθηκαν και μεταφέρθηκαν για
τον Απρίλιο του 2003 και ξέσπασε κυβερνητικό σκάνδαλο διαφθοράς τον Ιούνιο του
2002.
Ο πληθωρισμός υποχώρησε σημαντικά αλλά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα για μία
δολαριοποιημένη οικονομία. Ο γενικός πληθωρισμός (ο ρυθμός αύξησης του
εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) υποχώρησε από 91% στα τέλη του 2000,
στο 10% στα τέλη του 2002. Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση που δημιουργήθηκε λόγω της
δημοσιονομικής επέκτασης, η ασθενής εγχώρια προσφορά εξαιτίας της απουσίας
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το αυξανόμενο μισθολογικό κόστος απέτρεπαν την
υποχώρηση του πληθωρισμού στα διεθνή επίπεδα. Με σκοπό τη μείωσή του, οι τιμές των
καυσίμων παρέμειναν σταθερές για όλο το 2002, τα τιμολόγια της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών «πάγωσαν» τον Απρίλιο του 2002 και οι τιμές των φαρμάκων
υπόκεινταν σε έλεγχο.
Επιπρόσθετα, το 2002 οι μισθοί υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τις αρχές του 2000,
που ξεκίνησε η δολαριοποίηση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αναστροφή της
προγενέστερης μείωσης μισθών και αξιοσημείωτη αύξηση του πληθωρισμού. Το
ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε κατά 50% από το 2000 στο 8,5% το 2002. Παράλληλα
το εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στο 5% του ΑΕΠ το 2002.
Ενώ οι εμπορικές εξαγωγές ωφελήθηκαν από την υψηλή τιμή του πετρελαίου και από τη
συνεχιζόμενη αύξηση των μη πετρελαϊκών εξαγωγών, οι εισαγωγές ήταν περισσότερες
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης στην εγχώρια ζήτηση και της ενίσχυσης της πραγματικής
ισοτιμίας.
Ύστερα από τη σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης του Εκουαδόρ το
2000, σημειώθηκε εξασθένησή της το 2001 και το 2002. Το πρωτογενές πλεόνασμα του
μη χρηματοπιστωτικού δημόσιου τομέα έφθινε από 7,75% του ΑΕΠ το 2000 σε 4,5%
του ΑΕΠ το 2001 και 2002. Τα έσοδα μειώθηκαν από 27,5% του ΑΕΠ το 2000 στο 26%
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του ΑΕΠ το 2002 και οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν από 20% του ΑΕΠ το 2000 σε
21,75% το 2002. Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 102% το 1999
στο 60% το 2002. Αυτό το αποτέλεσμα βασικά αντανακλά τη διαγραφή χρέους εξαιτίας
της αθέτησης πληρωμών επί του δημόσιου χρέους του Εκουαδόρ το 1999 και τη
σημαντική ενίσχυση της πραγματικής ισοτιμίας.
Η ποσότητα χρήματος που κυκλοφορούσε στην οικονομία το 2001-2002 αυξήθηκε
καθώς η βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας οδήγησε στην ενίσχυση του
διαμεσολαβητικού ρόλου των τραπεζών. Οι καταθέσεις των ιδιωτικών τραπεζών και οι
πιστώσεις στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 30% την προαναφερθείσα περίοδο. Το
μέσο καταθετικό επιτόκιο παρέμεινε στο 5%, ενώ το μέσο χορηγητικό επιτόκιο ήταν
14% στα τέλη του 2002. Το υψηλό επιτοκιακό περιθώριο (9%) αντικατοπτρίζει την
προσπάθεια των τραπεζών να ανακτήσουν επαρκή έσοδα και το υψηλό περιθώριο του
Δείκτη Ομολόγων Αναδυόμενων Αγορών (EMBI spread) θέτει κατώτατο όριο (πάτωμα)
στα χορηγητικά επιτόκια Ο εν λόγω Δείκτης είναι δείκτης-ορόσημο για την μέτρηση της
απόδοσης των κυβερνητικών ομολόγων Brandy που έχουν εκδοθεί από αναδυόμενες
ασταθείς οικονομίες σε διαφορετικό νόμισμα από το εγχώριο. Επειδή οι χώρες που
εκδίδουν τα ομόλογα Brandy έχουν υψηλό κίνδυνο πτώχευσης, τα ομόλογα πωλούνται
υπό το άρτιο (κάτω από την ονομαστική τους αξία).
Το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα ανέκτησε τη χρηματοπιστωτική του σταθερότητα το
2002. Με την υιοθέτηση του αμερικανικού δολαρίου ως εθνικό νόμισμα, οι μεγάλες
συναλλαγματικές απώλειες που προέκυπταν από την αποτίμηση των στοιχείων των
τραπεζικών ισολογισμών έπαψαν να υφίστανται. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των
ιδιωτικών τραπεζών αυξήθηκε στο 17,5% ενώ ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων
προς τα συνολικά δάνεια μειώθηκε από 14% το 1999 στο 6% το 2002. Ο λόγος των
προβλέψεων προς τις εκπρόθεσμες οφειλές ενισχύθηκε στο 129% μέχρι τα τέλη του
2002. Επίσης λόγω της απουσίας δανειστή ύστατης προσφυγής, οι ιδιωτικές τράπεζες
δημιούργησαν υψηλό απόθεμα ρευστότητας που ξεπερνούσε το 30% των καταθέσεών
τους.
Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες τράπεζες δεν κατάφεραν να επιτύχουν την επίδοση
των ιδιωτικών. Στην κρατική τράπεζα Filanbanko χορηγήθηκε τον Μάιο του 2001 ένεση
ρευστότητας ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων αλλά παρόλα αυτά, έκλεισε τον Ιούλιο
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του 2001. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων δεν είχε ολοκληρωθεί έως
τον Μάιο του 2003 και αρκετές καταθέσεις παρέμειναν μπλοκαρισμένες. Η Banco del
Pacifico, η οποία ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα του Εκουαδόρ, ήταν η μόνη δημόσια
εμπορική τράπεζα που κατάφερε να παραμείνει ανοικτή. Το 2001 έλαβε ως
χρηματοδότηση το ποσό των 129 εκατομμυρίων δολαρίων και στις αρχές του 2002 το
ποσό των 121 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά της. Επιπλέον
υλοποιήθηκε σχέδιο ανασυγκρότησης της τράπεζας και στα τέλη του 2001 ιδιωτικές
εταιρείες ανέλαβαν τη διοίκησή της. Η χρηματοπιστωτική της θέση σταθεροποιήθηκε
καθώς οι νέοι διαχειριστές κατάφεραν να περικόψουν δαπάνες και τα δάνεια που
χορηγούνταν συνοδεύονταν από επαρκείς εξασφαλίσεις (εγγυήσεις, ενέχυρα). Ως εκ
τούτου ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια ελαττώθηκε
από 53% το 2001 στο 32% το 2002.
Ο ρυθμός υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε το 2002. Στα
επιτεύγματα του 2001, περιλαμβάνονται πρώτον η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος, δεύτερον η εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στον ιδιωτικό τομέα και τρίτον
η αυξημένη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στους τομείς της ύδρευσης και των
τηλεπικοινωνιών. Παρά ταύτα, ακυρώθηκε η ιδιωτικοποίηση σημαντικών δημόσιων
οργανισμών μετά το «πάγωμα» των τιμολογίων τους. Το βασικό επίτευγμα του 2002
ήταν η έγκριση από το Κογκρέσο του νόμου για τη δημοσιονομική ευθύνη και
διαφάνεια, ο οποίος υπαγόρευε μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές πολιτικές απαραίτητες
για τη μείωση του χρέους.
Το Εκουαδόρ είναι μία χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους αλλά οι επιδόσεις της
οικονομίας είναι υπό των δυνατοτήτων της και οι πολιτικοί θεσμοί της χώρας έχουν
εξασθενήσει. Επίσης ο μισός πληθυσμός του είναι φτωχός και το μεγαλύτερο μέρος των
εισοδημάτων από το πετρέλαιο έχουν δαπανηθεί. Το Εκουαδόρ έχει κηρύξει δύο (2)
φορές στάση πληρωμών όσον αφορά το χρέος του, κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας
1980-2000. Συνεπώς αποτράπηκε η πρόσβαση του Εκουαδόρ σε δανεισμό με εμπορικούς
όρους. Ο δημόσιος τομέας παραμένει ισχυρά εξαρτημένος από τους τομείς του
πετρελαίου, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης οι κυβερνητικές δαπάνες
είναι ανεπαρκείς. Το δικαστικό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικοποιημένο και το
γράμμα του νόμου δεν εφαρμόζεται με αξιοπιστία. Οι πολίτες δεν έχουν ισότιμη
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μεταχείριση απέναντι στον Νόμο και επικρατεί ανασφάλεια ως προς την απρόσκοπτη
απονομή της δικαιοσύνης. Ο Οργανισμός Διεθνούς Διαφάνειας βαθμολογεί το Εκουαδόρ
ώς μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Το Εκουαδόρ υπέφερε από τις ανίσχυρες κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα.
Παρόλη την αρχική επιτυχία της προηγούμενης κυβέρνησης στη σταθεροποίηση της
οικονομίας, η κυβέρνηση πλέον δεν απολάμβανε τη στήριξη του Κογκρέσου και ήταν
αδύνατο να διατηρήσει την εφαρμογή στέρεων πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του 2002, η
αξιοπιστία της αλλοτριώθηκε περαιτέρω με την αποκάλυψη του κυβερνητικού
σκανδάλου διαφθοράς. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο λαός αγνόησε τα παραδοσιακά
πολιτικά κόμματα και εξέλεξε τον Λούσιο Γκουτιέρες, τον πολιτικό με τις μικρότερες
πιθανότητες εκλογής, ως πρόεδρο της χώρας στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2002. Ο
Γκουτιέρες ήταν πρώην συνταγματάρχης και υποστηρίχθηκε από τους γηγενείς, τις
αριστερές και κεντρώες ομάδες και από μερίδα οικονομολόγων και τραπεζιτών.
Δεσμεύτηκε να υλοποιήσει σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς και να υποστηρίξει
οικονομικά τους μη έχοντες. Η θητεία του νέου προέδρου ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου
2003 και ήταν τετραετής. Όμως ο έλεγχος του Κογκρέσου παρέμεινε στα παραδοσιακά
κόμματα που είχαν καταλάβει σχεδόν όλες τις ηγετικές θέσεις. Η κυβέρνηση ανέλαβε το
δύσκολο έργο της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με αυτά τα κόμματα ώστε να
καταστεί εφικτή η ψήφιση της νομοθετικής της ατζέντας.

2.9.2 Κύρια στοιχεία του προγράμματος δανειοδότησης του Εκουαδόρ
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Το Εκουαδόρ είναι αρχικό μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπως και άλλα
28 κράτη που υπέγραψαν τα άρθρα της συμφωνίας ίδρυσής του μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου
1945. Η ποσόστωσή του (quota) είναι 302,3 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά
Δικαιώματα (SDRs) που αντιστοιχούν σε 340 εκατομμύρια δολάρια. Το Εκουαδόρ έχει
χρησιμοποιήσει τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου αρκετές φορές στο παρελθόν.
Στις 21 Μαρτίου 2003 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών
(λήξη στις 20 Απριλίου 2004), η οποία παρείχε 151 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά
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Δικαιώματα (ΕΤΔ) που αντιστοιχούν στο 46% της ποσόστωσής του και σε 206
εκατομμύρια δολάρια. Το πρόγραμμα προέβλεπε τα 30,2 εκατομμύρια ΕΤΔ να διατεθούν
άμεσα και τα υπόλοιπα 120,8 εκατομμύρια ΕΤΔ να καταβληθούν τμηματικά σε τέσσερις
ισόποσες δόσεις ύψους 30,2 εκατομμυρίων ΕΤΔ η καθεμία, έπειτα των ελέγχων που θα
διενεργεί κλιμάκιο του ΔΝΤ.
Η κυβέρνηση του προέδρου Γκουτιέρεζ διορίστηκε στις 15 Ιανουαρίου 2003 και
ξεκίνησε αμέσως την εφαρμογή συγκεκριμένων οικονομικών μέτρων για να διορθώσει
την δύσκολη κατάσταση που παρέλαβε. Οι βασικοί στόχοι της κυβέρνησης ήταν: η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για όλους τους πολίτες του Εκουαδόρ, με ιδιαίτερη
στόχευση στους οικονομικά αδύνατους, η επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης με χαμηλό
πληθωρισμό, η βελτίωση του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης και η μέριμνα για την
παροχή ποιοτικότερων δημόσιων υπηρεσιών. Το Εκουαδόρ παρέμενε δεσμευμένο στη
δολαριοποίηση και η διατηρήσιμη ανάπτυξη κάτω από το καθεστώς της δολαριοποίησης,
απαιτούσε πρώτον την επίτευξη πολύ ισχυρής δημοσιονομικής θέσης, δεύτερον την
ολική ανάκτηση της πιστωτικής αξιοπιστίας και τρίτον διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Το οικονομικό πρόγραμμα για το
2003 αντανακλούσε αυτούς τους στόχους.
Το μακροοικονομικό πλάνο για το έτος 2003 προέβλεπε ήπια ανάπτυξη, με συνεχή
τάση μείωσης του πληθωρισμού. Η παραγωγή προβλεπόταν να φτάσει στο επίπεδο του
3,5% το 2003, καθοδηγούμενη από την διεύρυνση των εξαγωγών πετρελαίου, παρόλο
που αναμενόταν μικρή καθίζηση στις επενδύσεις μετά την ολοκλήρωση του νέου αγωγού
πετρελαίου (OCP). Η κατανάλωση προβλεπόταν να αυξηθεί με μετριοπαθή ρυθμό, σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ακολουθώντας μία περίοδο υψηλών δαπανών για
διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Το εξωτερικό έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών
αναμενόταν να αυξηθεί με επιβραδυνόμενο ρυθμό το 2003, ενώ ο γενικός πληθωρισμός
(ρυθμός αύξησης του Εν.Δ.Τ.Κ.) προβλεπόταν να μειωθεί στο 6% στα τέλη του έτους,
παρόλο που μπορούσαν να προκύψουν αυξήσεις στις τιμές ορισμένων αγαθών και
υπηρεσιών.
Η διατήρηση της εφαρμογής συνετών δημοσιονομικών πολιτικών και η συνέχιση των
διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ήταν ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και άλλων μεσοπρόθεσμων οικονομικών
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στόχων. Το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα απαιτούνταν να διατηρηθεί σε υψηλό
επίπεδο το 2004 και καθεξής, ενώ ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα των εξαγωγών
επιπρόσθετης ποσότητας πετρελαίου θα χρησιμοποιούνταν για να μειώσουν το δημόσιο
χρέος ή να αυξήσουν τα αποθέματα της κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα.
Η κυβέρνηση του Εκουαδόρ ήταν πεπεισμένη ότι η απαρέγκλιτη εφαρμογή αυτής της
στρατηγικής θα έδινε τεράστια ώθηση στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης ως προς τη
διατηρησιμότητα του χρέους και θα μείωνε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών σε
επίπεδα που είναι συνεπή για μία δολαριοποιημένη οικονομία. Επίσης τα υψηλά επιτόκια
των κυβερνητικών ομολόγων θα αποκλιμακώνονταν και τα ομόλογα θα καθίστατο
λιγότερο επισφαλή, συντελώντας και στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα.
Οι τέσσερις βασικοί στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής ήταν:
i) Άμεση υποχώρηση των πιέσεων που ασκούνται στη ρευστότητα και η ρύθμιση των
εκκρεμών οφειλών που συσσώρευσε η προηγούμενη κυβέρνηση.
ii) Εφαρμογή περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να απαλειφθούν οι
αποτυχημένες πολιτικές των ετών 2001 και 2002.
iii) Προστασία των φτωχών μέσω της σταθεροποίησης των εισοδηματικών τους
απολαβών και την ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων.
iv) Βελτίωση της προσαρμοστικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής και ιεράρχηση
των δαπανών ανάλογα με την σπουδαιότητά τους.
Ο δημόσιος τομέας έχει την ανάγκη ισχυρού πρωτογενούς ισοζυγίου για να ελαττωθεί
ο πληθωρισμός, να περιοριστεί το μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
και να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ως προς την εξυπηρέτηση του χρέους. Τα έσοδα του
μη χρηματοπιστωτικού τομέα σχεδιάζονταν να αυξηθούν κατά 0,9%, στο επίπεδο των
26,9% του ΑΕΠ το 2003. Οι πρωτογενείς δαπάνες του αναμενόταν να σταθεροποιηθούν
στο 21,7% του ΑΕΠ το ίδιο έτος. Εντάθηκαν οι προσπάθειες για την ισχυροποίηση του
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα εξασφάλιζε επαρκείς συντάξεις, θα
εξάλειφε τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων και θα μείωνε τις μεταβιβάσεις
πόρων από την κεντρική κυβέρνηση.
Ο προϋπολογισμός του 2003 περιελάμβανε «πάγωμα» των μισθών και οι υπολογισμοί
των εσόδων και των εξόδων βασίστηκαν στην υπόθεση ότι η τιμή του πετρελαίου ανά
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βαρέλι θα ήταν 18 δολάρια. Αν τα πραγματικά πετρελαϊκά έσοδα ήταν λιγότερα των
προϋπολογισθέντων, η κυβέρνηση θα κάλυπτε το υπολειπόμενο ποσό, μέσω της μείωσης
των δαπανών. Αντιθέτως αν τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου ήταν περισσότερα
των προγραμματισμένων θα χρησιμοποιούνταν για την αύξηση των αποθεμάτων της
κυβέρνησης στην Κεντρική Τράπεζα ή για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Σχεδιαζόταν η εισαγωγή ενιαίου μισθολογίου για το δημόσιο τομέα και αναδιάρθρωση
των δημόσιων υπηρεσιών. Με το ενιαίο μισθολόγιο, τα ποικίλα μέρη των αμοιβών θα
συνέκλιναν σε ένα μισθολογικό επίπεδο, το οποίο θα αποτελούσε τη βάση υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών. Η αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών προέβλεπε
μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ώστε ο λογαριασμός των αμοιβών τους
στον προϋπολογισμό του 2004 να ελαττώνονταν σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2003.
Επιπλέον, η κυβέρνηση αιτήθηκε τεχνικής υποστήριξης και χρηματοοικονομικής
βοήθειας από την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Τράπεζα Ενδοαμερικανικής Ανάπτυξης
(Inter-American Development Bank ή IDB) για να επιτευχθεί η εν λόγω μεταρρύθμιση.
Επίσης το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου προέβλεπε φορολογική
μεταρρύθμιση ώστε η κατανομή των δημοσίων δαπανών να καταστεί πιο
αποτελεσματική και να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Ειδικότερα η αναθεώρηση
περιελάμβανε:
1) κατάργηση των φοροαπαλλαγών
2) εξάλειψη των «μικρών» φόρων (φόρων επί των πωλήσεων) που έχουν χαμηλές
αποδόσεις και υψηλά διοικητικά κόστη
3) αύξηση των τελών κυκλοφορίας
4) μείωση του αφορολόγητου ορίου στα φυσικά πρόσωπα
5) κλείσιμο ορισμένων φορολογικών «παραθύρων» τα οποία επιτρέπουν σε ορισμένες
επιχειρήσεις να φοροαποφεύγουν εμφανίζοντας πλασματικά διογκωμένα κόστη.
Οι παραπάνω αλλαγές θα δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη
πλεονασματικού αποτελέσματος στον προϋπολογισμό σε διαρκή βάση με την προοπτική
μείωσης του δημόσιου χρέους. Ο νέος αγωγός πετρελαίου που σχεδιαζόταν να τεθεί σε
λειτουργία το τελευταίο τρίμηνο του 2003 έχει χωρητικότητα για υπερδιπλάσιες
εξαγωγές πετρελαίου, συντελώντας σημαντικά στην ενίσχυση των μεσοπρόθεσμων
προσδοκιών για τις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Τα έσοδα που θα προστίθονταν στο
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δημόσιο κορβανά από τον νέο αγωγό δε θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη
τρεχουσών δαπανών αλλά θα εισέρρεαν στο Ταμείο Σταθερότητας Πετρελαίου και
Μείωσης Χρέους (στο FEIREP, Fondo de Estabilizacion, Invension Social, Y Reduccion
del Enteudamiento Publico). Το 10% των πόρων του FEIREP καλύπτει κοινωνικές
δαπάνες, το 20% των πόρων είναι δεσμευμένο στην αντιμετώπιση απρόοπτων γεγονότων
όπως φυσικές καταστροφές ή κατακόρυφη μείωση στη τιμή του πετρελαίου και το 70%
των πόρων κατευθύνεται στην αποπληρωμή του χρέους. Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική
της χώρας για την πραγματοποίηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε συνδιασμό με τη
δυνατότητα αποπληρωμής χρέους που προσφέρει το FEIREP αναμενόταν να μειώσουν
το λόγο χρέους προς ΑΕΠ από 59% στα τέλη του 2002 σε 40% στα τέλη του 2006.
Η κυβέρνηση είχε σκοπό να ρευστοποιήσει άμεσα τα περιουσιακά στοιχεία της
Filabanko και τουλάχιστον ακόμη οχτώ (8) τραπεζών που έκλεισαν ώστε να τερματιστεί
οριστικά η οδυνηρή εμπειρία της τραπεζικής κρίσης του 1999. Η κίνηση αυτή ήταν
ιδιαίτερα σημαντική για τους καταθέτες αφού αρκετές αποταμιεύσεις τους ήταν ακόμα
παγιδευμένες. Επιπλέον, με τη τεχνική υποστήριξη που προσέφερε το Ταμείο και άλλοι
θεσμικοί οργανισμοί, η κυβέρνηση θα οικοδομούσε στέρεο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Αυτό θα επιτυγχάνονταν: πρώτον με την ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας, δεύτερον
με την αναδιάρθρωση του συστήματος παροχής ρευστότητας και τρίτον με τη βελτίωση
των μηχανισμών ανάκτησης των κεφαλαίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών Pacifictel
και Andinatel ήταν απαραίτητο να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Μέχρι το τέλος του 2003 σχεδιάστηκε να αναλάβουν τη διοίκησή τους, φημισμένες
διεθνείς εταιρείες. Παράλληλα οι κρατικές επιχορηγήσεις σε αυτές σταδιακά θα
εξαλείφονταν. Με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις λειτουργίες του δημόσιου
τομέα η κυβέρνηση είχε σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνειά του. Δημοσιονομικά στοιχεία
που δείχνουν κατά πόσο υλοποιούνται οι στόχοι του προγράμματος θα δημοσιεύονταν
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (δεδομένα για έσοδα και έξοδα) και στην
ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας του Εκουαδόρ (δεδομένα για το χρέος και τις
εκπρόθεσμες οφειλές). Η εταιρεία πετρελοειδών PetroEcuador, η αεροπορική εταιρεία
TAME και όλες οι επιχειρήσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης δεσμεύονταν να δημοσιεύουν
στο διαδίκτυο τις ετήσιες αναφορές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό τους
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Συμβούλιο, οι οποίες είναι η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κέρδη ή ζημίες της
τρέχουσας χρήσης), η κατάσταση ταμειακών ροών και ο ισολογισμός τους.

2.9.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της δολαριοποίησης και η
επίδρασή της στο Εκουαδόρ
Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το εάν η επίσημη δολαριοποίηση συμβάλει στην
σταθερότητα και στην ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αλλά υπάρχει
συμφωνία για τα κύρια θετικά και αρνητικά αποτελέσματά της. Οι υποστηρικτές της
δολαριοποίησης τονίζουν τα οφέλη της σε όρους χαμηλότερων και σταθερότερων
επιτοκίων και πληθωρισμού, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική
αποτελεσματικότητα, σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε ανάπτυξη. Οι επικριτές της
υπογραμμίζουν ότι το καθεστώς της δολαριοποίησης στερείται ευελιξίας και εμφανίζει
αδυναμία στο να ανταποκριθεί επαρκώς στις κρίσεις. Συνεπώς κατά αυτούς αποτελεί
χειρότερη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με το σύστημα που επιτρέπει στην ονομαστική
συναλλαγματική ισοτιμία να κινείται ανάλογα με τις μεταβολές στις προσδοκίες, στις
πολιτικές ή στα οικονομικά μεγέθη.
Η σημαντικότερη δυνητική ωφέλεια της δολαριοποίησης είναι ότι μία χώρα μπορεί
να υιοθετήσει το νόμισμα μιας άλλης η οποία έχει καλύτερη φήμη για συνετή
νομισματική και συναλλαγματική πολιτική. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει:
(α) στη σύγκλιση του πληθωρισμού της χώρας στο επίπεδο της άλλης χώρας
(β) σε πιο σταθερό περιβάλλον για το εμπόριο και τις επενδύσεις και
(γ) στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης
Επίσης η δολαριοποίηση εξαλείφει το συναλλαγματικό κίνδυνο συντελώντας κατ’
επέκταση στη μείωση των επιτοκίων ώσπου να συγκλίνουν στα επιτόκια της άλλης
χώρας και σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Μειώνει τα συναλλακτικά κόστη,
ωφελώντας κυρίως τη διαμεσολάβηση των τραπεζών και το διεθνές εμπόριο, και κατά
συνέπεια την ανάπτυξη.
Το βασικότερο μειονέκτημά της είναι η απώλεια ευελιξίας στις πολιτικές
μακροοικονομικής διαχείρισης. Μονιμότητα στη ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία
σημαίνει ότι το πραγματικό επιτόκιο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω των μεταβολών
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στις τιμές ή στους μισθούς. Ωστόσο, στην πράξη, οι μισθοί και οι τιμές μπορεί να είναι
άκαμπτοι σε μειώσεις, και η έλλειψη ευελιξίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της
παραγωγής και της απασχόλησης και σε αύξηση της πραγματικής αστάθειας. Άλλα
μειονεκτήματα της δολαριοποίησης είναι πρώτον η απώλεια της διακριτικής ευχέρειας
της χώρας να εφαρμόσει τη βέλτιστη νομισματική πολιτική που της αρμόζει. Η
νομισματική πολιτική της Αμερικής ενδέχεται να είναι καλύτερη από την «κακή»
νομισματική πολιτική του Εκουαδόρ αλλά κατώτερη της βέλτιστης πολιτικής που πρέπει
να εφαρμοστεί στο Εκουαδόρ, δεδομένων των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν
στις δύο οικονομίες. Δεύτερον η ανάγκη να απορροφά το Εκουαδόρ τις παγκόσμιες
μεταβολές στην αξία του δολαρίου, οι οποίες καθορίζονται από παράγοντες που δε
σχετίζονται με το Εκουαδόρ. Τρίτον η απώλεια της δυνατότητας του κράτους να «κόβει»
χρήμα και τέταρτον περιορισμένο εύρος δραστηριοτήτων του δανειστή ύστατης
προσφυγής (Κεντρική Τράπεζα) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική ρήτρα.
Η σχέση ανταλλαγής πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων της δολαριοποίησης, είναι
παρόμοια με αυτή της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς και οι δύο
συνεπάγονται την απώλεια ελέγχου επί της νομισματικής πολιτικής. Εντούτοις,
υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές:
1) Η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να ανατιμηθεί ή να υποτιμηθεί. Το
γεγονός αυτό από τη θετική του σκοπιά προσφέρει μια βαλβίδα διαφυγής από την
έλλειψη ευελιξίας ενώ η αρνητική πλευρά του υπονοεί μικρότερο βαθμό δέσμευσης στη
μονιμότητα σε σχέση με τη δολαριοποίηση.
2) Με το καθεστώς σταθερού επιτοκίου διατηρείται η δυνατότητα της χώρας να τυπώνει
χρήμα.
Οι υποστηρικτές της δολαριοποίησης υπογραμμίζουν ότι τα οφέλη ενός εθνικού
νομίσματος και της αυτόνομης νομισματικής πολιτικής είναι περισσότερο θεωρητικά
παρά πραγματικά. Επικαλούνται την υψηλή συσχέτιση μεταξύ των αμερικανικών
επιτοκίων και των επιτοκίων αναδυόμενων χωρών με κυμαινόμενες συναλλαγματικές
ισοτιμίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα περιθώρια εφαρμογής ανεξάρτητης
νομισματικής πολιτικής από αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών είναι περιορισμένα.
Δεδομένης της αδυναμίας παρέμβασης στην νομισματική και συναλλαγματική πολιτική
που ακολουθείται, ένα ισχυρό πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής αποκτά βαρύνουσα
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σημασία σε ένα δολαριοποιημένο σύστημα. Η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης αυτού
του εργαλείου για αντικυκλικούς σκοπούς απαιτεί ισχυρά δημόσια οικονομικά,
συμπεριλαμβανομένων :
• χαμηλού λόγου χρέος προς ΑΕΠ
• υγιούς φορολογικού συστήματος και
• ευέλικτης δομής δαπανών.
Μέχρι στιγμής, το Εκουαδόρ έχει κυρίως ευνοηθεί από τη δολαριοποίηση. Ο
πληθωρισμός έχει συγκλίνει στα διεθνή επίπεδα και τα μακροοικονομικά μεγέθη της
χώρας έχουν βελτιωθεί, επηρεάζοντας θετικά την αποδοτικότητα και τις ιδιωτικές
επενδύσεις. Παράλληλα, το καθεστώς δολαριοποίησης έχει βοηθήσει στη θωράκιση της
οικονομίας, ιδίως των εγχώριων χρηματοπιστωτικών αγορών, από τις
αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις των συχνών περιόδων πολιτικής αστάθειας. Η ενίσχυση
της μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συνέβαλε στη διατήρηση
συγκρατημένης οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, το δημόσιο χρέος μειώθηκε
απότομα και η υποκείμενη δημοσιονομική θέση βελτιώθηκε σημαντικά.
Όμως η δολαριοποίηση είχε και αρνητικά αποτελέσματα. Το Εκουαδόρ υπόκειται σε
σημαντικές εξωτερικές διαταραχές λόγω του μεγάλου μεριδίου των προϊόντων
πετρελαίου στις εξαγωγές και στα κυβερνητικά έσοδα (46% και 35% αντίστοιχα το
2000-2004) και της διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου. Η υποχώρηση των τιμών
του πετρελαίου ασκεί πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών και μειώνει τους πόρους που έχει
στη διάθεσή της η κυβέρνηση. Υπό αυτές τις συνθήκες , η αυτόνομη νομισματική
πολιτική και η ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν
σπουδαίο ρόλο στη μακροοικονομική διαχείριση. Επιπλέον, το Εκουαδόρ έχει ιστορικό
κακής δημοσιονομικής διαχείρισης και σημαντικών δημοσιονομικών δυσκαμψιών,
γεγονός που δυσχεραίνει την προσαρμογή στη δολαριοποίηση. Τέλος, η απώλεια της
δυνατότητας της χώρας να τυπώνει χρήμα στερεί έσοδα στην κυβέρνηση παρόλο που
αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από τις χαμηλότερες πληρωμές τόκων.
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Πίνακας 2.19 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης του Εκουαδόρ από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Stand-by

Ημερομηνία
Έγκρισης

14 Μαρτίου
2003
Stand-by
19 Απριλίου
2000
Stand-by
11 Μαΐου
1994
Stand-by
11 Δεκεμβρίου 1991
Πηγή: IMF Country Report No.6/98.

Ημερομηνία
Λήξης
13 Απριλίου
2004
31 Δεκεμβρίου 2001
11 Δεκεμβρίου 1995
10 Δεκεμβρίου 1992

Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
151

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
60,4

226,76

226,76

173,90

98,90

75

18,56

2.9.4 Η επίδραση του δανείου και οι προοπτικές ανάκαμψης
Στις 14 Μαρτίου του 2003 δόθηκαν στην κυβέρνηση του Εκουαδόρ 30,2 εκατομμύρια
Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) από τα συνολικά 151 εκατομμύρια ΕΤΔ (206
εκατομμύρια δολάρια ή το 46% της ποσόστωσής του) που προέβλεπε η συμφωνία με το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στις 23 Ιουλίου 2003 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
αξιολόγηση προόδου της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας και
αποδεσμεύτηκαν από το Ταμείο 30,2 εκατομμύρια ΕΤΔ. Αν και η συμφωνία προέβλεπε
να συντελεστούν τέσσερις (4) εκθέσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος και να
εκταμιευτούν από το ΔΝΤ 30,2 εκατομμύρια ΕΤΔ σε καθεμία, τελικά έγινε μόνο μία
έκθεση (η πρώτη). Συνολικά χορηγήθηκε στη χώρα το ποσό των 60,4 εκατομμυρίων
ΕΤΔ.. Συνεπώς το συμφωνηθέν ποσό των 151 εκατομμυρίων ΕΤΔ δε δόθηκε στο
ακέραιο.
Το 2008 το Εκουαδόρ κήρυξε στάση πληρωμών. Η κυβέρνηση του οικονομολόγου
Ραφαέλ Κορέα (ουμανιστής αριστερός Πρόεδρος), επικεφαλής του Σοσιαλιστικού
Κόμματος «Συμμαχία για την Πατρίδα», με το που εξελέγη για πρώτη φορά το 2007
έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την καταπολέμηση της μεγάλης φτώχειας,
αμφισβητώντας τη νομιμότητα του χρέους. Τον Ιούλιο του 2007 συνέστησε Δημόσια
Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Public Debt Audit Commission), η οποία αποτελούνταν
από εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων, καθώς και από
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διαπρεπείς ξένους οικονομολόγους. Ο οικονομικός έλεγχος του χρέους κατέληξε σε
ενδιαφέροντα συμπεράσματα: πρώτον οι εκπρόσωποι των τραπεζών Smith Barney
(ανήκει σήμερα στη Citigroup) και JP Morgan προχώρησαν σε αναδιάρθρωση χρέους το
2000 χρεώνοντας για τα ομόλογα που εκδόθηκαν επιτόκια 10% και 12%, χωρίς την
έγκριση της χώρας, και δεύτερον οι συμφωνίες έκδοσης των ομολόγων δεν ήταν
σύννομες με το Σύνταγμα της χώρας.
Με βάση το πόρισμα της εν λόγω επιτροπής, η κυβέρνηση Κορέα κήρυξε άνομο χρέος
ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προχώρησε σε στάση πληρωμών. Η
απόφαση στην αρχή προκάλεσε μεμονωμένες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, χωρίς
όμως ιδιαίτερη συνέχεια σε αντίθεση με την κρίση ομολόγων του Μεξικού το 1994
(κρίση της τεκίλας). Η στάση πληρωμών του Κορέα συνοδεύτηκε από αναδιάρθρωση
χρέους -το Εκουαδόρ θα πληρώσει 35 σεντς για κάθε δολάριο του χρέους- και βέβαια
από ριζική αναθεώρηση του οικονομικού προσανατολισμού της χώρας, με έλεγχο επί
των πλουτοπαραγωγικών πηγών της. Οι ρίζες της κρίσης χρέους του Εκουαδόρ
δημιουργήθηκαν την περίοδο 1976-1979, όταν το τότε δικτατορικό καθεστώς της χώρας
συνομολόγησε χρέος 3,4 δις δολαρίων. Τα 2/3 του χρέους (2,67 δις δολάρια) αφορούσαν
τη χρηματοδότηση στρατιωτικών εξοπλισμών. Μόνο για το 2007 το Εκουαδόρ πλήρωσε
περισσότερα από 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξυπηρέτηση του χρέους του,
περισσότερα από όσα δαπάνησε η κυβέρνηση από κοινού για την υγεία, την κοινωνική
πρόνοια, την αστική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Στο διεθνές δίκαιο υπάρχει πρόβλεψη
για την μονομερή άρνηση μιας χώρας να πληρώσει τα χρέη της, όταν συντρέχουν τρεις
λόγοι:
(α) Ο δανεισμός έγινε με ανήθικο και παράνομο τρόπο.
(β) Τα δάνεια δεν χρησιμοποιήθηκαν προς το συμφέρον του λαού και της χώρας.
(γ) Οι δανειστές γνώριζαν ποιους δάνειζαν και για ποιο σκοπό.
Η ρήτρα αυτή του διεθνούς δικαίου αποκαλείται odious debt ή απεχθές χρέος.
Την τριετία 2008-2010, παρά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008,
διπλασιάστηκαν οι δημόσιες επενδύσεις για την υγεία και την παιδεία. Από το 2007, η
κυβέρνηση αύξησε τους φόρους εισοδήματος κατά 14%, τον Αύγουστο του 2010 το
δημόσιο εξωτερικό χρέος ήταν στο 13,8% του ΑΕΠ και η συνολική εξυπηρέτηση του
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εξωτερικού χρέους (δημόσιου και ιδιωτικού, συμπεριλαμβανομένων των
τοκοχρεολυσίων) μειώθηκε στο 9,6% του ΑΕΠ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι
απαραίτητες για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της χώρας. Το Εκουαδόρ
είναι ανοιχτό σε νέες ξένες επενδύσεις όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνεργασία
με την Sinohydro, την κινέζικη εταιρεία που θα επενδύσει 1,682 δισεκατομμύρια
δολάρια στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που
κατασκευάστηκε ποτέ στη χώρα. Εξίσου θεμελιώδες για την επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων του Εκουαδόρ, είναι η υιοθέτηση οικονομικών συστημάτων που προωθούν την
κοινωνική σταθερότητα και συνοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός
αποτελεσματικότερου και εκσυγχρονισμένου δημόσιου τομέα. Προς αυτή την
κατεύθυνση έδρασε η κυβέρνηση, ισχυροποιώντας το δημόσιο τραπεζικό σύστημα. Το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2007-Ιουνίου 2010 οι επενδύσεις αυξήθηκαν στα 7,015
δισεκατομμύρια δολάρια ενώ την περίοδο 2000-2006 οι επενδύσεις ανήλθαν μόλις στα
2,092 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παρόλο που η οικονομία του Εκουαδόρ είναι εξωστρεφής και ως εκ τούτου ιδιαίτερα
ευπαθής στις εξωτερικές διαταραχές, μεταξύ του 2007 και του 2010 ο ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ ανήλθε στο 3,4% και στη χώρα δε σημειώθηκε κατακόρυφη αύξηση της
ανεργίας όπως συνέβη σε άλλες οικονομίες. Ενώ στη Λατινική Αμερική η κρίση οδήγησε
στην ανεργία 10 εκατομμύρια εργαζόμενους, ο Δείκτης Φτώχειας του Εκουαδόρ
μειώθηκε από 37,6% το Δεκέμβριο του 2006 σε 33% τον Ιούνιο του 2010.
Πίνακας 2.20α Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών του Εκουαδόρ
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

23255
1,73
36,1

16674
-5,33
52,2

15934
2,8
96,1

21250
5,1
37,7

24899
3,4
12,6

28636
2,7
7,9

32642
6,9
2,74

-4,1

-3,8

0,1

-1,1

-0,8

1,7

2,3

-9,33
69,8

4,63
98,1

5,28
86

-3,23
69

-3,92
60,3

-1,41
51,7

-1,61
51

Πηγή: IMF Country Report No.6/98 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Ecuador
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Πίνακας 2.20β Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών του Εκουαδόρ
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

37187
5,74
2,1

41402
4,75
3,3

45789
2,04
2,28

54686
7,24
8,4

57303
0,36
5,1

61958
-1,4
4

65456
-1
3,5

0,7

3,3

2,1

2,2

-2,1

-1,2

-0,9

0,96
46,4

3,91
40,9

3,62
38,2

2,2
34,4

-1,1
27,6

-0,58
27,3

-1,62
27

Πηγή: IMF Country Report No.6/98 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Ecuador
Διάγραμμα 2.43 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ του Εκουαδόρ
Ονομαστικό ΑΕΠ

Ονομαστικό ΑΕΠ (σε εκ. $)

70000
60000

Εκατ. $

50000
40000
30000
20000
10000
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.20α και 2.20β.
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Διάγραμμα 2.44 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης του Εκουαδόρ

8

Ρυθμός ανάπτυξης

Ρυθμός ανάπτυξης (%)

Ποσοστό (%)

6
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2
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-6
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.20α και 2.20β.

Ποσοστό (%)

Διάγραμμα 2.45 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού του Εκουαδόρ
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.20α και 2.20β.
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Διάγραμμα 2.46 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος/πλεονάσματος
του Εκουαδόρ
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα
Ποσοστό (%) του ΑΕΠ

4

∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα (% του ΑΕΠ)

3
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1
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-3
-4
-5
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.20α και 2.20β.

Διάγραμμα 2.47 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών του
Εκουαδόρ
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ποσοστό (%) του ΑΕΠ
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.20α και 2.20β.
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Διάγραμμα 2.48 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ του Εκουαδόρ
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.20α και 2.20β.
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2.10 Η περίπτωση της Αργεντινής
2.10.1 Εισαγωγή
Την χρονική περίοδο 2001-02, η Αργεντινή αντιμετώπισε μία από τις χειρότερες
οικονομικές κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Η παραγωγή
μειώθηκε κατά περίπου 20% μέσα σε τρία χρόνια, ο πληθωρισμός εδραιώθηκε σε πολύ
υψηλά επίπεδα, η αργεντίνικη κυβέρνηση αθέτησε την υποχρέωση πληρωμών για την
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της, το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού τομέα
παρέλυσε και το αργεντίνικο πέσο υποτιμήθηκε στα επίπεδα των 3,90 πέσο για ένα
δολάριο τον Ιούνιο 2002. Τους πρώτους μήνες του 2003, αμυδρά σημάδια ανάκαμψης
εμφανίστηκαν, αλλά παρέμενε να διανυθεί πολύς δρόμος ακόμα ώστε να επιστρέψει η
Αργεντινή σε τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας.
Οι συνέπειες της κρίσης ήταν και είναι ακόμα και σήμερα ιδιαίτερα αισθητές στους
κατοίκους της Αργεντινής λόγω της εκτεταμένης οικονομικής άνθησης που υπήρχε τα
χρόνια πριν την κρίση. Περίπου πέντε χρόνια πριν την κρίση του 2001, η Αργεντινή
θεωρούταν πρότυπο επιτυχημένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Ο πληθωρισμός, ο
οποίος την δεκαετία του 1980 ήταν σε υπερπληθωριστικά επίπεδα, υποχώρησε σε
μονοψήφια νούμερα. Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής ήταν εντυπωσιακός και η
οικονομία της Αργεντινής διαχειρίστηκε επιτυχώς την κρίση τεκίλας που ξέσπασε στο
Μεξικό στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Στη συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η αργεντίνικη οικονομία εισήλθε σε
ύφεση, από την οποία ήταν αδύνατον να εξέλθει χωρίς βοήθεια. Βέβαια οι αδυναμίες της
οικονομίας της χώρας τύγχαναν παγκόσμιας αναγνώρισης και διαδραμάτισαν καταλυτικό
ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Οι σημαντικές αποκλίσεις στην εφαρμογή των
πολιτικών και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης, που εκ των
υστέρων αποδείχτηκαν ημίμετρα, επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Όμως η Αργεντινή θεωρούταν ευρέως ως χώρα πρότυπο και συμμετείχε σε μια σειρά
προγραμμάτων υποστηριζόμενα από το ΔΝΤ (μερικά από τα οποία ήταν προληπτικά) το
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μεγαλύτερο διάστημα της δεκαετίας του 1990, τότε δηλαδή που δημιουργήθηκαν πολλές
από τις αδυναμίες της χώρας.
Η σοβαρότητα της κρίσης – και το γεγονός ότι συνέβαινε σε μία χώρα η οποία στο
παρελθόν είχε φέρει εις πέρας με ιδιαίτερη επιτυχία διαδοχικά προγράμματα
υποστηριζόμενα από το ΔΝΤ - καθιστούσε θεμελιώδους σημασίας τη λεπτομερή και
εμπεριστατωμένη εξέταση των διδαγμάτων της αργεντίνικης κρίσης όσον αφορά άλλες
χώρες και το ΔΝΤ. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την οικονομική κρίση της
Αργεντινής αποτελεί πολύ σημαντική παρακαταθήκη όσον αφορά την πρόληψη
μελλοντικών κρίσεων, την σωστή διαχείρισή τους καθώς και το σχεδιασμό πιο
αποδοτικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από το ΔΝΤ.
Όπως άλλες πρόσφατες χρηματοικονομικές κρίσεις σε αναδυόμενες αγορές, η
αργεντίνικη κρίση οφείλεται στο εύθραυστο ισοζύγιο πληρωμών της και στην αδυναμία
εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών για την ορθή αντιμετώπιση αυτών των
προβλημάτων λόγω οικονομικών περιορισμών και πολιτικών παραγόντων. Πιο
συγκεκριμένα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εκδήλωση της κρίσης ήταν η δυναμική του
χρέους του δημόσιου τομέα, το οποίο έφτασε σε συνθήκες έκρηξης λόγω της
παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που ταλάνιζε την Αργεντινή και των δυσκολιών
αναχρηματοδότησης του χρέους.
Σε αντιδιαστολή με τις μέχρι πρόσφατα παραδοσιακές κρίσεις που οφείλονταν στην
αδυναμία διαχείρισης του ισοζυγίου πληρωμών, η κρίση αυτή δεν δημιουργήθηκε λόγω
της μεγάλης ποσότητας χρημάτων που δαπανήθηκε για τη χρηματοδότηση ελλειμμάτων
και στον υψηλό πληθωρισμό. Αντιθέτως το καθεστώς του νομισματικού συμβουλίου
απέκλειε την άμεση χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων με μετρητά και
στην πορεία προς την κρίση σημειώθηκε σημαντικός αποπληθωρισμός των τιμών. Το
νομισματικό συμβούλιο είναι νομισματική αρχή η οποία διατηρεί σταθερή τη
συναλλαγματική ισοτιμία με ένα ξένο νόμισμα ή με ένα καλάθι νομισμάτων ή με το
χρυσό. Παρόλο που ο μικρός σε μέγεθος αργεντίνικος χρηματοπιστωτικός τομέας
συνέβαλε στην υπερβάλλουσα εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση, το
τραπεζικό σύστημα της Αργεντινής παρέμενε αρκετά συμπαγές και με επαρκή
κεφαλαιοποίηση, μέχρι την αθέτηση πληρωμών των τοκομεριδίων των κυβερνητικών
ομολόγων, την ασύμμετρη πεσοποίηση (asymmetric pesoization) και την τιμαριθμική
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αναπροσαρμογή των ισολογισμών των τραπεζών. Όπως και με την κατάρρευση της
προσδεθείσας συναλλαγματικής ισοτιμίας της Βραζιλίας το 1999, η δυναμική του
δημόσιου χρέους και οι αμφιβολίες σχετικά με την πρόσδεση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας ήταν κεντρικές, αν και η φύση της πρόσδεσης, η χρονική στιγμή της εξόδου
από αυτήν καθώς και άλλες πτυχές της κατάστασης οδήγησαν σε πολύ διαφορετικά
αποτελέσματα τις δύο χώρες.
Επιγραμματικά, η αλληλεπίδραση μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και της
συμφωνίας του νομισματικού συμβουλίου για σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία σε
σχέση με το αμερικανικό δολάριο, διαδραμάτισε τον σημαντικότερο ρόλο στην
μετατροπή της Αργεντινής από χώρα-αστέρι όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών,
σε χώρα υπό την επήρεια μιας πολύ σοβαρής οικονομικής κρίσης. Η συμφωνία του
νομισματικού συμβουλίου παρόλο που αρχικά βοήθησε στην αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού, ήταν μία πολιτική με πολύ μεγάλο ρίσκο, αφού ο μηχανισμός αυτός
μετατράπηκε με την πάροδο του χρόνου από παράγοντας ενίσχυσης της επενδυτικής
εμπιστοσύνης σε παράγοντα καταστροφής της, καθώς η κατεύθυνση της πολιτικής
μετατοπίστηκε από το «νομισματικά-κυρίαρχο» στο «δημοσιονομικά-κυρίαρχο»
καθεστώς. Εάν η κυβέρνηση προσαρμόζει το πρωτογενές έλλειμμα για να περιορίσει τη
συσσώρευση του χρέους και η Κεντρική Τράπεζα δε νομισματοποιεί το χρέος (δηλαδή
δεν κόβει νέο χρήμα) τότε το καθεστώς ονομάζεται νομισματικά-δεσπόζων ή Ρικαρδιανό
καθεστώς (monetary dominant ή Ricardian regime). Από την άλλη πλευρά, εάν τα
πρωτογενή ελλείμματα καθορίζονται ανεξάρτητα από τις πραγματικές υποχρεώσεις, ένα
τέτοιο καθεστώς ονομάζεται δημοσιονομικά-κυρίαρχο ή μη Ρικαρδιανό (fiscal dominant
ή non-Ricardian regime).
Όταν ο πληθωρισμός σταθεροποιήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, η λογική της διατήρησης
μιας σταθερής ισοτιμίας ήταν λανθασμένη, λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά
χαρακτηριστικά της οικονομίας. Τελικά, όταν η οικονομία εισήλθε σε φάση ύφεσης, η
συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου μετατράπηκε σε υποχρέωση στο πλαίσιο της
μεγέθυνσης του δημόσιου χρέους σε ξένο νόμισμα, σηματοδοτώντας την δημοσιονομική
κυριαρχία ως καθεστώς πολιτικής. Επιπλέον, η κυβέρνηση ήταν αναγκασμένη (λόγω της
συμφωνίας) να προβεί σε περιοριστική νομισματική πολιτική όταν βρέθηκε αντιμέτωπη
με την ραγδαία οικονομική κάμψη, και οι ευπάθειες του ισολογισμού είχαν αυξήσει
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δραματικά το κόστος εξόδου από τη συμφωνία σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα δίλημμα πολιτικής το οποίο τελικά είχε ως αποτέλεσμα να
υπονομεύει την επενδυτική εμπιστοσύνη και να οδηγήσει τη χώρα στην οικονομική
κρίση.

2.10.2 Η κρίση του 2001
Καθώς η κατάσταση εξακολουθούσε να επιδεινώνεται, οι αρχές ζήτησαν το 2001
περισσότερη διεθνή χρηματοδότηση με σκοπό την ενίσχυση των πολιτικών που
εφαρμόζονται. Στις 10 Μαρτίου 2000 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε
Συμφωνία Χρηματοδότησης (Stand-by Arrangement), διάρκειας τριών (3) ετών (λήξη
στις 9 Μαρτίου 2003) η οποία παρείχε 5,399 δισεκατομμύρια ΕΤΔ που αντιστοιχούν σε
7,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στις 12 Ιανουαρίου 2001, το Ταμείο ενέκρινε αύξηση της
αρχικής χρηματοδότησης στα 10,6 δισεκατομμύρια ΕΤΔ ή 14 δις δολάρια από τα 7,2
δις δολάρια, στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου προγράμματος με επίκεντρο τη
δημοσιονομική προσαρμογή και την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τα
14 δις δολάρια ήταν μέρος του ευρύτερου διεθνούς πακέτου στήριξης ύψους 40 δις
δολαρίων. Περίπου τα 3 δις δολάρια από τα 14 δις που προέβλεπε η συμφωνία με το
Ταμείο, ήταν άμεσα διαθέσιμα στην κυβέρνηση της χώρας και τρεις επιπλέον δόσεις
ύψους 1,3 δις δολάρια η καθεμία θα αποδεσμεύονταν κατά τη διάρκεια του έτους έπειτα
των ελέγχων που θα διενεργούσε κλιμάκιο του ΔΝΤ.
Το πρόγραμμα προσπάθησε να ενισχύσει τις προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη
μέσω της σταδιακής δημοσιονομικής εξυγίανσης η οποία περιελάμβανε αύξηση του
πρωτογενούς πλεονάσματος του δημόσιου τομέα σε 1,5% του ΑΕΠ από περίπου 0,5%
του ΑΕΠ το 2000, συνολικό έλλειμμα της τάξεως του 3% του ΑΕΠ και διάφορα
διαρθρωτικά μέτρα. Το πρόγραμμα στόχευε στην προώθηση των ιδιωτικών
επενδύσεων και του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές, μέσω της εξάλειψης των
φορολογικών αντικινήτρων, της συνεχιζόμενης εφαρμογής των ήδη εγκεκριμένων
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και της απορρύθμισης (deregulation) βασικών
κλάδων. Βάσει αυτών των μέτρων και των αναμενόμενων θετικών επιδράσεων στην
ανάκτηση κλίματος εμπιστοσύνης, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένονταν να αυξηθεί κατά
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2,5% και ο λόγος του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ προβλεπόταν να ανέλθει στο 52% του
ΑΕΠ.
Οι προσπάθειες ενδυνάμωσης των δημόσιων οικονομικών απέτυχαν να ανακόψουν τον
κύκλο ανόδου των επιτοκίων, την πτώση της ανάπτυξης και των δημοσιονομικών
επιδόσεων. Αρχικά οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανταποκρίθηκαν θετικά στο
αναθεωρημένο πρόγραμμα, αλλά ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, έγινε προφανές ότι το
δημοσιονομικό έλλειμμα θα υπερέβαινε το συμφωνηθέν ανώτερο όριο του πρώτου
τριμήνου. Επιπλέον, μετά την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών, ο διάδοχός του
εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καθώς οι
σχεδιασθείσες περικοπές στον προϋπολογισμό και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα δεν έτυχαν
της απαραίτητης πολιτικής στήριξης. Οι αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της
δυναμικής του χρέους αύξησαν τις υπερβάλλουσες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων
και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εκροές καταθέσεων.
Στο πλαίσιο του καθεστώτος σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας 1 πέσο = 1
αμερικανικό δολάριο (για αυτό και το πέσο αναφέρεται συχνά και ως μετατρέψιμο
πέσο), οι αρχές έλαβαν μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που είχαν μικρή
επίπτωση στη «διάβρωση» της εμπιστοσύνης και στη περαιτέρω διεύρυνση των
υπερβαλλουσών αποδόσεων των ομολόγων. Η πλειονότητα των μέτρων αυτών
εγκρίθηκαν χωρίς την πρότερη διαβούλευση με το Ταμείο. Ενώ το περιθώριο επιτοκίου
μεταξύ πέσο (εθνικό νόμισμα Αργεντινής) και αμερικανικού δολαρίου ήταν κάτω από
1% στις αρχές του έτους, αυξήθηκε στο 9% τον Απρίλιο του 2001. Το περιθώριο
επιτοκίου σημείωσε περαιτέρω άνοδο στο 16% όταν ο Κανονισμός της Κεντρικής
Τράπεζας τροποποιήθηκε, μειώνοντας τα απαιτούμενα συναλλαγματικά αποθέματα του
Νόμου Μετατρεψιμότητας (εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το Μάρτιο του 1991) ώστε να
επιτρέπεται η χορήγηση περισσότερων ενέσεων ρευστότητας στην οικονομία. Οι
προσπάθειες σταθεροποίησης της παραγωγής δεν έφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα
αφού μειώθηκε κατά 4% και στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του 2010. Ήταν
περισσότερο από προφανές ότι η Αργεντινή δε μπορούσε να αναπτυχθεί έχοντας το
πρόβλημα του χρέους της.
Οι αρχές αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να σταθεροποιήσουν τη δυναμική του χρέους
μέσω συμφωνίας ανταλλαγής χρέους (debt swap). Το χρέος αποτιμήθηκε στην αγοραία
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του αξία και η συμφωνία ανταλλαγής του ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2001. Η πράξη
αυτή έλυσε πρόσκαιρα το ζήτημα χρέους αλλά με υψηλό κόστος σε όρους
μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας του δημόσιου τομέα. Ενάντια στις προσδοκίες της
αγοράς ότι 18 έως 24 δισεκατομμύρια της ονομαστικής αξίας των ομολογιών θα
ανταλλαγούν, τελικά ανταλλάχθηκαν 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή σχεδόν
ολόκληρο το ποσό από τις υποβληθείσες προσφορές ύψους 32,8 δις δολαρίων. Παρόλο
που η συμφωνία ανταλλαγής χρέους μείωσε τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του χρέους
κατά 12,6 δις δολάρια το 2001-2005, το τεκμαρτό επιτόκιο της σύμβασης δηλαδή το
προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει την παρούσα αξία των πληρωμών για την
αποπληρωμή του χρέους πριν και μετά τη σύμβαση ήταν πάνω από 17% ετησίως (κόστος
22,1 δις δολάρια). Το προεξοφλητικό επιτόκιο της συμφωνίας (5%) υπερέβη τον
αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και ενίσχυσε τις ανησυχίες ως προς τη
φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα.
Καθώς λιγόστευαν οι επιλογές χρηματοδότησης της κυβέρνησης η συμφωνία του
νομισματικού συμβουλίου, που επικρίνει την χρηματοδότηση του ελλείμματος με
μετρητά, μπορούσε να διατηρηθεί μόνο με μηδενικό ταμειακό έλλειμμα ή ακόμα και
πλεόνασμα, καθώς οι πιστωτές δεν ήταν διατεθειμένοι να επαναχρηματοδοτήσουν
ληξιπρόθεσμα χρέη. Ο νόμος για το μηδενικό έλλειμμα ψηφίστηκε με στόχο την
επανάκτηση του ελέγχου στη δυναμική του δημόσιου χρέους μέσω των περικοπών
στις πρωτογενείς δαπάνες. Αλλά με το που εγκρίθηκε ο νόμος από το Κογκρέσο στα
τέλη Ιουλίου, τα περιθώρια επιτοκίου μεταξύ πέσο και αμερικανικού δολαρίου
σκαρφάλωσαν στις 1500 με 2000 μονάδες βάσης καθιστώντας την επιλογή μηδενικού
ελλείμματος όλο και περισσότερο απίθανη και αναποτελεσματική για τη διατήρηση της
συμφωνίας του νομισματικού συμβουλίου. Πράγματι, τον Ιούλιο, η επανάληψη της
ευρείας κλίμακας απόσυρσης καταθέσεων από τις τράπεζες της Αργεντινής ήταν το πιο
ξεκάθαρο σημάδι για την επικείμενη κατάρρευση του συστήματος εάν δεν γίνονταν
σύντομα δραματικές αλλαγές στις οικονομικές πολιτικές ή στις επικρατούσες συνθήκες.
Σε αυτό το στάδιο, έπρεπε να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο ακούσιας
αναδιάρθρωσης χρέους με μείωση της παρούσας αξίας του χρέους και αποδέσμευση
από τη συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου. Με το ΑΕΠ να μειώνεται με ετήσιο
ρυθμό 4% και τα περιθώρια επιτοκίου να φθάνουν τις 1000 μονάδες βάσης, η αποφυγή
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περαιτέρω αύξησης του λόγου χρέος προς ΑΕΠ απαιτούσε υψηλό πρωτογενές
πλεόνασμα της τάξης του 8% του ΑΕΠ. Επομένως η δυναμική της εξέλιξης του χρέους
ήταν εμφανώς μη βιώσιμη και η αναδιάρθρωση χρέους –που περιλαμβάνει
βραχυπρόθεσμη βοήθεια ρευστότητας και μείωση της παρούσας αξίας του δημόσιου
χρέους- έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Αντιμέτωπο με την επιλογή του ριζικού επανασχεδιασμού των πολιτικών ή με την
προσαύξηση της οικονομικής υποστήριξης στην Αργεντινή σε συνδιασμό με την
ενίσχυση των πολιτικών στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος, το Ταμείο
τάχθηκε υπέρ της δεύτερης εναλλακτικής. Παρά τις ανησυχίες για έλλειψη πολιτικής
στήριξης στα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου μηδενικού
ελλείμματος, το Ταμείο συμφώνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2001 να υποστηρίξει τη
χώρα με νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης και να καταβάλει σε αυτήν πέντε
δισεκατομμύρια δολάρια άμεσα (δεσμεύοντας άλλα τρία δισεκατομμύρια δολάρια για
υποστήριξη της προοπτικής αναδιάρθρωσης του χρέους). Η εκταμίευση των 5 δις
δολαρίων στόχευε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και διπλασίασε
την υπάρχουσα έκθεση του Ταμείου στην Αργεντινή. Η επιθυμητή αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης αποδείχτηκε ανέφικτη –με τις βουλευτικές εκλογές στα μέσα Οκτωβρίου
να αποδυναμώνουν περαιτέρω την κυβερνητική πολιτική- η προβλεπόμενη βελτίωση της
δημοσιονομικής πολιτικής και η αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας δεν πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,5%
το 2001, η δημοσιονομική θέση της χώρας κατά 3% του ΑΕΠ χαμηλότερα από τις
προβλέψεις του Σεπτεμβρίου και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξήθηκε πάνω από 60%.
Τον Νοέμβριο, οι αρχές προσπάθησαν ξανά να αναδιαρθρώσουν το δημόσιο χρέος χωρίς
επιτυχία.
Η κρίση ξέσπασε με απόσυρση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες
μειώθηκαν κατά περισσότερο από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια (6% των καταθέσεων)
από τις 28 έως στις 30 Νοεμβρίου 2001. Οι αρχές ανταποκρίθηκαν με ένα ευρύ φάσμα
κανονισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και στις συναλλαγματικές πράξεις που
περιελάμβαναν: εβδομαδιαίο όριο αναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς έως 250
πέσο, απαγόρευση στις τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε πέσο και περιορισμοί στην
εισροή και εκροή συναλλάγματος. Οι επακόλουθες ταραχές και διαδηλώσεις στις οποίες
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περισσότερα από 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους, οδήγησαν στην αναγκαστική παραίτηση
του Προέδρου Φερνάντο ντε λα Ρούα στις 20 Δεκεμβρίου 2001 ο οποίος αναγκάστηκε να
εγκαταλείψει το Προεδρικό Μέγαρο με ελικόπτερο.
Μέχρι τα τέλη του 2001, τόσο η οικονομία όσο και τα δημόσια οικονομικά βρίσκονταν
σε βαθιά κρίση. Τον Δεκέμβριο η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατακόρυφα, με
τη βιομηχανική παραγωγή να μειώνεται κατά 18%, οι κατασκευές κατά 36% και οι
εισαγωγές περισσότερο από 50%. Τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά 17% το
τελευταίο τρίμηνο του 2001 (τον Δεκέμβριο οι εισπράξεις φόρων μειώθηκαν κατά 30%).
Παρά τις περικοπές δαπανών, το έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανήλθε στο
4,5% του ΑΕΠ το 2001 έναντι του στόχου 2,5% του αναθεωρημένου προγράμματος. Τα
οικονομικά των επαρχιών της χώρας επιδεινώθηκαν, με το έλλειμμα να διευρύνεται στο
2% του ΑΕΠ έναντι του καθορισθέντος στόχου 1%. Επιπλέον, από τα 17
δισεκατομμύρια πέσο των ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τις επαρχίες, το 1 δις πέσο
ήταν με τη μορφή ομοσπονδιακής εγγύησης στα έντοκα γραμμάτια των επαρχιών
(lecops). Στις 23 Δεκεμβρίου 2001, ο νέος Πρόεδρος Saa δήλωσε ότι προτίθεται να
κηρύξει στάση πληρωμών των τοκοχρεολυσίων του δημόσιου χρέους το οποίο είχε
ανέλθει στα 95 δισεκατομμύρια δολάρια και να ζητήσει προεδρικές εκλογές εντός
χρονικού διαστήματος 60 ημερών.

2.10.3 Ο ρόλος του ΔΝΤ
Υπό το πρίσμα της σοβαρότητας της κρίσης που ξέσπασε ενώ η χώρα ήταν δεσμευμένη
με τα διαδοχικά προγράμματα στήριξης του ΔΝΤ, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι
το Ταμείο επικρίθηκε σκληρά για τη συμμετοχή του στην Αργεντινή. Πράγματι, εκ των
υστέρων, το Ταμείο –όπως και οι περισσότεροι παρατηρητές- έσφαλε ως προς τις
εκτιμήσεις του για την οικονομία της Αργεντινής, υπερεκτιμώντας τη δυναμική της
ανάπτυξης και υποτιμώντας τα τρωτά της σημεία. Οι εσφαλμένες αυτές εκτιμήσεις
οδήγησαν σε προγράμματα χρηματοδότησης υποστηριζόμενα από το ΔΝΤ που ήταν
ανεπαρκώς φιλόδοξα και υπερβολικά επιρρεπή σε αποκλίσεις, ιδιαίτερα μέχρι το 1998
που η οικονομία ανθούσε. Παρόλο που το Ταμείο προειδοποίησε τις αρχές από το
ξεκίνημα του 1998, ότι τα τρωτά σημεία της χώρας όλο και αυξάνονται υπογραμμίζοντας
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την ανάγκη περαιτέρω δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, συνέχισε να παρέχει την υποστήριξή του στη χώρα με ένα πακέτο
μέτρων που αποδείχτηκε τελικά ανεπαρκές.
Η πιο κραυγαλέα παράλειψη εντοπίστηκε στον δημοσιονομικό τομέα, όπου το Ταμείο
συγχωρούσε επανειλημμένα την αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων για το έλλειμμα
και το χρέος της χώρας. Η ιδιωτική οικονομική κοινότητα ήταν διατεθειμένη να
χρηματοδοτήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις δανεισμού που σχετίζονται με την εν λόγω
δημοσιονομική επιδείνωση, μέχρι τα τέλη του 2000. Πράγματι, η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση δεν τήρησε τους δημοσιονομικούς της στόχους κανένα έτος από το 1994 και
μετά. Αν και μέρος της ελλιπούς απόδοσης, ιδιαίτερα μετά το 1998, οφειλόταν στην
υποχώρηση της ανάπτυξης περισσότερο από ότι αναμενόταν, οι δημοσιονομικοί στόχοι
συχνά δεν επιτυγχάνονταν ακόμα και σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους. Το Ταμείο
αντέδρασε σε αυτές τις αποκλίσεις, πιέζοντας για μερική δημοσιονομική διόρθωση το
επόμενο έτος, ενώ το χρονοδιάγραμμα για επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος
επανειλημμένα δεν είχε τηρηθεί σε μεσοπρόθεσμη βάση, αφού όπως αποδείχτηκε τελικά
στηρίχθηκε σε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές ανάπτυξης.
Εκ των υστέρων, είναι επίσης σαφές ότι τα υποστηριζόμενα από το Ταμείο
προγράμματα είχαν ανεπαρκείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όρους, δεδομένου ότι η
συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου, καθώς και το σχετικά μικρό μερίδιο των
εξαγωγών στην οικονομία, αποτελούσαν πρόσθετο κίνητρο για την ευελιξία και την
ανθεκτικότητα της εγχώριας οικονομίας. Η Συμφωνία Εκτεταμένης Δανειοδοτικής
Διευκόλυνσης του Ταμείου το 1992-1995 περιελάμβανε την εφαρμογή φορολογικής
μεταρρύθμισης (η οποία τέθηκε σε ισχύ) και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
συστήματος (δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι το 1994). Όσον αφορά την πλευρά της
προσφοράς, κύριος στόχος του Ταμείου ήταν η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της. Ομοίως, στην πρώτη και
δεύτερη αξιολόγηση υπό τη Συμφωνία Χρηματοδότησης (Stand-by Arrangemnet)
του 1996, το Ταμείο προέτρεψε τις αρχές να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά
εργασίας που περιέχονταν στο σχέδιο νόμου του 1996, αλλά δεν υπήρχαν και πάλι οι
κατάλληλες προϋποθέσεις. Όταν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις πλέον έχασαν την
ισχύ τους, το Ταμείο δεν έκανε τίποτε από το εκφράσει την ανησυχία του.
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Επίσης, η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας ήταν ένας από τους πυλώνες της νέας
συμφωνίας με το Ταμείο στο πλαίσιο της Εκτεταμένης Δανειοδοτικής Διευκόλυνσης
στις αρχές του 1998, αλλά το πρόγραμμα δεν προέβλεπε δεσμευτικά κριτήρια απόδοσης
και όταν οι αρχές δεν εκπλήρωσαν τους τεθέντες στόχους, το Ταμείο δεν άσκησε πιέσεις
στη κυβέρνηση. Στις επόμενες αξιολογήσεις, οι παρατηρήσεις σχετικά με την αγορά
εργασίας ήταν ανύπαρκτες, και το ζήτημα αυτό προσπερνιόταν από άλλα πιεστικά
προβλήματα. Ακόμη λιγότερη προσοχή δινόταν σε άλλα σπουδαία θέματα, που
αναμφισβήτητα, ήταν εξίσου σημαντικά για την ευελιξία της οικονομίας, ιδίως, εκείνων
που αφορούσαν την πολιτική του εμπορίου και τη διακυβέρνηση. Στις διαρθρωτικές
πτυχές της δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων: της φορολογικής
διοίκησης και των δημοσιονομικών θεμάτων της ομοσπονδίας δε δόθηκε επίσης η
δέουσα προσοχή. Είναι αμφίβολο αν οι αυξημένοι διαρθρωτικοί όροι ή η αυστηρότερη
εφαρμογή τους θα είχαν καταφέρει να διασφαλίσουν την ανάληψη των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, δεδομένου ότι η πολιτική συναίνεση και η ιδιοκτησία των οικονομικών
πολιτικών έλειπαν.
Ενώ η απόφαση καθιέρωσης και διατήρησης της συμφωνίας του νομισματικού
συμβουλίου ήταν της αργεντίνικης κυβέρνησης και τύγχανε ευρείας λαϊκής υποστήριξης,
το Ταμείο θα μπορούσε να αμφισβητήσει με μεγαλύτερο σθένος την καταλληλότητα
της συμφωνίας και το συνδεδεμένο με αυτήν μίγμα πολιτικής. Αρχικά το Ταμείο ήταν
επιφυλακτικό ως προς την υιοθέτηση της συμφωνίας, αλλά η στάση του άλλαξε καθώς
αυτή κατάφερε επιτυχώς να μειώσει τον πληθωρισμό ενώ άλλες προσεγγίσεις απέτυχαν.
Στη συνέχεια, το Ταμείο επέδειξε σεβασμό στην επιλογή της κυβέρνησης για καθεστώς
σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, παρά τις όποιες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα
και τη συνοχή αυτής της πρακτικής με άλλες πολιτικές. Έτσι τίθεται το ερώτημα εάν
ήταν σκόπιμη η επίδειξη σεβασμού ή εάν η στήριξη του Ταμείου έπρεπε να εξαρτάται
από την έγκαιρη αποδέσμευση από τη συμφωνία. Όμως η έγκαιρη αποδέσμευση από
αυτήν θα ήταν πολύ δύσκολη, δεδομένης της δημοτικότητας της συμφωνίας. Επιπλέον,
όπως διαπιστώθηκε, μια σειρά κρίσεων σε άλλες αναδυόμενες αγορές σήμαινε ότι
υπήρχαν σχετικά λίγες ευκαιρίες αξιοπρεπούς αποδέσμευσης, χωρίς να προκληθεί
κίνδυνος κλιμάκωσης της αναταραχής στις διεθνείς αγορές. Αλλά με τη συμφωνία σε
ισχύ, ήταν ακόμα πιο σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικές πολιτικές που
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ακολουθούνται είναι συνεπής με αυτήν. Τουλάχιστον, το Ταμείο έπρεπε να είχε επιμείνει
σε μεγαλύτερη σύνεση όσον αφορά τη δυναμική του δημόσιου χρέους κατά τη διάρκεια
των ετών αλματώδους ανάπτυξης, από τη στιγμή που η συμφωνία του νομισματικού
συμβουλίου εμπόδιζε τόσο την διακριτική νομισματική πολιτική ως λύση
σταθεροποίησης όσο και την χρηματοδότηση του ελλείμματος όταν η κυβέρνηση
αντιμετωπίζει δυσχέρειες χρηματοδότησης.
Η απόφαση του Ταμείου να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην Αργεντινή κατά τη
διάρκεια της προ κρίσεως περιόδου, μέσω της υποστήριξης πολιτικών στο πλαίσιο της
προληπτικής ρύθμισης πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις διαθέσιμες εναλλακτικές
λύσεις. Οι μέτοχοι του Ταμείου και η διεθνής κοινότητα ήταν ανήσυχοι ότι οι πολιτικές
της χώρας θα χειροτέρευαν χωρίς την εποπτεία του Ταμείου. Αντιμέτωποι με αυτήν την
εναλλακτική καθώς και οι δυνατότητες υποστήριξης για την επίτευξη σημαντικών
πολιτικών βελτιώσεων ήταν περιορισμένες, ο μηχανισμός στήριξης φαινόταν να παρέχει
μέχρι το 1999 πολιτική πειθαρχία. Επιπλέον, δεδομένου ότι η συμφωνία ήταν
προληπτική μέχρι το τέλος του 1999, η έκθεση του Ταμείου στη χώρα μειώθηκε, γεγονός
που συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος και υψηλότερα πιθανά οφέλη από τη συνεχή
συμμετοχή του στη χώρα. Αυτοί οι στρατηγικοί προβληματισμοί δημιούργησαν ισχυρή
ώθηση για συνέχιση του προγράμματος στήριξης, ακόμη και αν κίνδυνοι γίνονταν όλο
και περισσότερο ορατοί, όπως καταγράφεται στα εσωτερικά έγγραφα και στις εκθέσεις
του προγράμματος.
Όταν η οικονομία μπήκε σε ύφεση, το Ταμείο αντιμετώπισε ένα σοβαρό δίλημμα. Η
χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής για τη στήριξη της ανάπτυξης δεν ήταν
βιώσιμη λύση, δεδομένης της εκρηκτικής δυναμικής του χρέους, ενώ η εφαρμογή
περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής θα επιδείνωνε την κάμψη. Εκ των υστέρων, η
πιο βιώσιμη επιλογή φαίνεται να ήταν η έγκαιρη αναδιάρθρωση χρέους που
συνεπάγεται σημαντική μείωση της παρούσας αξίας του, σε συνδιασμό με την
εγκατάλειψη της συμφωνίας του νομισματικού συμβουλίου. Ωστόσο, οι αρχές ήταν
απρόθυμες ακόμη και να εξετάσουν τις δυνατότητες εξόδου από τη συμφωνία διότι ούτε
η κυβέρνηση ούτε οι πολίτες ήταν διατεθειμένοι να λάβουν τέτοια δραστικά μέτρα μέχρι
να επιβληθούν από τα ίδια τα γεγονότα.
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Επιπλέον, υπήρχαν ανησυχίες ότι, ελλείψει ενός πλαισίου για την ομαλή
αναδιάρθρωση του χρέους, η αθέτηση πληρωμών των τοκοχρεολυσίων θα οδηγούσε στο
χάος. Στο τέλος, το Ταμείο επέλεξε να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση με την
ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της και ότι η εμπιστοσύνη και η
ανάπτυξη θα ανακτηθούν. Ενώ αυτή η στρατηγική, όταν υιοθετήθηκε στις αρχές του
2001 μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία σε ένα πιο ευνοϊκό εξωτερικό και πολιτικό
περιβάλλον, από τα μέσα του 2001 οι πιθανότητες επιτυχίας της ήταν μηδαμινές. Σε αυτό
το στάδιο, η παροχή νέας υψηλής χρηματοδότησης απλώς καθυστερούσε το
αναπόφευκτο, και η συνεπαγόμενη αύξηση της επιβάρυνσης του χρέους, σήμαινε ότι το
κόστος πιθανής κατάρρευσης ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

2.10.4 Ο επίλογος της αργεντίνικης κρίσης, τα μαθήματα για την
πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων και τα διδάγματα για το ΔΝΤ

2.10.4.1 Ο επίλογος της αργεντίνικης κρίσης
Στην κρίση της Αργεντινής συνέβαλαν αδυναμίες που ήταν ήδη παρούσες ή
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών αλματώδους ανάπτυξης της δεκαετίας του
1990, όταν η χώρα ευρέως θεωρούταν πρότυπο (αστέρι). Οι βασικές ευπάθειες της
Αργεντινής ήταν η δυναμική του δημόσιου χρέους της, η περιοριστική νομισματική
πολιτική που επέβαλε η συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου και οι
διαρθρωτικές της αδυναμίες. Τότε δε υπήρχε η αίσθηση της επείγουσας διευθέτησης
των τρωτών σημείων λόγω της ευρύτατα διαδεδομένης ανυπομονησίας να ερμηνευτεί η
οικονομική άνθηση ως το ξεκίνημα μιας περιόδου μόνιμης υψηλότερης ανάπτυξης που
θα στηριζόταν στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στις στέρεες μακροοικονομικές
πολιτικές.
Όταν ξεκίνησε η οικονομική ύφεση, οι αδυναμίες της χώρας βγήκαν στην επιφάνεια.
Καθώς η οικονομία παρέμενε σε κάμψη, η δυναμική του χρέους έγινε εκρηκτική. Η
δημοσιονομική προσαρμογή που ήταν απαραίτητη για τη σταθεροποίηση του δημόσιου
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χρέους δεν επιτεύχθηκε και το απαιτούμενο πρωτογενές πλεόνασμα ήταν υπερβολικά
μεγάλο, ιδίως σε σχέση με τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να το παράγει. Από
την άλλη πλευρά, η δυναμική του δημόσιου χρέους περιόριζε την ικανότητα των αρχών
να αναθερμάνουν την οικονομία, και η συνεισφορά των εξαγωγών στην ανάπτυξη ήταν
περιορισμένη λόγω των διαρθρωτικών αδυναμιών και των δυσμενών εξωτερικών
συνθηκών. Μέχρι το 2001, καμία σχεδόν στρατηγική δεν ήταν αποτελεσματική χωρίς
την αναδιάρθρωση χρέους που θα μείωνε την παρούσα αξία του δημόσιου χρέους της
Αργεντινής.
Το νομισματικό συμβούλιο μετατράπηκε από πηγή αξιόπιστων πολιτικών σε
μειονέκτημα που εμπόδιζε την προσαρμογή. Αφενός, το νομισματικό συμβούλιο
περιόρισε με επιτυχία τις αρνητικές συνέπειες της μετάδοσης της χρηματοπιστωτικής
κρίσης που ξέσπασε λόγω της αθέτησης πληρωμής του χρέους της Ρωσίας. Επιπλέον,
ενώ η Αργεντινή έχασε την ανταγωνιστικότητά της, μετά τη υποτίμηση του ρεάλ (εθνικό
νόμισμα της Βραζιλίας) και την ανατίμηση του αμερικάνικου δολαρίου, ο αντίκτυπος
στην οικονομία ήταν περιορισμένος χάρη στο μικρό μερίδιο των εξαγωγών. Από την
άλλη πλευρά, το νομισματικό συμβούλιο εμπόδισε την ταχεία αύξηση των εξαγωγών
μετά την απελευθέρωση του εμπορίου και επέβαλε αυστηροποίηση της νομισματικής
πολιτικής ενώ η οικονομία βρισκόταν σε ύφεση.
Επιπλέον, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας ήταν μία από τις αιτίες διεύρυνσης των
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της Αργεντινής, δεδομένου ότι με το καθεστώς
σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας οι προσαρμογές στην πραγματική ισοτιμία που
απαιτούνται για τον αποπληθωρισμό των ονομαστικών μισθών και των τιμών δεν ήταν
μόνο δύσκολο να επιτευχθούν αλλά και συνέβαλαν (η μη πραγματοποίησή τους) στην
αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, με την πιστωτική αξιοπιστία της
πρόσδεσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου
επέτρεψε στο δημόσιο τομέα της Αργεντινής να συνεχίσει τον υπερβολικό δανεισμό του
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αυξάνοντας έτσι το κόστος ενδεχόμενης κατάρρευσης.
Πράγματι, η υπερβολική συσσώρευση χρέους του δημόσιου τομέα και ως εκ τούτου η
ασυνέπεια της δημοσιονομικής πολιτικής με το καθεστώς της σταθερής
συναλλαγματικής ισοτιμίας, ήταν αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος παράγοντας της
αποτυχίας της Αργεντινής.
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Η χώρα αντιμετώπιζε τεράστιες προκλήσεις όχι μόνο για την αποκατάσταση της
μακροοικονομικής σταθερότητας αλλά και για την επανάκτηση της ισχύς συμβολαίων,
των περιουσιακών δικαιωμάτων και της οικονομικής ασφάλειας που επλήγη από την
αθέτηση πληρωμών επί του χρέους της κυβέρνησης και από την υπαναχώρηση της
δέσμευσης μετατρεψιμότητας. Η ζημιά που προκλήθηκε στους ισολογισμούς των
τραπεζών και στην αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος έπρεπε να διορθωθεί. Αν και
η υποτίμηση του πέσο επίσπευσε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, η πιο
ανησυχητική πτυχή της επίδοσης της αργεντίνικης οικονομίας ήταν ότι, ακόμη και κατά
τη διάρκεια των ετών της οικονομικής άνθησης (1991-1998), η ανεργία παρέμεινε σε
σταθερά υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην αγορά
εργασίας και άλλων βελτιώσεων στους οικονομικούς θεσμούς και στις δομές που
ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα. Σε μακροοικονομικό πλαίσιο πολιτικής, η Αργεντινή
έπρεπε πρώτα να σχεδιάσει και να εφαρμόσει συνεκτικό πλαίσιο άσκησης της
νομισματικής πολιτικής. Από την πλευρά των δημόσιων οικονομικών, ακόμη και με
ευρεία αναδιάρθρωση χρέους, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα απαιτούνταν για την
εξυπηρέτηση της μαζικής αύξησης των υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονταν με την ανακεφαλαιοποίηση του
τραπεζικού συστήματος). Γενικότερα, απαιτούνταν επαναπροσδιορισμός του ρόλου του
κράτους όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των
επαρχιών καθώς και του μεγέθους και του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών ώστε οι
δαπάνες να είναι ανάλογες με τα έσοδα.

2.10.4.2 Μαθήματα για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων
Η ιστορία της Αργεντινής αναδεικνύει πολλά από τα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί
από προηγούμενες κρίσεις. Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των πολύπλοκων
δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων πηγών ευπάθειας που συχνά
απαντώνται στις κρίσεις, και από τη σκοπιά αυτών των αλληλεπιδράσεων,
καταδεικνύεται η δυσκολία επίλυσης της κρίσης όταν ξεσπάσει. Η Αργεντινή μας
υπενθυμίζει ότι πολύ σοβαρές ευπάθειες μπορεί να δημιουργηθούν σε χώρες που
θεωρούνται ευρέως ως χώρες πρότυπο. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους
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συνήθεις δείκτες που ανιχνεύουν επικείμενες δυσχέρειες δεν έστειλαν
προειδοποιητικά σημάδια έως ότου η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό
που δεν υπήρχε έξοδος είναι πράγματι ανησυχητικό. Οι διαπιστώσεις αυτές τονίζουν
ότι απαιτείται επιπρόσθετη δουλειά στην κατεύθυνση της πρόβλεψης και της πρόληψης
κρίσεων.
Οι προβλέψεις ανάπτυξης ήταν το κύριο σημείο αποτυχίας πολλών ενδιαφερόμενων
μερών –συμπεριλαμβανομένων των αρχών, του Ταμείου και των συμμετεχόντων στην
αγορά- να εντοπίσουν τις αδυναμίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών
αλματώδους ανάπτυξης της δεκαετίας του 1990. Κατά την περίοδο αυτή, οι προβλέψεις
ανάπτυξης της Αργεντινής βασίστηκαν, όπως εκ των υστέρων αποδείκτηκε, στην
υπερβολικά θετική «ανάγνωση» των ωφελειών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που έλαβαν χώρα και στην προοπτική εφαρμογής επιπρόσθετων μεταρρυθμίσεων. Η
εμπειρία αυτή απαιτεί προσεκτική και κριτική αξιολόγηση των συνδέσμων μεταξύ των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης, στο πλαίσιο ανάλυσης μεμονωμένων
χωρών και στη διακρατική ανάλυση. Αλλά την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις ανάπτυξης
ύστερα από μια διαρθρωτική μεταβολή περιέχουν αναπόφευκτα το στοιχείο της
υποκειμενικής κρίσης, και λόγω της αβεβαιότητας είναι απαραίτητο να ελέγχεται η
αξιοπιστία των προβλέψεων υπό διαφορετικά σενάρια μακροοικονομικών συνθηκών.
Η αργεντίνικη κρίση καταδεικνύει την ανάγκη νέας εστίασης στο δημόσιο χρέος και
στη δυναμική του, με σκοπό την πρόληψη και την επίλυση κρίσεων. Είναι εντυπωσιακό
το γεγονός ότι, όταν το χρέος της Αργεντινής εισήλθε σε μη αναστρέψιμη
κατάσταση, το ύψος του ως ποσοστό του ΑΕΠ βρισκόταν σε επίπεδο που
προηγουμένως δεν αντιμετωπίζονταν ως ανησυχητικό. Η εμπειρία αυτή απαιτεί μία
σαφώς πιο επιφυλακτική αξιολόγηση των επιπέδων του χρέους, με σκοπό την
προσεκτική εξέταση των δυνατοτήτων προσαρμογής σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών.
Στην περίπτωση της Αργεντινής, το «επίπεδο κινδύνου» του χρέους είναι απαραίτητο να
εξετασθεί υπό το πρίσμα: του καθεστώτος σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας, του
σχετικά μικρού μεριδίου των εξαγωγών και της συγκέντρωσής τους, των πολιτικών και
διοικητικών παραγόντων που περιόριζαν τα περιθώρια ελιγμών σε δημοσιονομικό
επίπεδο, του μεγάλου μεγέθους της χώρας στις αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως και της
σχετικής έλλειψης ευελιξίας των αγορών εργασίας και των αγορών προϊόντων. Η ανάγκη
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για συστηματική και πειθαρχημένη ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους, όπως
κατέδειξε η εμπειρία της Αργεντινής, κινητοποίησε το Ταμείο να εργαστεί προς αυτή την
κατεύθυνση, και επηρέασε τις αποφάσεις του για έκτακτη πρόσβαση και παρατεταμένη
χρήση των πόρων του, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της υποστήριξης χώραςμέλους που αντιμετωπίζει δυσκολίες και της διαφύλαξης των πόρων του Ταμείου.
Όσον αφορά την επίλυση κρίσεων, η κρίση της Αργεντινής καταδεικνύει τη
σπουδαιότητα της έγκαιρης αναδιάρθρωσης χρέους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
η δυναμική του έχει καταστεί μη αναστρέψιμη. Όταν η αναδιάρθρωση του χρέους έχει
καταστεί αναπόφευκτη, μέτρα για την καθυστέρησή της αυξάνουν το κόστος της κρίσης
και περιπλέκουν περαιτέρω την επίλυσή της. Ταυτόχρονα, η κρίση καταδεικνύει επίσης
τις διάχυτες επιπτώσεις μιας αθέτησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις
μακροοικονομικές πολιτικές, καθιστώντας το καθεστώς της σταθερής συναλλαγματικής
ισοτιμίας μη βιώσιμο και θέτει σε κίνδυνο ένα κατά τα άλλα υγιές οικονομικό σύστημα.
Η εμπειρία δείχνει ότι θα ήταν επιθυμητό, αν είναι δυνατόν, να βρεθεί μία πιο ομαλή
προσέγγιση στην αναδιάρθρωση χρέους. Αυτό αποτέλεσε και το κίνητρο για το έργο του
Ταμείου σχετικά με τον Μηχανισμό Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους (Sovereign Debt
Restructuring Mechanism ή SDRM). Το βασικό πρόβλημα, όπως αποδεικνύει και η
περίπτωση της Αργεντινής, παραμένει η ανάγκη εύρεσης καλύτερων τρόπων πρόβλεψης
και επίλυσης των κρίσεων χρέους.
Από την αργεντίνικη κρίση αποκομίζονται αρκετά διδάγματα για τα καθεστώτα
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Δεν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το
νομισματικό συμβούλιο της Αργεντινής ήταν λάθος εξαρχής, αλλά αντιθέτως ήταν
ιδιαίτερα σημαντικό στην τιθάσευση του υπερπληθωρισμού όταν άλλες προσεγγίσεις
μείωσής του απέτυχαν. Ιδιαίτερα δοθείσης αυτής της πρώιμης επιτυχίας, θα ήταν
εξαιρετικά δύσκολη πολιτική απόφαση η αποδέσμευση από αυτό χωρίς να δημιουργηθεί
αναταραχή. Όμως το καθεστώς του νομισματικού συμβουλίου έχει πολύ πιο αυστηρές
απαιτήσεις σε σύγκριση με άλλα καθεστώτα, ως προς τη φορολογική και δημοσιονομική
πολιτική καθώς και ως προς την ευελιξία του εμπορίου και της αγοράς εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της οικονομίας της Αργεντινής, η πρόσδεση του
πέσο με το αμερικάνικο δολάριο δεν ήταν συνετή επιλογή από τη στιγμή που ο
πληθωρισμός μειώθηκε επιτυχώς σε μονοψήφια νούμερα. Πράγματι, στο βαθμό που η
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συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου ενθάρρυνε τη δημιουργία ανισορροπιών στον
ισολογισμό, πρότερη αποδέσμευση από αυτή (για παράδειγμα το 1992-94 ή το 1996-97)
θα ήταν προτιμητέα. Αν είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα η αποδέσμευση, δε θα ήταν μεν
ανώδυνη, αλλά πιθανότατα θα ήταν λιγότερο επώδυνη σε σχέση με αυτό που πραγματικά
συνέβη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία του κατάλληλου μίγματος
νομισματικής πολιτικής και πιο συγκεκριμένα, καθεστώς συναλλαγματικής ισοτιμίας που
να ταιριάζει με την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Ένα
νομισματικό συμβούλιο μπορεί να έχει συγκεκριμένα προσωρινά πλεονεκτήματα,
ανεξαρτήτως της οικονομικής δομής της χώρας –όπως η αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού- αλλά αν τα μακροπρόθεσμα οφέλη του είναι αμφισβητήσιμα, είναι
σημαντική η έγκαιρη απομάκρυνση από αυτό προτού οι πιέσεις της αγοράς καταστούν
ανυπόφορες.
Γενικότερα, η εμπειρία της Αργεντινής δείχνει το εύρος δυνατοτήτων μιας συμφωνίας
νομισματικού συμβουλίου –ακόμα και αν υποστηρίζεται σθεναρά από τις αρχές και τους
πολίτες- να πειθαρχήσει τις άλλες πτυχές της οικονομικής πολιτικής κατά τρόπο που να
διασφαλίζει τη σταθερότητα. Αυτή η εμπειρία είναι επίσης μία υπενθύμιση ότι η
πρόσδεση σε ισχυρά νομίσματα δεν είναι και τόσο ασφαλής επιλογή. Σε ύστατο
σημείο, μία κυβέρνηση μπορεί να χαλαρώσει το καθεστώς του νομισματικού
συμβουλίου, αν και με μεγάλο κόστος για τη χώρα. Επιπλέον, η πρόσδεση σε ισχυρό
νόμισμα ενώ διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία της χώρας είναι δίκοπο
μαχαίρι. Η υψηλή αξιοπιστία του νομισματικού συμβουλίου της Αργεντινής βοήθησε τη
χώρα το 2000 να δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές με επιτόκια που δεν αντανακλούσαν
πλήρως τους κινδύνους στους οποίους υπόκεινταν οι πιστωτές. Αυτό προσωρινά
προστάτευσε τη χώρα από τις δυσμενείς αντιδράσεις της αγοράς για τις ασταθείς
πολιτικές, και έτσι τελικά επέτρεψε να υλοποιηθεί μία πολύ μεγαλύτερη καταστροφή.

2.10.4.3 Διδάγματα για το ΔΝΤ
Η εκδήλωση και η σοβαρότητα της αργεντίνικης κρίσης προβλημάτισε ιδιαίτερα το
Ταμείο, δεδομένης της εκ των προτέρων εκτεταμένης οικονομικής δέσμευσής του στη
χώρα για πολλά χρόνια. Φυσικά, για το καθεστώς σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας
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και για την έλλειψη υποστηρικτικών δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών
ευθύνεται η κυβέρνηση. Ήδη από το 1998, το Ταμείο εξέφρασε τις ανησυχίες του
σχετικά με την επικρατούσα αδύναμη κατάσταση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της
κρίσης, οι αρχές έλαβαν επιζήμια μέτρα χωρίς την έγκριση του Ταμείου. Αλλά η
εμπειρία του Ταμείου στην Αργεντινή αποτελεί κίνητρο επαναπροσδιορισμού του ρόλου
του, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους κρίσεων. Αρκετά από αυτά τα
διδάγματα αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα στήριξης που εφαρμόζει από τότε και
στο εξής.
Η κρίση στην Αργεντινή αντανακλά τις αδυναμίες στην εποπτεία του Ταμείου ως προς
την έγκαιρη αναγνώριση των αδυναμιών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της
οικονομικής άνθησης, και στην προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων όταν οι
αδυναμίες έγιναν εμφανείς. Η εμπειρία αυτή υπογραμμίζει τον κίνδυνο που ελλοχεύει
όταν σε μία χώρα που έχει υπογράψει πρόγραμμα στήριξης, όλη η προσοχή εστιάζεται
στην εφαρμογή του προγράμματος, παραβλέποντας έτσι την ανάγκη κριτικής
αξιολόγησης της κατεύθυνσης των πολιτικών. Ειδικότερα, οι μακροοικονομικές
προβλέψεις του Ταμείου, όπως και αυτές των αρχών και των συμμετεχόντων στην
αγορά, γενίκευσαν τα ευνοϊκά αποτελέσματα ανάπτυξης της δεκαετίας του 1990 και δεν
εξέτασαν επαρκώς τη βάση αυτής της ανάπτυξης. Δε δόθηκε η δέουσα προσοχή στο
γεγονός ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θεωρήθηκαν κρίσιμες για την ανάπτυξη
καθυστέρησαν πολύ. Οι εκτιμήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική δε βασίζονταν σε
επαρκή εκτίμηση των κινδύνων ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους σε περίπτωση
επιβράδυνσης της ανάπτυξης. Επιπλέον, ενώ οι εκτιμήσεις των συναλλαγματικών
ισοτιμιών στην Αργεντινή φανέρωναν την ανάγκη έγκαιρης αποδέσμευσης από τη
συμφωνία του νομισματικού συμβουλίου, αντ’αυτού το Ταμείο αποδέχτηκε την άρνηση
της κυβέρνησης να συζητήσει την πιθανή αλλαγή στην υπάρχουσα κατάσταση (status
quo) έως ότου μία τέτοια αλλαγή να επιβληθεί από τις αγορές. Τέτοιες αξιολογήσεις
πρέπει να είναι περισσότερο προληπτικές και να συστήνουν τις απαιτούμενες αλλαγές σε
περιόδους μη κρίσεων. Αυτή η εμπειρία αποτελεί σημαντικό κίνητρο ανάληψης
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εποπτείας του Ταμείου στις χώρες που βρίσκονται
στο μηχανισμό στήριξης, εξασφαλίζοντας την επιμελή εξέταση των τρέχοντων
οικονομικών θεμάτων.
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Ένας δεύτερος τομέας στον οποίο η εμπειρία της Αργεντινής είχε σημαντική επίδραση,
είναι η απόφαση δέσμευσης των πόρων του Ταμείου. Στα χρόνια της ύφεσης και καθώς η
κατάσταση στη χώρα επιδεινωνόταν, το Ταμείο προσπάθησε να βοηθήσει τη χώρα μέσω
της παροχής χρηματοδότησης βάζοντας τη «σφραγίδα» έγκρισής του. Το μοτίβο αυτό
συνεχίστηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2001, όταν το Ταμείο ενέκρινε την τελευταία
σημαντική δόση της χρηματοδότησης, παρά τις σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με τις
προοπτικές επιτυχίας και παρά τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση τους
προηγούμενους μήνες χωρίς την έγκρισή του. Η απόφαση του Ταμείου ήταν κατανοητή
υπό το πρίσμα του υψηλού και άμεσου κόστους της απόσυρσης της υποστήριξης, αλλά η
μικρή πιθανότητα επιτυχίας έπρεπε να υπερισχύσει των ανησυχιών. Η εμπειρία αυτή
θέτει σημαντικά ερωτήματα για το πώς το Ταμείο -και η διεθνής κοινότητα γενικότεραμπορεί να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης χώρας-μέλους που
αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να τη χρηματοδοτήσει και της διαιώνισης πολιτικών που
είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Μετά την κατάρρευση του νομισματικού
συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2002, το ΔΝΤ ακολούθησε προσεκτικότερη προσέγγιση:
αντί να σπεύσει να παράσχει νέα χρηματοδότηση, άφησε τις αρχές να καταστρώσουν
βιώσιμο σχέδιο πολιτικών.
Η εμπειρία εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρήση της «σφραγίδας» έγκρισης του
Ταμείου. Αν το Ταμείο είχε επιλέξει την απόσυρση της οικονομικής του στήριξης, η
κύρια συνέπεια θα ήταν η αρνητική επίδραση στη ψυχολογία της αγοράς. Το ΔΝΤ
υπέκυψε στις εξωτερικές πολιτικές πιέσεις και στις πιέσεις της αγοράς να συνεχίσει να
παρέχει την υποστήριξή του, παρά τις σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του
χρέους. Η στρατηγική χρήση της «σφραγίδας» του Ταμείου υποτιμά τα ανησυχητικά
σημάδια και εκθέτει την αξιοπιστία του οργανισμού. Τα όρια της συμμετοχής του
Ταμείου πρέπει να τίθενται βάσει της ποιότητας των εφαρμοσθείσων πολιτικών και
όχι βάσει του κόστους απόσυρσης της υποστήριξης. Η απόφαση του Ταμείου για τη
συνέχιση ή μη της υποστήριξής του σε μία χώρα-μέλος που βρίσκεται σε δυσχερή θέση,
λαμβάνεται υπό συνθήκες αβεβαιότητας και είναι πολύ πιθανόν το Ταμείο να κάνει
περιστασιακά σφάλματα εκτίμησης και να λαμβάνει αποφάσεις που αποδεικνύονται
λανθασμένες εκ των υστέρων.
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Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
του Ταμείου και η οποία σαφώς αναδείχθηκε από την εμπειρία της Αργεντινής είναι ότι,
σε μία κατάσταση κατά την οποία η δυναμική του χρέους είναι εμφανώς μη
βιώσιμη, το ΔΝΤ δεν πρέπει να παρέχει τη χρηματοδότησή του. Στο βαθμό που η
χρηματοδότηση συμβάλει στην καθυστέρηση της αναγκαίας αναδιάρθρωσης χρέους, το
μόνο που καταφέρνει είναι να αυξάνει το κόστος της αναδιάρθρωσης. Το γεγονός αυτό
οδήγησε το Ταμείο να αναζητήσει καλύτερους τρόπους διευκόλυνσης της
αναδιάρθρωσης του χρέους στις περιπτώσεις που η τελευταία αποτελεί απαραίτητο
στοιχείο του πακέτου πολιτικής. Ο Μηχανισμός Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους
(Sovereign Debt Restructuring Mechanism ή SDRM) αν και είχε ως στόχο τη
διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων χρέους εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, δεν
εφαρμόστηκε λόγω της ανεπαρκούς διεθνούς υποστήριξης, αν και υπήρξε πρόοδος με
άλλες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ρητρών συλλογικής
δράσης (collective action clauses ή CACs) στα κρατικά ομόλογα και του κώδικα
δεοντολογίας.
Η εμπειρία της Αργεντινής προσφέρει επίσης διδάγματα για τις προϋποθέσεις και για
την ιδιοκτησία των πολιτικών. Πρώτον, μας υπενθυμίζει ότι η διαταγή του 2002
«Κατευθυντήριες Γραμμές Προϋποθέσεων» που εστιάζεται στις προϋποθέσεις για να
ορισθεί ένας παράγοντας κρίσιμος για την επίτευξη μακροοικονομικών στόχων, είναι και
θετική και αρνητική. Στην Αργεντινή, τα προγράμματα δεν περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις –ιδίως στο εμπόριο και στην αγορά
εργασίας- που να συντελούν στην επίτευξη βιωσιμότητας και στη διευθέτηση βασικών
αδυναμιών. Επιπλέον, ακόμα και τα διαρθρωτικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα
προγράμματα συχνά δεν εφαρμόζονται. Δεύτερον, η εμπειρία της Αργεντινής τονίζει το
γεγονός ότι, ενώ η κυριότητα (ιδιοκτησία) των πολιτικών (παραδείγματος χάρη η
νομισματική πολιτική να καθορίζεται από την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα και
όχι από νομισματικά συμβούλια) είναι σημαντική όμως δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά
τους. Η διασφάλιση ότι οι πολιτικές ανήκουν στο κράτος και είναι διαφανείς είναι μια
πολύ περίπλοκη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν το Ταμείο και οι αρχές της
χώρας.
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Πίνακας 2.21 Παλαιότερες συμφωνίες χρηματοδότησης της Αργεντινής από το ΔΝΤ
Τύπος Συμφωνίας
Χρηματοδότησης

Ημερομηνία
Έγκρισης

Ημερομηνία
Λήξης

Stand-by

20 Σεπτεμ19 Σεπτεμβρίου 2003
βρίου 2006
Stand-by
24 Ιανουαρίου 31 Αυγούστου
2003
2003
Stand-by
10 Μαρτίου 23 Ιανουαρίου
2000
2003
από αυτά: SRF
12 Ιανουαρίου 11 Ιανουαρίου
2001
2002
EFF
4 Φεβρουα10 Μαρτίου
ρίου 1998
2000
Stand-by
12 Απριλίου
11 Νοεμβίου
1996
1997
Πηγή: IMF Country Report No.5/236.

Χορηγηθείσα
χρηματοδότηση
(εκατ. SDRs)
8981

Ποσό που
χρησιμοποιήθηκε
(εκατ. SDRs)
4171

2174,5

2174,5

16936,8

9756,95

6086,66

5874,95

2080

0

720

613

Πίνακας 2.22α Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Αργεντινής
Βασικοί
οικονομικοί
δείκτες
Ονομαστικό
ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός
ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός
(%)
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/
Πλεόνασμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών
(% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό
χρέος/ΑΕΠ (%)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

258032

272150

293005

299098

283629

284334

268831

103071

129645

-2,85

5,53

8,11

3,85

-3,39

-0,79

-4,41

-10,9

8,84

3,38

0,16

0,53

0,93

-1,17

-0,94

-1,07

25,87

13,44

-4

-3,8

-2,1

-2,2

-4,2

-2,9

-5,9

-1,8

1,1

-1,98

-2,48

-4,14

-4,84

-4,2

-3,15

-1,41

8,51

6,28

38,2

40,3

42,6

47,1

51,1

40

32,7

89,9

82,5

Πηγή: IMF Country Report No.5/236 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Argentina
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2003

Πίνακας 2.22β Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Αργεντινής
Βασικοί
οικονομικοί
δείκτες
Ονομαστικό
ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός
ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός
(%)
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/
Πλεόνασμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών
(% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό
χρέος/ΑΕΠ (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

153145

183202

214270

262454

328555

310065

344143

359828

9,03

9,18

8,47

8,65

6,76

0,85

3,5

3

4,42

9,64

10,9

8,83

8,59

6,27

10,12

9,13

3,7

1,8

1,7

1,1

2,8

-0,6

-1

-2

1,74

2,57

3,16

2,26

1,52

2,79

2,77

2

67

62

51

47

43

37,5

36,2

34,8

Πηγή: IMF Country Report No.5/236 και ιστοσελίδα:
www.economywatch.com/economic-statistics/country/Argentina

Διάγραμμα 2.49 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Αργεντινής
Ονομαστικό ΑΕΠ

Ονομαστικό ΑΕΠ (σε εκ. $)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.22α και 2.22β.
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Διάγραμμα 2.50 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Αργεντινής
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.22α και 2.22β.

Διάγραμμα 2.51 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Αργεντινής
Πληθωρισμός

Πληθωρισμός (%)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.22α και 2.22β.
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Διάγραμμα 2.52 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος/πλεονάσματος
της Αργεντινής
∆ημοσιονομικό
Έλλειμμα/Πλεόνασμα (% του ΑΕΠ)

∆ημοσιονομικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.22α και 2.22β.

Διάγραμμα 2.53 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Αργεντινής
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.22α και 2.22β.
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Διάγραμμα 2.54 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ της
Αργεντινής

Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

Πηγή: Στοιχεία πινάκων 2.22α και 2.22β.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – THE CASE OF GREECE
3.1 Οι εκδηλώσεις της “Δίδυμης” Κρίσης και η σημασία της
αποταμίευσης και της ανταγωνιστικότητας
Η στενή διασύνδεση του προβλήματος του δημόσιου ελλείμματος και χρέους με το
πρόβλημα του εξωτερικού ελλείμματος και χρέους συνεπάγεται ότι πρέπει οπωσδήποτε
να αυξηθεί η εθνική αποταμίευση, που σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλή, να βελτιωθεί
ουσιαστικά η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να αναβαθμιστούν
οι παραγωγικές δυνατότητές της προκειμένου να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην
εγχώρια και την εξωτερική ζήτηση. Η σημερινή “δίδυμη” κρίση αποτυπώνεται στα
δίδυμα ελλείμματα και στα δίδυμα χρέη.

3.1.1 Δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος
Το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και το τεράστιο δημόσιο χρέος της Ελλάδος
μόνο σε μικρό βαθμό οφείλονται στην οικονομική ύφεση. Κυρίως αποτελούν το
σωρευτικό αποτέλεσμα χρόνιων μακροοικονομικών ανισορροπιών, οι οποίες δεν
αντιμετωπίστηκαν όταν υπήρχαν άνετα περιθώρια, αλλά αντίθετα διευρύνθηκαν εξαιτίας
των άτολμων και απρόσφορων πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Η παγκόσμια κρίση
απλώς επέτεινε την επιδείνωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και προοπτικών της
Ελλάδος, η οποία είχε αρχίσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2007 για λόγους
ανεξάρτητους από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Εξάλλου, το
δημοσιονομικό έλλειμμα παρέμεινε υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ σχεδόν σε όλα τα έτη
της τελευταίας δεκαετίας.
Η Ελλάδα υπήχθη στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος ήδη από τον Απρίλιο του
2009, επειδή τα ελλείμματα του 2007 και του 2008 είχαν υπερβεί την τιμή αναφοράς της
Συνθήκης του Μάαστριχτ. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο
3,6% του ΑΕΠ το 2007, στο 7,7% το 2008 και στο 12,9% το 2009, σύμφωνα με τα
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στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Eurostat στις 21.10.2009. Σύμφωνα όμως με
αναθεωρημένα στοιχεία που υποβλήθηκαν την 1.4.2010 και δημοσιεύθηκαν από την
Eurostat στις 22.4.2010, το έλλειμμα διαμορφώθηκε τελικά σε 5,1% το 2007, 7,7% το
2008 και 13,6% το 2009. Αλλά στα τελικά αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσίευσε η
Eurostat στις 15.11.2010 το έλλειμμα του 2009 διαμορφώθηκε στο 15,4% του ΑΕΠ
ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ ανήλθε στο 126,8% (298,032 δις ευρώ) το 2009. Η
κρισιμότητα της δημοσιονομικής κατάστασης οδήγησε, σε υποβαθμίσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας και των προοπτικών της χώρας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης και σε μεγάλη και απότομη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ
των ελληνικών και των γερμανικών κρατικών ομολόγων στα τέλη του 2009 η οποία
συνεχίστηκε με κάποιες αυξομειώσεις το 2010.
Ενώ λοιπόν το 2009 και άλλες χώρες είχαν -λόγω της οικονομικής κρίσης- υψηλά
ελλείμματα της γενικής κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ (12,5%), το Ηνωμένο
Βασίλειο (11,5%), η Ιρλανδία (14,3%), η Ισπανία (11,2%) και η Πορτογαλία (9,4%), η
περίπτωση της Ελλάδος διαφέρει, επειδή συνδέεται με ένα επικίνδυνο μείγμα
προβλημάτων που απορρέουν από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας. Το
υψηλό δημόσιο χρέος (που ήταν ίσο με 126,8% του ΑΕΠ το 2009 -το υψηλότερο στη
ζώνη του ευρώ, μαζί με εκείνο της Ιταλίας που ανήλθε στο 116% του ΑΕΠ- και
αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον μέχρι και το 2014) και οι
μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές επιβάρυνσης των δημόσιων δαπανών λόγω της
γήρανσης του πληθυσμού (οι δαπάνες για συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν από 11,7%
του ΑΕΠ το 2008 σε 24,0% το 2050, όπως αναφέρεται στο ΕΠΣΑ 2009-2013)
υποδηλώνουν το μεγάλο μέγεθος της πολυετούς δημοσιονομικής προσπάθειας που
θα απαιτηθεί. Συγκεκριμένα, η δυναμική του χρέους είναι δυσμενής, καθώς
υπολογίζεται ότι η επιδιωκόμενη στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Στήριξης
δημοσιονομική προσαρμογή θα οδηγήσει στη σταθεροποίηση του λόγου χρέος προς
ΑΕΠ μόλις το 2014 και μάλιστα σε πολύ υψηλά επίπεδα (πάνω από 140%), αν γίνουν
ορισμένες συντηρητικές υποθέσεις για το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ τα
επόμενα χρόνια και για το ονομαστικό επιτόκιο του δημόσιου χρέους. Εάν η
δημοσιονομική προσαρμογή υπερακοντίσει τους στόχους του Προγράμματος, είναι
δυνατόν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να σταθεροποιηθεί το 2012, στο 140% περίπου.
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Αντίθετα, σε περίπτωση που το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφωθεί σε
επίπεδα χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα, η διαχρονική εξέλιξη του
δημόσιου χρέους εμφανίζεται μη διατηρήσιμη.
Παράλληλα, προκύπτει ότι η αποκλιμάκωση του χρέους σε επίπεδα κάτω του 100%
του ΑΕΠ θα απαιτήσει συστηματική δημοσιονομική προσπάθεια επί σειρά ετών, ενώ
καθίσταται επιτακτική η άμεση επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και η
επίτευξη υψηλών ρυθμών ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας σε εύλογο χρονικό
διάστημα. Επιπλέον, σημαντικοί μελλοντικοί κίνδυνοι, όπως το δημοσιονομικό κόστος
από τη γήρανση του πληθυσμού, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν αυτοτελώς με
άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Η εγκριθείσα ασφαλιστική μεταρρύθμιση
σηματοδοτεί αποφασιστικότητα εκ μέρους των αρχών, η οποία αναμένεται να εκτιμηθεί
τόσο από τις αγορές όσο και από τους μελλοντικούς συνταξιούχους, οι οποίοι
προσδοκούν να διασφαλιστεί η παροχή συντάξεων ανεκτού επιπέδου (που με τα
σημερινά δεδομένα θα καθίστατο προβληματική). Επομένως, η μεταρρύθμιση του
ασφαλιστικού συστήματος ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι
μελλοντικές προκλήσεις, όπως αναγκαία είναι και η προώθηση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Αυτή η δημοσιονομική προσπάθεια
πρέπει όμως να γίνει και να αποφέρει καρπούς μέσα σε ένα περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από σημαντικούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα των δημόσιων
οικονομικών διεθνώς. Οι κίνδυνοι αυτοί πηγάζουν από:
(α) τη μεγάλη αύξηση των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους στις
ανεπτυγμένες οικονομίες,
(β) τις δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές λόγω της γήρανσης του πληθυσμού,
(γ) τις εκτιμήσεις ότι δεν πρέπει να αναμένεται σύντομα επάνοδος της δυνητικής
παραγωγής και της απασχόλησης στα προ της κρίσεως επίπεδα. Επιπλέον κινδύνους
συνεπάγεται και το γεγονός ότι τα δημόσια οικονομικά είναι εκτεθειμένα σε διαταραχές
που προέρχονται από τις αγορές, όπου η αβεβαιότητα για τη χρονική κλιμάκωση και την
ένταση των “πολιτικών εξόδου” από τα μέτρα δημοσιονομικής ώθησης οδηγεί σε αύξηση
των διαφορών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Ταυτόχρονα υποχωρεί η προτίμηση
των επενδυτών για κρατικούς τίτλους.
Αναμένεται λοιπόν ότι διεθνώς τα επιτόκια χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους των
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ανεπτυγμένων χωρών θα αυξηθούν, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι χαμηλότερος απ’
ότι πριν από την κρίση. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων αυτών
και του ρυθμού ανάπτυξης, τόσο μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή θα απαιτηθεί
για να ανακοπεί η ανοδική τάση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Γι’ αυτό
απαιτείται να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις ανεπτυγμένες χώρες προκειμένου
να ενισχυθεί ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης. Όπως είναι φανερό βάσει όσων
αναφέρθηκαν στην αρχή, όλες αυτές οι επισημάνσεις ισχύουν κατά μείζονα λόγο για
την Ελλάδα. Υπό τις συνθήκες αυτές, έχει κρίσιμη σημασία πώς χρηματοδοτούνται το
δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία το
ακαθάριστο δημόσιο χρέος φθάνει το 217,6% του ΑΕΠ (2009), αλλά είναι υψηλή και η
εθνική αποταμίευση (23% του ΑΕΠ), η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην εγχώρια
χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι
πλεονασματικό (2,8% του ΑΕΠ). Στις ΗΠΑ, το δημόσιο χρέος (83,2% του ΑΕΠ το 2009,
πρόβλεψη για το 2010: 92,6%), όπως και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών (4,9% του ΑΕΠ το 2008, 2,9% του ΑΕΠ το 2009) χρηματοδοτούνται με
δολάρια, που είναι διεθνές αποθεματικό νόμισμα, ενώ η εθνική αποταμίευση είναι
σχετικά χαμηλή (10,8% του ΑΕΠ το 2009, έναντι 18,7% στη ζώνη του ευρώ). Στην
Ιταλία, όπου το δημόσιο χρέος ήταν 116% του ΑΕΠ το 2009, η εθνική αποταμίευση είναι
σχετικά υψηλή (15,5% του ΑΕΠ) και η εξάρτηση από εξωτερική χρηματοδότηση μικρή
(το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν μόνο 3,4% του ΑΕΠ το 2009).
Στην Ελλάδα όμως η εθνική αποταμίευση είναι πολύ χαμηλή, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από εισροές κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του χρέους,
όπως υποδηλώνει το υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Ομοιότητες με την Ελλάδα παρουσιάζει η Πορτογαλία (εθνική αποταμίευση μόνο 8,1%
του ΑΕΠ το 2009, έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 10,1% του ΑΕΠ και
σχετικά υψηλό δημόσιο έλλειμμα 9,3% του ΑΕΠ), στην οποία όμως το δημόσιο χρέος
δεν απέχει αισθητά από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, αν και η τάση του είναι
ανοδική (2009: 76,1% του ΑΕΠ, πρόβλεψη 2010: 85%).
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3.1.2 Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και εξωτερικό χρέος
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος διευρυνόταν συνεχώς
τα τελευταία χρόνια και το 2008 έφθασε στο 14,6% του ΑΕΠ. Το 2009 υποχώρησε
προσωρινά στο 11,2%, αποκλειστικά λόγω της ύφεσης, ενώ εφέτος αναμένεται να
αυξηθεί και πάλι. Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλο είναι και το συνολικό ακαθάριστο
εξωτερικό χρέος (του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα), το οποίο από 151,6% του ΑΕΠ
στο τέλος του 2008 αυξήθηκε στο 170% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009. Το ακαθάριστο
εξωτερικό χρέος του τομέα της γενικής κυβέρνησης αποτελούσε το 53,2% του
συνολικού εξωτερικού χρέους στο τέλος του 2009 και ήταν ίσο με το 90,4% του ετήσιου
ΑΕΠ. Εξάλλου, η αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδος, δηλαδή η
διαφορά μεταξύ των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και των αντίστοιχων
υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι των μη κατοίκων, η οποία αποτελεί πληρέστερη και
ακριβέστερη απεικόνιση της εξωτερικής θέσης της χώρας, έφθανε στο τέλος του 2009
το 83,1% του ΑΕΠ. Στο παρελθόν επικρατούσε η αντίληψη ότι λόγω της συμμετοχής της
χώρας στη ζώνη του ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μπορεί να
χρηματοδοτείται σχετικά εύκολα, μερικές φορές όμως υποβαθμιζόταν το γεγονός ότι η
διαμόρφωση μεγάλων ελλειμμάτων επί σειρά ετών συνεπάγεται διόγκωση του
εξωτερικού χρέους, η χρηματοδότηση του οποίου μπορεί να δυσχερανθεί όχι πλέον
λόγω έλλειψης συναλλαγματικών διαθεσίμων αλλά λόγω της αύξησης του
πιστωτικού κινδύνου.
Με άλλα λόγια, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν πρέπει να
αγνοείται ή να υποβαθμίζεται, για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή, όπως συνέβη τους
τελευταίους μήνες, μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση του ασφαλίστρου κινδύνου
για το δανεισμό της χώρας. Δεύτερον, επειδή, πιο μακροπρόθεσμα, κατατείνει σε
υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, καθώς η οικονομία ωθείται να εγκλωβιστεί σε έναν
ολέθριο συνδυασμό χαμηλών παραγωγικών δυνατοτήτων, υψηλών επιτοκίων δανεισμού
και σημαντικής μεταφοράς πόρων και εισοδημάτων στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση
του εξωτερικού χρέους. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εξ ορισμού
αντανακλά την υστέρηση της εθνικής αποταμίευσης έναντι της εγχώριας επενδυτικής
δαπάνης, η οποία “εκ ταυτότητος” ισοδυναμεί με την υστέρηση της συνολικής εγχώριας
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παραγωγής έναντι της συνολικής ζήτησης και δαπάνης. Αυτή η παραγωγική ανεπάρκεια
οφείλεται στις μεγάλες και επί σειρά ετών σωρευμένες απώλειες διεθνούς
ανταγωνιστικότητας. Η υστέρηση της εθνικής αποταμίευσης έναντι των εγχώριων
επενδύσεων την τελευταία δεκαετία οφείλεται στην ταυτόχρονη ταχεία αύξηση τόσο της
κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων, που ήταν αποτέλεσμα α) της μεγάλης μείωσης
των επιτοκίων λόγω της ένταξης στην ΟΝΕ, β) της σχετικά υψηλής πιστωτικής
επέκτασης, γ) της υπεραισιοδοξίας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και δ) των
μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η ανεπάρκεια της ακαθάριστης εθνικής
αποταμίευσης και η διαρκής υποχώρησή της ως ποσοστού του ΑΕΠ την τελευταία
εικοσαετία προκύπτει ανάγλυφα από τα εθνικολογιστικά στοιχεία: από 18,5% την
πενταετία 1992-1996 υποχώρησε σε 14,0% (1997-2001), 10,5% (2002-2006), 7,6%
(2007) και 7,1% (2008), ενώ μειώθηκε περαιτέρω στο 5,0% το 2009. Τα ποσοστά αυτά
είναι τα χαμηλότερα μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Η ακαθάριστη αποταμίευση
του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε από 24,6% του ΑΕΠ (1992-1996) σε 14,5% (1997-2001),
12,5% (2002-2006), 10,0% (2007) και 9,8% (2008), ενώ εκτιμάται ότι αυξήθηκε το 2009
στο 15% περίπου. Τέλος, η εξέλιξη της ακαθάριστης αποταμίευσης της γενικής
κυβέρνησης αντανακλά τις μεταβολές στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής.
Η αποταμίευση ήταν αρνητική (-6,1% του ΑΕΠ) την πενταετία 1992-1996, σχεδόν
μηδενίστηκε (-0,5%) την πενταετία που ακολούθησε (1997-2001) και στη συνέχεια
γινόταν ολοένα πιο αρνητική (2002-2006: -2,0%, 2007: -2,5%, 2008: -2,7%, 2009:
περίπου -10%). Όπως δείχνουν τα εθνικολογιστικά στοιχεία, η ακαθάριστη εθνική
αποταμίευση, που ήταν μόλις 7,1% του ΑΕΠ το 2008 και 5,0% το 2009, δεν επαρκούσε
για τη χρηματοδότηση των συνολικών επενδύσεων, που έφθαναν το 20,9% και το 18,1%
του ΑΕΠ αντίστοιχα. Η διαφορά καλύφθηκε (όπως και τα προηγούμενα χρόνια) από το
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (13,8% του ΑΕΠ το 2008 και 13,1% το
2009 σε εθνικολογιστική βάση, 14,6% του ΑΕΠ το 2008 και 11,2% το 2009 σύμφωνα
με τη στατιστική ισοζυγίου πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος). Στην
πραγματικότητα μάλιστα, το πρόβλημα είναι ακόμη σοβαρότερο, αν ληφθεί υπόψη ότι η
καθαρή εθνική αποταμίευση, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων
(που ήταν ίσες με 12,2% του ΑΕΠ το 2008 και 13,1% το 2009), ήταν αρνητική κατά την
περίοδο 2000-2009 (-5,1% του ΑΕΠ το 2008 και -8,1% το 2009), με εξαίρεση τα έτη
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2001 και 2004 κατά τα οποία ήταν θετική αλλά δεν υπερέβαινε το 0,2% του ΑΕΠ. Αυτό
σημαίνει ότι η αποταμίευση δεν επαρκούσε ούτε για την ανανέωση του πάγιου
κεφαλαίου που μειώνεται λόγω των αποσβέσεων. Επισημαίνεται ότι στη ζώνη του ευρώ
η καθαρή αποταμίευση ήταν θετική το 2008 (5,8% του ΑΕΠ) καθώς και το δωδεκάμηνο
Οκτωβρίου 2008-Σεπτεμβρίου 2009 (3,4% του ΑΕΠ). Σχετικά με την αποταμίευση του
ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ τόσο η ακαθάριστη όσο και
η καθαρή αποταμίευση των επιχειρήσεων είναι θετικές, στην περίπτωση των
νοικοκυριών την περίοδο 2001-2008 η μεν ακαθάριστη αποταμίευση ήταν ουσιαστικά
μηδενική (+0,1% του ΑΕΠ κατά μέσο ετήσιο όρο), η δε καθαρή αποταμίευση ήταν
σαφώς αρνητική (-6,4% του ΑΕΠ κατά μέσο ετήσιο όρο).
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πώς τα υψηλά ελλείμματα του δημόσιου τομέα και η
χαμηλή αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα έχουν τροφοδοτήσει τις εξωτερικές
ανισορροπίες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ειδικές μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες η
επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου αντανακλά τόσο τις αυξημένες επενδύσεις όσο και
την πτώση των αποταμιεύσεων, η οποία συνδέεται με την αύξηση του δανεισμού των
νοικοκυριών. Η περίοδος 1996-1999 χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια
δημοσιονομικής προσαρμογής για την είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ και από
παράλληλη μείωση της αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα λόγω των ευνοϊκών
συνθηκών που δημιούργησε η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ
η περίοδος 2000-2004 χαρακτηρίστηκε από την έντονη επενδυτική δραστηριότητα,
κυρίως σε υποδομές, λόγω της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και από
την εκ νέου διεύρυνση των δημόσιων ελλειμμάτων. Η προσπάθεια περιορισμένης
δημοσιονομικής προσαρμογής που έγινε τη διετία 2005-2006 δεν συνεχίστηκε τα τρία
χρόνια που ακολούθησαν, ενώ παράλληλα μειωνόταν σημαντικά η ιδιωτική αποταμίευση
κυρίως επειδή η αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες χρηματοδοτήθηκε με δανεισμό.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν καταστήσει αδήριτη αναγκαιότητα τη δραστική
δημοσιονομική προσαρμογή αλλά και την προώθηση ενός εναλλακτικού αναπτυξιακού
προτύπου δηλαδή ενός προτύπου που δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική
κατανάλωση, η οποία στην Ελλάδα στράφηκε κυρίως στις εισαγωγές και στηρίχθηκε
υπέρμετρα στους υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, ούτε στις ιδιωτικές
επενδύσεις σε κατοικίες.
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Οι απώλειες ανταγωνιστικότητας, στις οποίες οφείλεται άμεσα το υψηλό έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, συνδέονται κυρίως με τις διαρθρωτικές
αδυναμίες της οικονομίας, όπως είναι πρώτον οι παράγοντες δυσκαμψίας στις αγορές
προϊόντων και εργασίας, δεύτερον η δημοσιονομική χαλαρότητα σε μια περίοδο που η
ταχεία ανάπτυξη επέβαλλε και επέτρεπε θαρραλέα δημοσιονομική προσαρμογή και
τρίτον ένας μεγάλος, αναποτελεσματικός, λογιστικά αδιαφανής και συνεχώς
διευρυνόμενος δημόσιος τομέας. Οι παράγοντες δυσκαμψίας στις αγορές εργασίας και
προϊόντων συνέβαλαν στη διατήρηση των ρυθμών ανόδου των αμοιβών και των τιμών σε
επίπεδα μονίμως υψηλότερα από ότι στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Κατά την εννιαετία
2001-2009 ο μέσος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ελλάδα υπερέβαινε κατά 1,11,2% τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο, ενώ η σωρευτική αύξηση των
μέσων ονομαστικών αποδοχών έφθασε το 63% στην Ελλάδα, έναντι 25,6% στη ζώνη του
ευρώ. Την ίδια περίοδο, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ σταθμισμένη
βάσει του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος με τους 28 κυριότερους εμπορικούς
εταίρους της αυξήθηκε σωρευτικά κατά 18,6%, αν υπολογιστεί βάσει των σχετικών
τιμών καταναλωτή, ή κατά 26,6%, αν υπολογιστεί βάσει του σχετικού κόστους εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας
της Ελλάδος, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
αύξηση βάσει του σχετικού κόστους εργασίας είναι 20,7% και 15,5% αντίστοιχα. Έναντι
των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ ο δείκτης αυτός δεν επηρεάζεται βεβαίως από τις
μεταβολές της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ και υπολογίζεται ότι
αυξήθηκε σωρευτικά κατά 9,2% (βάσει των σχετικών τιμών καταναλωτή) και 17,6%
(βάσει του σχετικού μοναδιαίου κόστους εργασίας).
Οι επακόλουθες μεγάλες απώλειες ανταγωνιστικότητας τιμών επέτειναν τα
προβλήματα που οφείλονται στις δομικές αδυναμίες της παραγωγής και συνέβαλαν
καθοριστικά στο να παραμείνει χαμηλό το επίπεδο της “διαρθρωτικής”
ανταγωνιστικότητας και αντίστοιχα περιορισμένη η δυνατότητα της εγχώριας παραγωγής
να ανταποκρίνεται με επάρκεια και ευελιξία στη σύνθεση και στις μεταβολές της
εξωτερικής αλλά και της εγχώριας ζήτησης.. Οι μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος
κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών δεν είναι
διατηρήσιμο, διότι α) δεν οφείλεται σε προσωρινής επενέργειας παράγοντες, καθώς και
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β) τα προβλήματα σε επίπεδο θεσμών (όπως η διαφθορά, η ποιότητα του νομοθετικού
πλαισίου και ιδίως η πολυνομία), γ) οι παράγοντες δυσκαμψίας στις αγορές προϊόντων
και εργασίας, δ) οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος και ε) η ανεπάρκεια των
υποδομών επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγικότητα της οικονομίας. Η υστέρηση
της παραγωγικής δυναμικότητας είναι εμφανής τόσο σε κλάδους της μεταποίησης όσο
και σε κλάδους όπου η Ελλάδα έχει κατά παράδοση συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στον
τουρισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ανταγωνιστικότητα και τη διαμόρφωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στις
χώρες της ζώνης του ευρώ, από τις οποίες άλλες εμφανίζουν έλλειμμα και άλλες
πλεόνασμα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα “αποτελεί μια κατηγορία από μόνη της”,
καθώς συνδυάζει μεγάλες και επίμονες δημοσιονομικές ανισορροπίες με
παρατεταμένες απώλειες ανταγωνιστικότητας.
Έχει εξάλλου ιδιαίτερη σημασία ότι στις 15 Μαρτίου οι Υπουργοί Οικονομίας και
Οικονομικών της ζώνης του ευρώ (Eurogroup) διαπίστωσαν ότι οι αποκλίσεις στην
ανταγωνιστικότητα και οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ένα
ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος για τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Η απαιτούμενη
παρέμβαση πολιτικής θα πρέπει να είναι ευρεία, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες
κάθε χώρας-μέλους και να περιλαμβάνει μέτρα σε τέσσερις κρίσιμους τομείς:
1) τη δημοσιονομική πολιτική και την πολιτική μισθών,
2) την αγορά εργασίας,
3) τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και
4) το χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τα παραπάνω μέτρα στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και του
δυνητικού προϊόντος, τη βελτίωση της κατανομής των διαθέσιμων πόρων από το
χρηματοπιστωτικό τομέα και τη διασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και θα
είναι επωφελή για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, καθώς συμβάλουν στη διόρθωση
των ανισορροπιών και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης. Δράση όμως
χρειάζεται επίσης σε χώρες-μέλη που έχουν συσσωρεύσει μεγάλα πλεονάσματα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Στις χώρες αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Οι
Υπουργοί αποφάσισαν:

216

♦ να αντιμετωπίσουν τις αποκλίσεις στην ανταγωνιστικότητα και τις μακροοικονομικές
ανισορροπίες τάχιστα και αποτελεσματικά,
♦ να θέσουν σε ισχύ ένα φιλόδοξο και ευρύ σύνολο πολιτικών, το οποίο θα περιλαμβάνει
μέτρα και στους τέσσερις τομείς που προαναφέρθηκαν,
♦ να διασφαλίσουν ότι οι παρεμβάσεις πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί θα
εφαρμοστούν συντονισμένα στη ζώνη του ευρώ, θα είναι σχεδιασμένες ώστε να
αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες αδυναμίες και ανάγκες κάθε χώρας και θα
διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της ΟΝΕ, και
♦ να επανεξετάζουν σε τακτά διαστήματα την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

3.2 Τα αίτια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008
3.2.1 Εισαγωγή
Από τον Ιούλιο του 2007, ο κόσμος αντιμετώπισε, και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει,
την πιο σοβαρή και εκτεταμένη οικονομική κρίση από το κραχ του 1929. Η κρίση
ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια μετατράπηκε σε παγκόσμια,
αποκτώντας πρωτόγνωρες διαστάσεις. Έχει αποδείξει ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτική
και περίπλοκη και εξαπλώνεται τάχιστα μέσω των τμημάτων της αγοράς και των χωρών.
Στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ασκήθηκαν έντονες πιέσεις και ορισμένες αγορές και
θεσμικοί οργανισμοί έπαψαν να λειτουργούν. Αυτό, με τη σειρά του, επηρέασε την
πραγματική οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές των οποίων η εύρυθμη
λειτουργία βασίζεται στο κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο πλέον δεν υφίστατο.
Προκλήθηκαν σημαντικές παγκόσμιες οικονομικές ζημιές οι οποίες με την σειρά τους
επηρέασαν το κόστος και τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων, τον προϋπολογισμό των
νοικοκυριών, τα ενυπόθηκα δάνεια, τις συντάξεις, και τη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων. Οι οικονομίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) βυθίστηκαν σε ύφεση και η ανεργία κορυφώθηκε. Μέχρι το Φεβρουάριο του
2009, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες διέγραψαν απαιτήσεις ύψους ενός
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τρισεκατομμυρίου ευρώ. Οι απώλειες των εισηγμένων εταιρειών ξεπέρασαν τα 16
τρισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 150% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ακόμη και σήμερα 26 μήνες μετά την έναρξη της κρίσης, η πλήρης έκταση των
ζημιών είναι άγνωστη.
Οι κυβερνήσεις και οι Κεντρικές Τράπεζες σε όλο τον κόσμο, στην προσπάθεια τους
να βελτιώσουν την παγκόσμια οικονομική κατάσταση και να μειώσουν τους
συστημικούς κινδύνους, έλαβαν τα κάτωθι μέτρα: α) πακέτα οικονομικής στήριξης, β)
τεράστιες ενέσεις ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες, γ) ανακεφαλαιοποίηση των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δ) παροχή εγγυήσεων για ορισμένους τύπους
οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα στο διατραπεζικό δανεισμό και ε) λύση των μη
λειτουργικών τραπεζών. Όμως οι πρωτοβουλίες αυτές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.
Οι παγκόσμιες νομισματικές αρχές καθώς και οι ρυθμιστικές και εποπτικές τους
οικονομικές αρχές μπορούν και πρέπει να δράσουν αποτελεσματικά, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης γεγονότων ευρείας κλίμακας ξανά. Αυτό δε
σημαίνει ότι όλες οι κρίσεις μπορεί να προληφθούν. Αυτός θα ήταν ουτοπικός στόχος.
Αλλά το τι μπορεί και πρέπει να αποφευχθεί είναι το είδος των συστημικών και
αλληλένδετων ευπαθειών που ευθύνονται για τη διάχυση των επιπτώσεων. Με σκοπό να
αποτραπεί η επανεμφάνιση κρίσης ανάλογου μεγέθους, σειρά κρίσιμων αλλαγών
πολιτικής απαιτούνται, που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το παγκόσμιο
σύστημα στο σύνολό του.

3.2.2 Μακροοικονομικά ζητήματα
Η άφθονη ρευστότητα και τα χαμηλά επιτόκια ήταν οι βασικοί παράγοντες που
οδήγησαν στην εκδήλωση της κρίσης, αλλά και η χρηματοπιστωτική καινοτομία της
τιτλοποίησης των στεγαστικών δανείων ενίσχυσε και επιτάχυνε με τη σειρά της τις
συνέπειες της υπερβάλλουσας ρευστότητας και της ταχείας πιστωτικής επέκτασης. Η
ισχυρή μακροοικονομική ανάπτυξη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 δημιούργησε τη
ψευδαίσθηση ότι μόνιμα και βιώσιμα επίπεδα ανάπτυξης δεν ήταν μόνο δυνατά, αλλά
και πιθανά. Αυτή ήταν μία περίοδος ευμενών μακροοικονομικών συνθηκών, χαμηλών
επιπέδων πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων. Ο πιστωτικός όγκος αυξήθηκε ταχύτατα
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και καθώς ο γενικός πληθωρισμός (ρυθμός αύξησης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή) παρέμενε σε χαμηλά επίπεδα και οι Κεντρικές Τράπεζες –ιδιαίτερα στην
Αμερική- δεν εφάρμοσαν περιοριστική νομισματική πολιτική. Η πλεονάζουσα
ρευστότητα κατευθύνθηκε στην αγορά ακίνητης περιουσίας, έχοντας ως αποτέλεσμα την
ταχεία αύξηση των τιμών των ακινήτων. Η επεκτατική νομισματική πολιτική
τροφοδότησε τις αυξανόμενες ανισορροπίες στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές
και στις αγορές εμπορευμάτων.
Στη συνέχεια, τα πολύ χαμηλά επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες συντέλεσαν στη
δημιουργία εκτεταμένης στεγαστικής φούσκας, η οποία τροφοδοτήθηκε από την
ανεπαρκή ρύθμιση στον ενυπόθηκο δανεισμό και στις σύνθετες τεχνικές τιτλοποίησης. Η
ανεπαρκής εποπτεία σε κρατικά επιχορηγούμενες οντότητες (Government Sponsored
Entities ή GSEs) στεγαστικής πίστης όπως η Fannie Mae και η Freddie Mac και η ισχυρή
πολιτική πίεση σε αυτές ώστε να προωθήσουν την απόκτηση κατοικίας σε νοικοκυριά
χαμηλού εισοδήματος χαλαρώνοντας σημαντικά τα κριτήρια δανειοδότησης επιδείνωσε
την κατάσταση. Η Freddie Mac έφτασε να έχει βαθμό μόχλευσης 70 φορές την καθαρή
της αξία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προσωπική αποταμίευση μειώθηκε από 7% του διαθέσιμου
εισοδήματος το 1990, σε ποσοστό κάτω από το μηδέν το 2005 και 2006. Η
καταναλωτική και η στεγαστική πίστη αυξήθηκαν κατακόρυφα. Ειδικότερα τα
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου (subprime mortgages) αυξήθηκαν
σημαντικά από 180 δισεκατομμύρια δολάρια το 2001 σε 625 δισεκατομμύρια δολάρια το
2005. Το γεγονός αυτό συνοδεύτηκε από συσσώρευση τεράστιων παγκόσμιων
ανισορροπιών. Η πιστωτική επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτήθηκε από
αθρόες εισροές κεφαλαίων από μεγάλες αναδυόμενες χώρες με εξωτερικά πλεονάσματα
όπως η Κίνα. Με την πρόσδεση των νομισμάτων τους στο δολάριο («κλείδωμα» της
ισοτιμίας με το δολάριο), η Κίνα και άλλες οικονομίες όπως η Σαουδική Αραβία
πρακτικά εισήγαγαν την επεκτατική νομισματική πολιτική της Αμερικής, επιτρέποντας
έτσι να δημιουργηθούν ανισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πλεονάσματα τρεχουσών
συναλλαγών στις χώρες αυτές ανακυκλώνονταν στα κρατικά χρεόγραφα των Ηνωμένων
Πολιτειών και σε άλλα χαμηλού κινδύνου περιουσιακά στοιχεία, με συνέπεια την μείωση
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των αποδόσεων τους και την ενθάρρυνση σε άλλους επενδυτές να αναζητήσουν
υψηλότερες αποδόσεις σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.
Σε αυτό το περιβάλλον άφθονης ρευστότητας και χαμηλών αποδόσεων, οι επενδυτές
αναζητούσαν υψηλότερες αποδόσεις και επενδυτικές ευκαιρίες. Ο κίνδυνος
υποτιμολογήθηκε. Δημιουργήθηκαν σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα (δομημένα
προϊόντα), σχεδιασμένα να προσφέρουν βελτιωμένες αποδόσεις έχοντας αυξημένη
μόχλευση. Συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετέτρεπαν τα χορηγηθέντα
στεγαστικά δάνεια σε τίτλους επί ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Mortgage-Backed
Securities-MBSs), και στη συνέχεια σε τίτλους εγγυημένων δανειακών υποχρεώσεων
(Collateralized Debt Obligations-CDOs) μέσω των εταιρειών (οχημάτων) ειδικού σκοπού
(Special Purpose Vehicles-SPVs) και των εταιρειών δομημένων επενδυτικών προϊόντων
(Structured Investment Vehicles-SIVs), δημιουργώντας δραματική αύξηση της
μόχλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η έκδοση τίτλων επί δανείων (AssetBacked Securities-ABSs) στην Αμερική τετραπλασιάστηκε από 337 δισεκατομμύρια το
2000 σε πάνω από 1.250 δισεκατομμύρια το 2006 και οι τίτλοι επί ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων (Mortgage-Backed Securities-MBSs) αυξήθηκαν από περίπου 100
δισεκατομμύρια δολάρια το 2000 σε 773 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006. Παρόλο που
η τιτλοποίηση είναι ένα επιθυμητό οικονομικό μοντέλο, τότε συνοδεύτηκε από
αδιαφάνεια η οποία απέκρυψε την κακή ποιότητα των υποκείμενων στοιχείων
ενεργητικού που τιτλοποιούνταν. Αυτό συνέβαλε στην πιστωτική επέκταση και στην
πεποίθηση της επαρκούς διασποράς του κινδύνου.
Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αύξηση της μόχλευσης και της επικινδυνότητας των
χρηματοπιστωτικών προϊόντων υψηλού κινδύνου. Υπό των μακροοικονομικών
συνθηκών που προηγήθηκαν της κρίσης και περιγράφηκαν παραπάνω, τα υψηλά επίπεδα
ρευστότητας συντέλεσαν στην μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα. Τα εξαιρετικώς χαμηλά επιτόκια σε συνδιασμό με τον σκληρό ανταγωνισμό
ώθησαν τους περισσότερους συμμετέχοντες στην αγορά (τράπεζες και επενδυτές) να
αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις, είτε μέσω της αύξησης της μόχλευσης είτε μέσω
επενδύσεων σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα πολύ υψηλού κινδύνου. Μεγαλύτεροι
κίνδυνοι αναλήφθηκαν, χωρίς όμως να έχουν τιμολογηθεί κατάλληλα. Πολλά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν δείκτη μόχλευσης (Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια)
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πάνω από 30 έως και 60, δηλαδή δάνειζαν κεφάλαια που υπερέβαιναν κατά 30 φορές
(3.000%) ή κατά 60 φορές (6.000%) την καθαρή τους αξία, γεγονός που τα καθιστούσε
εξαιρετικά ευάλωτα ακόμη και σε μία μικρή πτώση των τιμών των περιουσιακών
στοιχείων.
Τα προβλήματα αυτά αναπτύσσονταν δυναμικά. Η ταχεία αναγνώριση κερδών που
επιτρέπονταν από τους λογιστικούς κανόνες οδήγησε στη λανθασμένη θεώρηση ότι οι
κίνδυνοι μειώνονταν ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα βελτιώνονταν. Ο συνδυασμός
αυτός συνοδευόταν από σταθερούς κεφαλαιακούς δείκτες, συντελώντας στην ταχεία
επέκταση των ισολογισμών και κατέστησε τις τράπεζες ευάλωτες στις μεταβολές στην
αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού καθώς οι οικονομικές συνθήκες
επιδεινώνονταν.

3.2.3 Διαχείριση κινδύνων
Υπήρξαν αρκετές θεμελιώδεις αδυναμίες στην εκτίμηση του κινδύνου, τόσο από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και από τους οργανισμούς που τα ρυθμίζουν και τα
εποπτεύουν. Οι κύριοι λόγοι που δημιούργησαν τις εν λόγω αδυναμίες ήταν η
παρανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πιστώσεων και της ρευστότητας και η
αποτυχία πλήρους επαλήθευσης του μεγέθους της μόχλευσης των τραπεζών. Η
σωρευτική επίδραση αυτών των αποτυχιών ήταν η υπερεκτίμηση της ικανότητας των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο σύνολό τους να διαχειριστούν τους κινδύνους στους
οποίους εκτίθενται και αντίστοιχη υποεκτίμηση των οικονομικών κεφαλαίων που πρέπει
να διακρατούν.
Η υπερβολική πολυπλοκότητα των δομημένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων τα
οποία συχνά περιελάμβαναν πολλούς «ορόφους» (δομήσεις) από τίτλους εγγυημένων
δανειακών υποχρεώσεων CDOs, καθιστούσε την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου που
αναλάμβαναν οι κάτοχοι των εν λόγω προϊόντων σε εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση ακόμα
και για τους πιο πεπειραμένους αναλυτές της αγοράς. Επιπλέον, τα μοντέλα αξιολόγησης
κινδύνου υποεκτίμησαν την έκθεση σε συνήθεις κλυδωνισμούς και τους κινδύνους με
μικρή πιθανότητα εμφάνισης (κίνδυνοι στην ουρά της κατανομής ή tale risks) και ως εκ
τούτου τη συνολική αξία σε κίνδυνο (Value at Risk-VaR). Οι ασκήσεις προσομοίωσης
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ακραίων καταστάσεων συχνά βασίζονταν σε ήπιες ή ακόμη και σε λανθασμένες
υποθέσεις. Σαφώς καμία τράπεζα δεν προέβλεψε το πάγωμα της διατραπεζικής αγοράς
και της αγοράς εμπορικών χρεογράφων.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε περαιτέρω εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας σε
σημαντικά τμήματα των χρηματοπιστωτικών αγορών –ακόμα και εντός των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων- και της δημιουργίας ενός «σκιώδους» τραπεζικού
συστήματος. Υπήρχε ελάχιστη γνώση του μεγέθους και της θέσης των πιστωτικών
κινδύνων. Ενώ τα τιτλοποιημένα χρεόγραφα έπρεπε να επιτύχουν την ομοιόμορφη
διασπορά των κινδύνων σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η φύση του συστήματος
κατέστησε αδύνατο να ελεγχθεί αν έγινε πραγματική διασπορά του κινδύνου ή απλά
συγκεντρώθηκε εκ νέου σε λιγότερο εμφανή μέρη του συστήματος. Το γεγονός αυτό
συνέβαλε στην αβεβαιότητα σχετικά με την ποιότητα του πιστωτικού χαρτοφυλακίου
των αντισυμβαλλομένων, στον κλονισμό της εμπιστοσύνης και την εξάπλωση των
εντάσεων σε άλλα μέρη του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Δύο σημαντικά στοιχεία πρέπει να σημειωθούν. Πρώτον, το γεγονός ότι το πλαίσιο της
Βασιλείας Ι όχι μόνο δε βοήθησε στην κάλυψη των αναληφθέντων κινδύνων αλλά
ωθούσε στην ανάληψη κινδύνου σε εκτός ισολογισμού στοιχεία. Αυτό εν μέρει
διορθώθηκε με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Δεύτερον, η εκρηκτική αύξηση της
εξωχρηματιστηριακής αγοράς (Over-The-Counter) πιστωτικών παραγώγων τα οποία
υποτίθεται ότι θα περιόριζαν τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά αντιθέτως τον αύξαναν.
Το μοντέλο της τιτλοποίησης (originate-to-distribute model) δημιούργησε παράλογα
κίνητρα. Όχι μόνο κατέστησε ασαφή τη σχέση μεταξύ οφειλέτη και δανειστή αλλά
επίσης δεν έδινε τη δέουσα προσοχή στην ικανότητα του δανειολήπτη να ανταπεξέλθει
στις δανειακές του υποχρεώσεις και συχνά χωρίς δικαίωμα προσφυγής της τράπεζας
εναντίον του δανειολήπτη σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών. Ο ενυπόθηκος δανειστής
(τράπεζα) γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα μεταβιβάσει (πωλήσει) τον κίνδυνο
αθέτησης του δανειολήπτη μέσω των τίτλων επί ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων
MBSs, και των τίτλων εγγυημένων δανειακών υποχρεώσεων CDOs δε είχε κανένα
κίνητρο να εξασφαλίσει υψηλά πρότυπα δανεισμού. Η απουσία κανονιστικών
ρυθμίσεων, ιδίως στην αγορά ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ, έκανε τα πράγματα ακόμη
χειρότερα. Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε δραστική επιδείνωση στα πρότυπα
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χορήγησης στεγαστικής πίστης στην Αμερική κατά την περίοδο 2005 έως 2007 με τα
ποσοστά αθέτησης να αυξάνονται.
Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι
εποπτικές αρχές ουσιαστικά υποεκτίμησαν τον κίνδυνο ρευστότητας. Αυτό που
έμοιαζε με ελκυστικό επιχειρηματικό μοντέλο στο πλαίσιο των ρευστών αγορών
χρήματος και της θετικής κλίσης των καμπυλών απόδοσης κατέληξε σε επικίνδυνη
παγίδα καθώς η ρευστότητα των πιστωτικών αγορών εξανεμίστηκε και η καμπύλη
αποδόσεων οριζοντιοποιήθηκε.

3.2.4 Ο ρόλος των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης
Ιδιαίτερο βάρος ευθύνης για την κρίση έχουν οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης
(S&P, Moody’s, Fitch). Ο ρόλος των εταιρειών αυτών είναι να παρέχουν εξειδικευμένη
πληροφόρηση στους επενδυτές με τη μορφή ανακοινώσιμων αξιολογήσεων. Η κρίση των
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου απέδειξε ότι οι εταιρείες αυτές δεν
επιτέλεσαν το ρόλο τον οποίο η επενδυτική κοινότητα και οι εποπτικές αρχές ανέμεναν.
Οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης απέδιδαν συστηματικά ευνοϊκές αξιολογήσεις
σε τίτλους επί ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, με αποτέλεσμα να
ενθαρρύνουν τη ροή κεφαλαίων προς αυτούς και να πυροδοτούν έτσι τη διόγκωση της
στεγαστικής «φούσκας». Πολλοί επενδυτές εκλάμβαναν τις ευνοϊκές αξιολογήσεις των
οίκων αυτών ως εγγύηση, θεωρώντας τις εκδόσεις των τιτλοποιήσεων εφάμιλλες των
υψηλής ποιότητας παραδοσιακών επενδυτικών τίτλων.
Συνεπώς, η μομφή που αποδίδεται στις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης
αναφέρεται στην αποτυχία τους να αποδώσουν στους τίτλους επί ενυπόθηκων
στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου τις αξιολογήσεις εκείνες που, αφενός μεν θα
αποτύπωναν τον υποκείμενο κίνδυνο, αφετέρου δε θα προειδοποιούσαν τους
επενδυτές για την επικινδυνότητα συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών. Επίσης οι
εν λόγω εταιρείες δέχθηκαν σφοδρή κριτική καθώς απέτυχαν να υποβαθμίσουν τους εν
λόγω τίτλους, όταν η στεγαστική αγορά των ΗΠΑ κατέρρεε και, κατά συνέπεια, η αξία
των τιτλοποιημένων απαιτήσεων περιοριζόταν σημαντικά. Τέλος, θεωρείται ότι
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επιδείνωσαν την κρίση, αντιδρώντας σπασμωδικά με μαζική υποβάθμιση τίτλων, όταν η
αγορά είχε ήδη καταρρεύσει.
Η αποτυχία των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης αποδίδεται σε δύο κυρίως λόγους.
Πρώτον, στην αδυναμία των μαθηματικών υποδειγμάτων και των υπολογιστικών
συστημάτων που χρησιμοποιούν οι οίκοι αυτοί για να εκτιμήσουν με ακρίβεια την αξία
και τον κίνδυνο των εκδοθέντων επί ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου
τίτλων και των υποκείμενων παράγωγων προϊόντων. Δεύτερον, στην πολύ στενή σχέση
που διατηρούν οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης με τις επενδυτικές τράπεζες που
αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τιτλοποίησης και τη διάθεση των
εκδοθέντων τίτλων στο επενδυτικό κοινό. Πολλοί θεωρούν ότι, εφόσον οι εταιρείες
αυτές αμείβονται από τις επενδυτικές τράπεζες, δεν είχαν κανένα απολύτως κίνητρο να
είναι αντικειμενικές, αποδίδοντας ευνοϊκές αξιολογήσεις σε υψηλού κινδύνου επενδυτικά
προϊόντα, καθιστώντας τα ελκυστικά για το επενδυτικό κοινό.

3.2.5 Αποτυχίες της εταιρικής διακυβέρνησης
Οι αποτυχίες στη αξιολόγηση και στη διαχείριση των κινδύνων επιδεινώθηκαν από το
γεγονός ότι τα συστήματα ελέγχου της εταιρικής διακυβέρνησης επίσης απέτυχαν.
Πολλά διοικητικά συμβούλια και διευθυντικά στελέχη χρηματοπιστωτικών εταιρειών δεν
κατανόησαν τα χαρακτηριστικά των καινοτόμων και εξαιρετικά σύνθετων
χρηματοοικονομικών προϊόντων που κατείχαν και δεν γνώριζαν τη συνολική έκθεση των
εταιρειών τους στα προϊόντα αυτά, υποεκτιμώντας σοβαρά τους κινδύνους στους οποίους
εκτίθονταν οι εταιρείες τους. Επίσης πολλά μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι
μέτοχοι (ιδιοκτήτες) των εταιρειών δεν παρείχαν την αναγκαία εποπτεία και δεν ήλεγχαν
τη διαχείριση.
Τα συστήματα αμοιβών και κινήτρων εντός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
συνέβαλαν στην υπέρμετρη ανάληψη κινδύνων μέσω της επιβράβευσης της
βραχυπρόθεσμης αύξησης του όγκου των (επικίνδυνων) συναλλαγών και όχι της
μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας των επενδύσεων. Οι εργαζόμενοι στην προσπάθεια
τους να επιτύχουν τους προκαθορισμένους από τη διοίκηση στόχους και
προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλότατες επιπρόσθετες αποδοχές (bonus),
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προέβαιναν σε ανάληψη υψηλότερων κινδύνων, που αν και υπόσχονταν
βραχυπρόθεσμα, υψηλές αποδόσεις, υπέσκαπταν τη βιωσιμότητα των πιστωτικών
οργανισμών.
Η διαρκής πίεση για αύξηση του όγκου εργασιών και η ανάγκη προώθησης σύνθετων
χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτέλεσαν παράγοντες που ώθησαν τους
εργαζομένους στην ανάληψη υψηλότερων κινδύνων, είτε λαμβάνοντας θέσεις σε
δομημένα προϊόντα υψηλού κινδύνου, είτε χορηγώντας δάνεια σε πληθυσμιακές ομάδες
μειωμένης φερεγγυότητας. Επιπλέον, η πίεση των μετόχων στη διοίκηση για την
επίτευξη υψηλότερων τιμών στις μετοχές και στα μερίσματα σήμαινε ότι η υπέρβαση
των αναμενόμενων τριμηνιαίων κερδών έγινε το σημείο αναφοράς για τις επιδόσεις
πολλών επιχειρήσεων.
Οι περισσότεροι πιστωτικοί οργανισμοί δεν μπόρεσαν να εμφυσήσουν στους
εργαζόμενους μια φιλοσοφία ήπιας και ασφαλούς ανάπτυξης των εργασιών τους, η οποία
θα προέβλεπε λελογισμένη ανάληψη κινδύνων με την προσδοκία ενός ικανοποιητικού
περιθωρίου κέρδους. Λίγοι πιστωτικοί οργανισμοί κατάφεραν να συνδέσουν τις αμοιβές
των εργαζομένων τους με την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων, όπως η διασφάλιση
της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους, η επίτευξη λογικών αποδόσεων, η διεύρυνση της
πελατειακής βάσης και η βελτιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

3.2.6 Παραλείψεις των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών ως προς τη
διαχείριση της κρίσης
Ορισμένες μακροχρόνιες πολιτικές, όπως ο ορισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις
τράπεζες στηρίχθηκαν υπέρ του δέοντος στις ικανότητες διαχείρισης κινδύνων των
τραπεζών και στην επάρκεια των πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Στην πραγματικότητα,
τα ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατέληξαν να είναι η μεγαλύτερη πηγή
προβλημάτων. Για παράδειγμα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν ιδιαίτερα χαμηλές σε
ιδιόκτητες χρηματιστηριακές συναλλαγές ενώ (όπως τα γεγονότα απέδειξαν αργότερα) οι
κίνδυνοι που συνδέονται με τις συναλλαγές αυτές αποδείχθηκαν πολύ υψηλότεροι από
αυτούς που τα εσωτερικά μοντέλα προέβλεπαν.
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Ένα από τα λάθη που έγιναν ήταν η ελλιπής προσοχή που δόθηκε στη ρευστότητα των
αγορών. Αντιθέτως, υπερβολική προσοχή δόθηκε σε κάθε μεμονωμένη επιχείρηση και
πολύ λίγη στην επίδραση των γενικών εξελίξεων σε τμήματα ή αγορές στο σύνολό τους.
Τέτοια προβλήματα σημειώθηκαν σε πολλές αγορές και χώρες και σωρευτικά συνέβαλαν
καθοριστικά στη διόγκωση των προβλημάτων. Όταν τα προβλήματα κλιμακώθηκαν και
εκδηλώθηκε η κρίση, υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών
και στη συλλογική λήψη αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών, των εποπτικών αρχών
και των υπουργείων Οικονομικών.
Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών παραγώγων (ιδίως των αγορών πιστωτικών
παράγωγων προϊόντων) και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού πολλαπλασιάζονταν –με τα
πιστωτικά παράγωγα να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πυροδότηση της κρίσης.
Οι εποπτικές αρχές των ΗΠΑ έπρεπε να είχαν την ικανότητα να ταυτοποιούν (και να
προλαμβάνουν) την αισθητή επιδείνωση των προτύπων ενυπόθηκου δανεισμού και να
παρεμβαίνουν καταλλήλως. Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επιφορτίσθηκαν με το δύσκολο έργο της εκτίμησης του βαθμού έκθεσης των
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον κίνδυνο από τους τίτλους επί
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου. Παρόλα αυτά, απέτυχαν να
υπολογίσουν το σωρευτικό βαθμό έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών σε εξαιρετικά
πολύπλοκες δομήσεις προϊόντων εκτός ισολογισμού, τα οποία στη συνέχεια
μετατράπηκαν σε πολύ δύσκολα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Με την πάροδο
του χρόνου αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν στην έλλειψη διαφάνειας. Η έκδοση τίτλων επί
τίτλων καθιστά ακόμα και εξειδικευμένους αναλυτές ανίκανους να διακρίνουν τη
διάχυση του κινδύνου στα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς η μειωμένη συναλλακτική τους
δραστηριότητα δε βοηθά στον προσδιορισμό της αγοραίας τους αξίας.
Η αδιαφάνεια θέτει σοβαρούς περιορισμούς στο υφιστάμενο εποπτικό πλαίσιο σε
εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Οι οικονομικοί επόπτες συχνά δεν έχουν και σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν επιμένουν να πάρουν ή λαμβάνουν πολύ αργά σχετικές
πληροφορίες σχετικά με τη παγκόσμια επίδραση της υπερβάλλουσας μόχλευσης. Επίσης
δεν κατανοούν πλήρως ή δεν εκτιμούν το μέγεθος των κινδύνων και δε ανταλλάσσουν
κατάλληλα τις διαθέσιμες πληροφορίες τους με τους ομολόγους τους σε άλλα κράτημέλη ή με τις ΗΠΑ.
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Οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές επικεντρώθηκαν στην μικροπροληπτική εποπτεία
μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και όχι στην επαρκή εστίαση στους
μακροοικονομικούς συστημικούς κινδύνους μετάδοσης οριζόντια συνδεδεμένων
διαταραχών. Ο ισχυρός διεθνής ανταγωνισμός μεταξύ των χρηματοπιστωτικών κέντρων
συνέβαλε στην απροθυμία των εθνικών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών να αναλάβουν
μονομερή δράση.
Αν και η ύπαρξη ανισορροπιών και κινδύνων ήταν ευρέως γνωστή, δεν υπήρχε
συναίνεση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αρχών για τη
σοβαρότητα του προβλήματος ή για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Οι περισσότερες
έγκαιρες προειδοποιήσεις ήταν αδύναμες και η επίδρασή τους όσον αφορά την ανάληψη
δράσεων ήταν περιορισμένη. Η πολυμερής εποπτεία δε λειτούργησε αποτελεσματικά
καθώς δεν οδήγησε σε έγκαιρη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επίσης ούτε οι ανησυχίες γαι τη σταθερότητα του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν οδήγησαν σε επαρκώς συντονισμένη δράση μέσω
του ΔΝΤ, του Ταμείου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, της ομάδας των οχτώ (G8) και
άλλων οργανισμών.

3.3 Συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 για την
Ελλάδα και την παγκόσμια κοινότητα
3.3.1 Ζητήματα που ανέδειξε η κρίση για την Ελλάδα
Καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ήταν πολυεπίπεδη και συνολική, ήταν
αναγκαίος ο ριζικός αναπροσανατολισμός της εγχώριας οικονομικής πολιτικής. Η έξοδος
από την κρίση απαιτεί επίπονες μακροχρόνια προσπάθειες. Οι εξελίξεις που
ακολούθησαν ανέδειξαν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα.
1) Επειδή η κρίση ήταν πολυδιάστατη και αφορούσε όλες τις πτυχές της ελληνικής
οικονομίας, αλλά και το κράτος, τους θεσμούς και όλη την κοινωνία, οι εκφάνσεις της
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απλώνονταν παντού και είχε πολλαπλασιαστικά αρνητικό αποτέλεσμα για την οικονομία.
Αυτό σημαίνει ότι λύσεις αποσπασματικές, μονοδιάστατες ή βραχυπρόθεσμες δε θα ήταν
βέλτιστες. Ο ριζικός αναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής προς μια εντελώς
διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που ακολουθήθηκε στο παρελθόν, θέτοντας
δίδυμους μεσοπρόθεσμους στόχους (διατηρήσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και
πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών), όπως δίδυμες ήταν και οι αιτίες (δίδυμα
ελλείμματα και χρέη) που μας οδήγησαν στην κρίση, ήταν περισσότερο από
αναγκαίος.
2) Οι αλλαγές που απαιτούνταν ήταν εξαιρετικά επείγουσες. Τα μεγάλα προβλήματα που
επί τόσα χρόνια δεν αντιμετωπίστηκαν, η κρίση τα ανέσυρε στην επιφάνεια και
επίσπευσε επιτακτικά την επίλυσή τους. Το κόστος της ενδεχόμενης αδράνειας όχι μόνο
θα αυξανόταν, αλλά και θα εξαπλωνόταν σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία και την
κοινωνία.
3) Ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση είναι μακρύς και δύσβατος. Δεν θα ήταν ποτέ
δυνατόν να διανυθεί μέσα σε μία μόνο χρονιά. Η κρίση μας έφερε αντιμέτωπους με την
πρόκληση να πραγματοποιήσουμε με γρήγορο βηματισμό τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις,
αντί απλώς να συζητάμε επ’ άπειρον για αυτές. Το κόστος της περαιτέρω καθυστέρησης
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων θα ήταν τεράστιο.

3.3.2 Τι απαιτείται για έξοδο από την κρίση και διατηρήσιμη ανάπτυξη
στην Ελλάδα
Η δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος αποτελεί τη μόνη επιλογή
για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας. Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και αποτελεί το υπ’
αριθμόν ένα αναπτυξιακό μέτρο. Όμως η τελική επίδραση των δημοσιονομικών μέτρων
στη διαμόρφωση του δημόσιου ελλείμματος και στην εξέλιξη της οικονομικής
δραστηριότητας εξαρτάται από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της
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εφαρμογής τους αλλά και από τα μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής που απαιτείται να
ληφθούν και να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατόν.
Η δραματική επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης και η μεγάλη αύξηση της
διαφοράς αποδόσεων μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών κρατικών τίτλων θα
προκαλούσαν αυξημένο κόστος δανεισμού και κόστος εξυπηρέτησης του χρέους του
Δημοσίου και επομένως περαιτέρω επιβάρυνση της δημοσιονομικής κατάστασης,
στερώντας έτσι δημόσιους πόρους από άλλες δράσεις, όπως δημόσιες επενδύσεις,
εκπαίδευση, υγεία. Επιπλέον, θα συνεπάγονταν αυξημένο κόστος δανεισμού και
περιορισμό της πρόσβασης σε δανεισμό για τις ελληνικές τράπεζες και τελικά για τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για τις αναπτυξιακές
προοπτικές. Συνεπώς η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης της ΕΚΤ, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ ήταν επιβεβλημένη, αφού και η πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου είχε καταστεί απαγορευτική από τα μέσα Απριλίου
2010.
Ένας από τους κύριους πυλώνες του προγράμματος είναι η μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους ώστε να καταστεί δυνατή η
επιβίωση της ελληνικής οικονομίας. Εξάλλου, η χρησιμοποίηση του μηχανισμού στήριξης
δεν προσφέρει μόνο χρηματοδοτικούς πόρους, αλλά επιπλέον ενισχύει τη δημοσιονομική
πειθαρχία και στηρίζει την άσκηση της κατάλληλης διαρθρωτικής πολιτικής,
συντελώντας έτσι στην εδραίωση μιας πιο θετικής ψυχολογίας και στην τόνωση της
εμπιστοσύνης. Βασική κατεύθυνση της προγραμματισθείσας δημοσιονομικής πολιτικής
είναι ότι η δραστική και διατηρήσιμη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους
πρέπει να προέλθει, πέρα από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, από τον περιορισμό της
σπατάλης, τον εξορθολογισμό και τη μείωση των πρωτογενών δαπανών και ειδικότερα
των δαπανών προσωπικού, των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών κοινωνικής
ασφάλισης και προστασίας (με στοχευμένες περικοπές για τον περιορισμό της σπατάλης
στον τομέα της υγείας και της καταχρηστικής προσφυγής σε πρόωρη συνταξιοδότηση
λόγω απασχόλησης σε επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται “βαρέα και ανθυγιεινά”).
Συγκεκριμένα, η κορυφαία προτεραιότητα της στρατηγικής εξόδου από την κρίση
είναι η αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών μέσω της
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δημιουργίας σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων για μεγάλη χρονική περίοδο,
ώστε να αποπληρωθεί μέρος του τεράστιου ελληνικού χρέους. Η προσπάθεια
δημοσιονομικής προσαρμογής που προβλέπει το πρόγραμμα στήριξης περιλαμβάνει ευρύ
φάσμα δράσεων: (α) δραστική μείωση του δημόσιου χρέους, (β) ενίσχυση του θεσμικού
πλαισίου χάραξης και εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, (γ) αναμόρφωση των
συνταξιοδοτικών συστημάτων, (δ) έλεγχο των δαπανών υγείας, (ε) περιορισμό του
ρυθμού αύξησης των λοιπών πρωτογενών δαπανών, (στ) διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, (ζ) βελτίωση της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
Δημοσίου, (η) λειτουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής προστασίας με
στοχευμένες δράσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε
μελέτη του Daniel Kaufmann που δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα Brookings υπολογίστηκε
ότι η απώλεια δημόσιων εσόδων λόγω της διαφθοράς είναι τουλάχιστον 8% του ΑΕΠ
ετησίως και ότι ακόμη και μια μετριοπαθής βελτίωση όσον αφορά την αντιμετώπιση της
διαφθοράς θα οδηγούσε σε μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 4% του ΑΕΠ.
Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης συνετέλεσαν στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό,
φθάνοντας περίπου το 50% του ΑΕΠ το 2009, από 20% τη δεκαετία του 1960. Η
προτεινόμενη επιτάχυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής μέσω της μείωσης των
δαπανών είναι άλλωστε η αρμόζουσα επιλογή και για το επόμενο έτος, καθώς
ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση της ήδη υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης εκείνων που
δεν φοροδιαφεύγουν θα μπορούσε να έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην οικονομική
δραστηριότητα, υπό τις σημερινές συνθήκες έντονου φορολογικού ανταγωνισμού στον
ευρωπαϊκό χώρο. Είναι φανερό ότι θεμελιώδη σημασία έχει η βελτίωση της ποιότητας
των δημόσιων οικονομικών. Η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των σπανιζόντων
δημόσιων πόρων και η βελτίωση της διάρθρωσης και της αποδοτικότητας του
φορολογικού συστήματος θα ενισχύσουν το μακροχρόνιο δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης,
διασφαλίζοντας ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα συντείνει πράγματι στη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
Σύμφωνα με ειδικές μελέτες, οι δαπάνες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και
ανάπτυξη, οι δημόσιες υποδομές, η υγεία ή η περιβαλλοντική προστασία ενισχύουν την
οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η σχέση αυτή δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από
το βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων (όπως είναι η βελτίωση του
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μορφωτικού επιπέδου ή η αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για έρευνα), αλλά και από το
γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Στην Ελλάδα έχει εκτιμηθεί ότι η αποδοτικότητα και η
αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς
βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ των 27. Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη για
περιστολή της σπατάλης και αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών προς περισσότερο
αποδοτικές δράσεις οι οποίες στηρίζουν την οικονομική μεγέθυνση μέσω της ανάπτυξης
και της ποιοτικής βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, της χρήσης νέων τεχνολογιών
και της ενίσχυσης των υποδομών. Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί θεμελιώδη
προϋπόθεση για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και είναι φανερό ότι για την
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και τελικά
την αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, απαιτούνται άμεσα βαθιές
και εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι τελευταίες θα συντελέσουν στην επίτευξη των
κάτωθι αποτελεσμάτων:
Πρώτον, θα μειώσουν το μοναδιαίο κόστος παραγωγής και θα αποκαταστήσουν σε
λογικό βάθος χρόνου την απώλεια ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών.
Δεύτερον, θα συντείνουν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού προτύπου, δηλαδή στη
μεταφορά πόρων στον τομέα παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών,
στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη διαμόρφωση μιας νέας διάρθρωσης της
εγχώριας παραγωγής ικανής να ανταποκριθεί στην εγχώρια και στην εξωτερική ζήτηση
του 2015 και όχι του 1970 ή έστω του 1990.
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να συντελούν και στην αποκατάσταση της διατηρησιμότητας
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, το μείγμα
πολιτικής που ακολουθείται έχει ως στόχο την επαναφορά της μακροοικονομικής και
μικροοικονομικής ισορροπίας και τη βελτίωση σε μόνιμη βάση της ανταγωνιστικότητας
και της παραγωγικότητας της οικονομίας. Επιπρόσθετα, η τελική επίδραση των μέτρων
δημοσιονομικής πολιτικής που έχουν δρομολογηθεί θα εξαρτηθεί από την
αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της εφαρμογής τους, αλλά και από τη σχετική
ισορροπία μεταξύ των συσταλτικών και των επεκτατικών επιδράσεων κάθε μέτρου και
της δέσμης των μέτρων συνολικά. Παράλληλα όμως, το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής
πολιτικής που εφαρμόζεται θα εξαρτηθεί επίσης και από την έγκαιρη προώθηση και
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εφαρμογή μέτρων διαρθρωτικής και αναπτυξιακής πολιτικής, κατά προτεραιότητα
χαμηλού ή μηδενικού δημοσιονομικού κόστους και γρήγορης απόδοσης.
Στην παρούσα συγκυρία, κατά την οποία ο πληθωρισμός εμφανίζει έξαρση λόγω της
αύξησης της έμμεσης φορολογίας και της σχετικής ανόδου των τιμών του πετρελαίου και
των πρώτων υλών, η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές έχει ιδιαίτερη
σημασία, προκειμένου τόσο οι μισθολογικές προσαρμογές όσο και τα περιθώρια κέρδους
να διαμορφώνονται σε επίπεδα συμβατά με την επιδιωκόμενη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας. Τελικά, κρίσιμη σημασία έχουν αφενός η ταχύτητα με την οποία
θα υλοποιούνται και θα αποδίδουν τα ληφθέντα δημοσιονομικά μέτρα και αφετέρου ο
ρυθμός με τον οποίο θα εφαρμόζονται, βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Από την πρόοδο προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις θα εξαρτηθεί, πέραν των άλλων, και ο
ρυθμός με τον οποίο θα αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη τόσο των διεθνών αγορών όσο και
των εγχώριων οικονομικών φορέων (επιχειρήσεων, εργαζομένων, νοικοκυριών) στις
δημοσιονομικές και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των
διαφορών απόδοσης ελληνικών ομολόγων από τα αντίστοιχα γερμανικά (spreads) και σε
μείωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου με αποτέλεσμα να καταστεί
εφικτή η χρηματοδότηση της Ελλάδας από τις αγορές το δεύτερο εξάμηνο του 2011 με
επιτόκιο της τάξεως του 7%. Το γεγονός αυτό θα έχει αλυσιδωτές ευνοϊκές επιδράσεις
στις δυνατότητες και το κόστος δανεισμού των ελληνικών τραπεζών και, κατ’ επέκταση,
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Με τη σειρά τους, αυτές οι ευνοϊκές επιδράσεις
θα αντισταθμίσουν εν μέρει τις άμεσες συσταλτικές επιδράσεις ορισμένων
δημοσιονομικών μέτρων. Η ακολουθούμενη πολιτική είναι καθοριστικής σημασίας για
να πείσει τόσο τους ξένους επενδυτές όσο και τις εγχώριες επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους ότι θα γίνει το αναγκαίο δημοσιονομικό “νοικοκύρεμα”, αλλά και ότι η
ελληνική οικονομία δεν θα μπει σε διαδικασία “αργού θανάτου” (slow death) και ότι
σύντομα θα λειτουργήσει πάλι ο κινητήρας της ανάπτυξης, με νέα “τεχνολογία” και νέα
“καύσιμα”.
Εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι, η δημοσιονομική προσαρμογή έχει αναμφίβολα
θετική μακροχρόνια επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, εφόσον συντελεί στον
περιορισμό του χρέους και τη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων και
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απελευθερώνει πόρους για χρήση τους σε πιο παραγωγικές επενδύσεις ή για μείωση της
φορολογίας. Όσον αφορά τη σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής, η διεθνής
εμπειρία έχει δείξει ότι, όταν η προσαρμογή βασίζεται κυρίως στον περιορισμό των μη
άμεσα παραγωγικών δαπανών (για παράδειγμα των μεταβιβαστικών πληρωμών και των
δαπανών προσωπικού), έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και ασκεί θετική
επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η συμβολή της δημοσιονομικής
εξυγίανσης στη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη είναι υψηλότερη όταν το αρχικό
μέγεθος του δημόσιου τομέα είναι μεγάλο και όταν η οικονομία επιβαρύνεται από ένα
υψηλό και μη διατηρήσιμο λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι, όταν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερβαίνει το
90%, τότε οποιαδήποτε αύξησή του έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική
ανάπτυξη μακροχρόνια (λόγω των υψηλότερων μακροπρόθεσμων επιτοκίων). Σε αυτές
τις περιπτώσεις, η δημοσιονομική προσαρμογή μέσω της μείωσης των μη
παραγωγικών δαπανών έχει θετικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Όλα
αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος μεγαλύτερης μείωσης του
ΑΕΠ (αν είναι αναποτελεσματική η εφαρμογή των μέτρων ή υπάρξουν τυχόν
καθυστερήσεις), υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα
από ότι τώρα διαφαίνεται. Αυτό θα συμβεί εφόσον τα διαρθρωτικά μέτρα τόσο για τις
αγορές προϊόντων και εργασίας όσο και για το δραστικό περιορισμό της σπατάλης στο
δημόσιο τομέα και για την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων που δεν προσφέρουν
πραγματικό έργο, υλοποιηθούν χωρίς παρεκκλίσεις.

3.3.3 Οι προκλήσεις για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Το 2011, όπως και το 2010, οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν πρώτον να διατηρούν
σημαντικά περιθώρια κεφαλαίων, πέρα από τα ελάχιστα που καθορίζουν οι εποπτικοί
κανόνες, δεύτερον να προβαίνουν στο σχηματισμό επαρκών προβλέψεων για την
κάλυψη ιδίως του πιστωτικού κινδύνου, και τρίτον να διαχειρίζονται με σύνεση και
ευελιξία τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησής τους. Ο αποτελεσματικότερος
παράγοντας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και όλου του
χρηματοπιστωτικού συστήματος θα είναι η παγίωση της εμπιστοσύνης των αγορών και
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της διεθνούς κοινότητας στις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας. Οι κυριότερες
εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο τo 2009 ήταν η βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας
των ελληνικών εμπορικών τραπεζών παρά τη σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας
τους, η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, και, τέλος, ο
σημαντικός περιορισμός των πηγών άντλησης ρευστότητας, με αποτέλεσμα την
αυξανόμενη εξάρτηση από το Ευρωσύστημα. Το παραπάνω μοτίβο εξελίξεων
συνεχίζεται και το 2010.
Καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε με χρονική υστέρηση την
ελληνική οικονομία, κατά τη διάρκεια του 2009 καταγράφηκε σημαντική επιβράδυνση
της πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), με
άμεση επίπτωση στα έσοδα των τραπεζών από τόκους και προμήθειες. Επιπρόσθετα, η
επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών
κατέστησε αναγκαίο το σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Οι εξελίξεις αυτές αναπόφευκτα επηρέασαν αρνητικά τους βασικούς δείκτες
αποδοτικότητας, όπως το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, την αποδοτικότητα ενεργητικού
και την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων. Μικρή βελτίωση εμφάνισε ο δείκτης
αποτελεσματικότητας λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα. Σημαντική βελτίωση,
τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, καταγράφηκε το 2009 όσον αφορά τα εποπτικά ίδια
κεφάλαια των τραπεζών, η οποία αντανακλάται στο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και
το Δείκτη Βασικών Κεφαλαίων. Θετική συμβολή στις ανωτέρω εξελίξεις είχαν η
κεφαλαιακή ενίσχυση με την έκδοση προνομιούχων μετοχών βάσει του Ν. 3723/2008,
καθώς και η επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση ορισμένων τραπεζών μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και τη χρήση των κερδών που
παρακρατήθηκαν από τις τράπεζες λόγω μη διανομής μερίσματος.
Επιπρόσθετα, σημαντική υποχώρηση εμφάνισε στο τέλος του 2009 ο βαθμός
μόχλευσης, παραμένοντας σημαντικά χαμηλότερος από ότι στους μεγάλου μεγέθους
τραπεζικούς ομίλους της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τους τραπεζικούς κινδύνους, η
επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος επηρέασε αναπόφευκτα και την
ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών τραπεζών, η οποία εμφάνισε
σημαντική χειροτέρευση το 2009. Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο
των δανείων ανήλθε σε 7,7% στο τέλος του 2009, δηλαδή αυξήθηκε κατά 2,7
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εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2008 (5,0%). Σημαντική αύξηση
του ποσοστού καθυστερήσεων εμφάνισαν όλες οι κατηγορίες δανείων, κυρίως όμως τα
καταναλωτικά δάνεια. Δυσμενή εξέλιξη αποτελεί και η υποχώρηση του ποσοστού
κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο λόγος
των “καθαρών” καθυστερήσεων (δηλαδή της διαφοράς μεταξύ των δανείων σε
καθυστέρηση και των συσσωρευμένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο) προς το
σύνολο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω καθιστούν αναγκαία τη σημαντική
ενίσχυση του αποθέματος των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, εξαιτίας και
της επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών λόγω του
αρνητικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2010.
Τους τελευταίους μήνες του 2009 και κυρίως το α’ τρίμηνο του 2010, αυξήθηκε
σημαντικά ο κίνδυνος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, καθώς
περιορίστηκαν οι πηγές χρηματοδότησής τους και παρατηρήθηκε μικρής κλίμακας εκροή
καταθέσεων. Η εξέλιξη αυτή ήταν απότοκος των έντονων δημοσιονομικών
ανισορροπιών που επί χρόνια ταλανίζουν τη χώρα και έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς κατά τη
διάρκεια της κρίσης. Αυτό είχε αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, εξέλιξη
που με τη σειρά της περιόρισε την πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές για την
άντληση ρευστότητας και αύξησε το κόστος δανεισμού τους. Λόγω του περιορισμού
των πηγών χρηματοδότησης, οι ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια του 2009
στηρίχθηκαν και συνεχίζουν το 2010 να στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην
άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, εξέλιξη που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα
λόγω της σταδιακής απόσυρσης των μέτρων “ενισχυμένης πιστωτικής στήριξης” από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπρόσθετο παράγοντα προβληματισμού για τις
συνθήκες ρευστότητας των τραπεζών αποτελεί η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των
καταθέσεων που παρατηρήθηκε το 2009 αλλά και το 2010 και η τάση εκροής τους, λόγω
της εντεινόμενης αβεβαιότητας για τη δημοσιονομική κατάσταση, των αυξημένων
φορολογικών υποχρεώσεων των καταθέσεων, αλλά και των ελκυστικών αποδόσεων των
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών παραμένει η
κυριότερη πηγή άντλησης πόρων. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2009 τόσο ο λόγος
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χορηγήσεων προς καταθέσεις (τράπεζες: 106,6%, τραπεζικοί όμιλοι: 113,7%) όσο και οι
εποπτικοί δείκτες ρευστότητας διατηρήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ιδιαίτερα
θετική συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας το 2009 είχε η αξιοποίηση
των μέτρων του Ν. 3723/2008. Μέχρι το τέλος του 2009 η κεφαλαιακή ενίσχυση των
τραπεζών είχε ανέλθει σε 3,8 δις ευρώ, η άντληση ρευστότητας μέσω της έκδοσης
Ειδικών Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε 4,6 δις ευρώ και η αξιοποίηση του
μέτρου των εγγυήσεων σε 1 δις ευρώ. Μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2010 υποβλήθηκαν
αιτήσεις από ορισμένες τράπεζες για άντληση ρευστότητας ύψους 2,4 δις ευρώ μέσω των
Ειδικών Ομολόγων και 8,9 δις ευρώ μέσω των εγγυήσεων. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου του
2010 χρησιμοποιήθηκε το συνολικό αρχικά προβλεπόμενο από τον Ν. 3723/2008 ποσό
των 28 δις ευρώ.
Συμπερασματικά, για το 2010 και το 2011 οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν
να ανταπεξέρχονται στις πρωτόγνωρες, για αυτές, οικονομικές συνθήκες που
διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα καθώς επίσης και στις επερχόμενες αλλαγές στο
ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο διεθνώς. Ο αποτελεσματικότερος παράγοντας, ο
καταλύτης της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και του συνολικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος, είναι η παγίωση της εμπιστοσύνης των αγορών και της
διεθνούς κοινότητας στις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, ενώ σε πολλές χώρες διεθνώς η κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στο τραπεζικό
σύστημα και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην πραγματική οικονομία, στην Ελλάδα
η κατεύθυνση ήταν αντίθετη. Συνεπώς, για να συνεχίσει να διατηρεί το τραπεζικό
σύστημα την αξιοσημείωτη αντοχή που επέδειξε, ακόμη και στις πιο δύσκολες φάσεις
της παγκόσμιας κρίσης, πρωταρχική προϋπόθεση είναι η άρση των δημοσιονομικών και
των μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του. Σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα είναι μάλλον
αναπόφευκτες. Πέραν τούτου, τα υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη, η αποτελεσματική και
διαφανής διαχείριση κινδύνων και τα πρότυπα λειτουργίας που μπορούν να στηρίξουν
εύρωστα επιχειρηματικά σχήματα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την
ισχυροποίηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών στις αναταράξεις και τη διασφάλιση
επαρκούς πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να υπάρχουν οι
θεμελιώδεις συνθήκες για διατηρήσιμη ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
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3.3.4 Διεθνείς Εξελίξεις μετά την κρίση
Η παγκόσμια οικονομία, αφού αντιμετώπισε τη βαθύτερη μεταπολεμικά ύφεση την
περίοδο 2008-2009, βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης ήδη από τα μέσα του 2009. Ο
ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ όμως διαφέρει σημαντικά μεταξύ των επιμέρους γεωγραφικών
περιοχών και οι προβλέψεις για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία, αν και
γενικά ευνοϊκές, περιβάλλονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Η μετεξέλιξη διεθνώς
της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημόσιου χρέους επισκιάζει τις προοπτικές
βιωσιμότητας της ανάκαμψης, κυρίως στις προηγμένες οικονομίες, καθώς η άνοδος του
χρέους αυξάνει τα ασφάλιστρα κινδύνου και το κόστος εξυπηρέτησής του, ενώ η
δημοσιονομική προσαρμογή που επιχειρείται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες τείνει σε
πρώτη φάση να επιβραδύνει την ανάκαμψη. Τα δύσκολα διλήμματα
μακροοικονομικής πολιτικής απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τις
συγκεκριμένες συνθήκες και προτεραιότητες κάθε χώρας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα, η συνακόλουθη
επιδείνωση των όρων δανεισμού και ο κίνδυνος επέκτασης της κρίσης χρέους σε άλλες
χώρες-μέλη οδήγησαν την ΕΕ στην απόφαση να χορηγήσει, σε συνεργασία με το ΔΝΤ,
“υπό όρους” οικονομική στήριξη προς την Ελλάδα, παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες
και μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. Οι εξελίξεις αυτές
είχαν αντίκτυπο και στη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, η οποία, από τα ιστορικώς
υψηλά επίπεδα του 2009, υποχώρησε σημαντικά τους πρώτους πέντε μήνες του 2010
έναντι των κυριότερων διεθνών νομισμάτων, μειώνοντας την απόσταση από το
μακροχρόνιο μέσο όρο της. Παρά την επεκτατική μακροοικονομική πολιτική, ο
πληθωρισμός στις προηγμένες οικονομίες προβλέπεται να παραμείνει χαμηλός το 2010.
Η διεθνής κρίση, η οποία ξεκίνησε ως πιστωτική τον Αύγουστο του 2007 και
μετεξελίχθηκε σε χρηματοοικονομική από το Σεπτέμβριο του 2008, αντιμετωπίστηκε με
ασυνήθιστα επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, με αποτέλεσμα τη
σημαντική επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης σχεδόν όλων των προηγμένων
οικονομιών την περίοδο 2008-2009. Το δημοσιονομικό έλλειμμα στο σύνολο των
μεγαλύτερων προηγμένων οικονομιών ανήλθε το 2009 σε 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ,
από 2,1% το 2007, ενώ το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ,
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διευρύνθηκε απότομα το 2009 και έφθασε σε 83,2% στις ΗΠΑ (από 62,1% το 2007),
78,3% στη ζώνη του ευρώ (από 65,7% το 2007) και 217,6% στην Ιαπωνία (από 187,7%
το 2007). Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα και η αλματώδης αύξηση του δημόσιου
χρέους σε πολλές οικονομίες, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη από το 2007 και εξής
επανεκτίμηση των επενδυτικών κινδύνων στις διεθνείς αγορές, οδήγησαν σε σταδιακή
άνοδο των ασφαλίστρων κινδύνου (όπως φάνηκε και από την εξέλιξη των credit default
swaps – CDSs) των κρατικών ομολόγων κυρίως στις σχετικά πιο ευάλωτες οικονομίες
της ζώνης του ευρώ.
Η περιστολή των δημόσιων δαπανών για την αντιστροφή των δημοσιονομικών
εξελίξεων, αν και επιβαρύνει ή αναστέλλει την οικονομική ανάκαμψη, αποτελεί πλέον
επιτακτική ανάγκη σε πολλές οικονομίες ώστε να σταθεροποιηθεί η δυναμική που έχει
αναπτύξει το δημόσιο χρέος. Ωστόσο, το 2010, στις μεγαλύτερες από τις προηγμένες
οικονομίες ως σύνολο, το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν αναμένεται να υποχωρήσει
σημαντικά (9,5% του ΑΕΠ), ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να διογκώνεται. Το
παγκόσμιο ΑΕΠ, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ, αναμένεται ότι θα
αυξηθεί κατά 4,6% το 2010, έναντι μείωσης κατά 0,6% το 2009, ενώ η οικονομία της
Κίνας θα εξακολουθήσει να έχει τον υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανόδου μεταξύ
των μεγάλων οικονομιών. Ειδικότερα, στις προηγμένες οικονομίες η ανάκαμψη, αν και
ταχύτερη της αρχικά αναμενόμενης, παραμένει ευάλωτη στους εξωγενείς κραδασμούς
και κατανέμεται άνισα μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών.
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ υπολείπεται σε σύγκριση με άλλες
προηγμένες οικονομίες. Παρά τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών στις αγορές
χρήματος και κεφαλαίων, η ομαλή χρηματοδότηση των οικονομιών δεν έχει
αποκατασταθεί πλήρως, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, των
επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια
της κρίσης, αν και βελτιώνεται, συνεχίζει να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την
άνοδο της εγχώριας ζήτησης. Στις ΗΠΑ το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,3% το 2010 (2009:
-2,4%) και στην Ιαπωνία κατά 2,4% (2009: -5,2%). Η οικονομία της ζώνης του ευρώ
εισήλθε σε φάση ήπιας ανάκαμψης το δεύτερο εξάμηνο του 2009, κυρίως χάρη στη
βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης και την κυκλική άνοδο των αποθεμάτων, ενώ
σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Η ανάκαμψη
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όμως παραμένει εύθραυστη, καθώς τροφοδοτείται από μια επεκτατική
μακροοικονομική πολιτική, η οποία όμως ήδη από την άνοιξη του 2010 σταδιακά
αναστρέφεται σε αρκετές οικονομίες.
Για το 2010 προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1% (από
-4,1% το 2009). Στην εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά η εξωτερική
ζήτηση, η οποία προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να ανακάμπτει χάρη στην ισχυρή ζήτηση
από τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας και την επίδραση, με κάποια χρονική
υστέρηση, της υποχώρησης του ευρώ. Στη ζώνη του ευρώ, υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των προοπτικών των επιμέρους οικονομιών, καθώς ορισμένες χώρεςμέλη όπως η Ελλάδα και, σε μικρότερο βαθμό, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Κύπρος
προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ύφεση το τρέχον έτος, ενώ οι υπόλοιπες
οικονομίες θα καταγράψουν θετικούς μεν αλλά μετριοπαθείς δε ρυθμούς ανάπτυξης.
Αυτή η προοπτική συνεπάγεται διαφορετικές προκλήσεις οικονομικής πολιτικής και
προτεραιότητες για τις επιμέρους χώρες, ενώ επίσης επηρεάζει δυσμενώς τη συνολική
επίδοση της ζώνης του ευρώ σε σύγκριση με άλλες προηγμένες οικονομίες όπως των
ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να
διαμορφωθεί το 2010 στο 1,4-1,6%, έναντι 0,3% το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τις
δημοσιονομικές προοπτικές, το έλλειμμα του τομέα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη
του ευρώ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 6,8% του ΑΕΠ (από 6,3% το 2009 και 2,0%
το 2008).
Παρά την κρίση κρατικού χρέους που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες-μέλη, τόσο το
δημόσιο έλλειμμα όσο και το δημόσιο χρέος στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο προβλέπεται
να παραμείνουν το 2010 σε χαμηλότερα επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ (6,8% και 84,1%
αντίστοιχα) σε σύγκριση με τις ΗΠΑ (11,0% και 92,6% αντίστοιχα) και την Ιαπωνία
(9,8% και 227,3%). Στις προηγμένες οικονομίες, οι βελτιωμένες προοπτικές ανάκαμψης
συνοδεύονται από σημαντικές προκλήσεις οικονομικής πολιτικής. Η ανάγκη να
αντιμετωπιστεί η προαναφερθείσα κρίση δημόσιου χρέους και παράλληλα να
επισπευσθεί η δημοσιονομική προσαρμογή καθιστά περισσότερο περίπλοκη την
εφαρμογή της βαθμιαίας εξόδου από τα έκτακτα μέτρα δημοσιονομικής και
νομισματικής πολιτικής. Για προφανείς λόγους, απαιτείται η άσκηση διαφορετικών
πολιτικών ανάλογα με την κατάσταση της κάθε οικονομίας. Οικονομίες με υψηλά
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εξωτερικά και εσωτερικά ελλείμματα θα πρέπει αναπόφευκτα να δώσουν άμεση
προτεραιότητα στον περιορισμό των ελλειμμάτων εντός ενός αξιόπιστου πλαισίου
μεσοπρόθεσμης προσαρμογής.
Από την άλλη πλευρά, οικονομίες με επίμονα και μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο
εξωτερικών συναλλαγών θα πρέπει να εφαρμόσουν τις κατάλληλες διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και πολιτικές τόνωσης της εγχώριας ζήτησης, συμβάλλοντας έτσι στη
διόρθωση των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και στη σταθερότητα του
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, από την οποία εξαρτώνται και οι ίδιες. Στις
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, κυρίως της Ασίας, η ανάκαμψη είναι
εντονότερη, κυρίως λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης και της συγκριτικά μικρότερης
έκθεσής τους στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς. Η υπερθέρμανση της
οικονομίας, ο υψηλός πληθωρισμός, καθώς και ο ρυθμός ανατίμησης των ακινήτων σε
ορισμένες οικονομίες, αποτελούν τους βασικότερους κινδύνους για την περιοχή. Ο
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στο σύνολο των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων
οικονομιών θα επιταχυνθεί στο 6,8% το 2010, από 2,5% το 2009. Στην Κίνα, ο ρυθμός
μεγέθυνσης της οικονομίας, υποστηριζόμενος κυρίως από τη συνεχιζόμενη εφαρμογή
μέτρων τόνωσης της εγχώριας ζήτησης, έχει ήδη επανέλθει στα προ της κρίσεως επίπεδα
και, παρά την αποδυνάμωση της ανάκαμψης το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου, για το 2010
συνολικά αναμένεται να είναι υψηλότερος από ότι το 2008 που έφθασε το 10,5%.
Ο πληθωρισμός, μετά τη μεγάλη υποχώρησή του το 2009 στο 0,1% στις προηγμένες
οικονομίες και στο 5,2% στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, λόγω της
ύφεσης και της απότομης μείωσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, αναμένεται
να αυξηθεί και πάλι το 2010, σε 1,4% και σε 6,3% αντίστοιχα. Η επίπτωση από τις
συνθήκες υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών και τη διατήρηση του
παραγωγικού κενού σε σχετικώς υψηλά επίπεδα στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, το
παραγωγικό κενό που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,8% του δυνητικού προϊόντος
το 2010 (από 5,1% το 2009) αντισταθμίζεται από την ανάκαμψη των διεθνών τιμών των
βασικών εμπορευμάτων. Η ασυνήθιστα επεκτατική νομισματική πολιτική των Κεντρικών
Τραπεζών των μεγαλύτερων οικονομιών κατά την περίοδο 2008-2009, τόσο μέσω
επιτοκίων όσο και μέσω μη συμβατικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διεθνούς
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κρίσης, δεν έχει επιβαρύνει μέχρι στιγμής τον πληθωρισμό, καθώς οι πληθωριστικές
προσδοκίες είναι προσδεδεμένες σε χαμηλό επίπεδο.
Οι διεθνείς τιμές των βασικών εμπορευμάτων αυξάνονταν στη διάρκεια του 2009,
κυρίως λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας,
αλλά και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Β. Αμερική και την Ευρώπη. Στο
τέλος του 2009 οι τιμές του αργού πετρελαίου ήταν περίπου διπλάσιες και των μετάλλων
υπερδιπλάσιες σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2008 που είχαν υποχωρήσει σημαντικά. Σε
μέσα επίπεδα έτους ωστόσο, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων υποχώρησαν
σημαντικά το 2009 από τα ιστορικώς υψηλά επίπεδα του 2008. Η διεθνής τιμή του αργού
πετρελαίου υποχώρησε κατά 36,3% στα 62 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι το 2009. Το 2010
όμως η ισχυρή ανάκαμψη κυρίως των ασιατικών οικονομιών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει
σε νέα άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου σε δολάρια ΗΠΑ (αύξηση κατά 21,8% σε
μέσα επίπεδα έτους), η οποία αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στα 75 δολάρια ΗΠΑ.
Σε όρους ευρώ, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά
37% στα 61,2 ευρώ ανά βαρέλι (υποθέσεις εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος).
Το παγκόσμιο εμπόριο επλήγη σφοδρά το 2009 και αποτέλεσε βασικό μηχανισμό
μετάδοσης και γεωγραφικής εξάπλωσης της ύφεσης. Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου
αγαθών και υπηρεσιών, παρά την ανάκαμψή του το δεύτερο εξάμηνο του 2009,
υποχώρησε κατά 11,3% το 2009. Για το 2010 προβλέπεται ανάκαμψη και αύξηση του
όγκου του παγκόσμιου εμπορίου κατά 9,0%. Η ονομαστική σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΣΙ) του ευρώ ενισχύθηκε το 2009 επί όγδοο συνεχές έτος. Ο
δείκτης ονομαστικής ΣΣΙ κατέγραφε άνοδο σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 και,
σε μέσα επίπεδα έτους, ήταν αυξημένος κατά 37,3% έναντι του 2000, ενώ ο αντίστοιχος
δείκτης πραγματικής ΣΣΙ (με βάση τους ΔΤΚ) ήταν αυξημένος κατά 25,7%. Από το
Νοέμβριο του 2009 και μετά ωστόσο, οι δείκτες ισοτιμίας του ευρώ καταγράφουν
υποχώρηση, καθώς οι προσδοκίες των αγορών για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα
επηρεάζονται αρνητικά από τη σχετική υστέρηση της οικονομικής ανάκαμψης στη ζώνη
του ευρώ (σε σύγκριση με άλλες γεωγραφικές περιοχές) και από τις αμφισβητούμενες
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προοπτικές ορισμένων χωρών της ζώνης. Μεταξύ
Δεκεμβρίου 2009 και Ιουνίου 2010 ο δείκτης ονομαστικής ΣΣΙ του ευρώ σημείωσε
πτώση κατά 11,5%, ενώ οι διμερείς ισοτιμίες του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και
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του γιεν υποχώρησαν κατά 16,4% και 15,4% αντίστοιχα. Παρά την υποχώρησή της, η
ονομαστική ΣΣΙ του ευρώ τον Ιούνιο του 2010 βρισκόταν περίπου 8% πάνω από το
μακροχρόνιο μέσο όρο της (1993-2009).

3.4 Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
3.4.1 Το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Το α’ τρίμηνο του 2010 η υποχώρηση του ΑΕΠ οφειλόταν κυρίως στη μείωση των
επενδύσεων και της δημόσιας κατανάλωσης, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση εμφάνισε
μικρή αύξηση. Ωστόσο, λόγω των πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής που
ελήφθησαν στις αρχές Μαρτίου και στις αρχές Μαΐου που αφορούσαν τον περιορισμό
των δαπανών και την αύξηση της έμμεσης φορολογίας, αναμένεται ότι ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία είναι η μεγαλύτερη συνιστώσα του
ΑΕΠ, θα είναι αρνητικός από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και μετά.
Οι βραχυπρόθεσμες μακροοικονομικές εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τη σχετική
συμβολή της εγχώριας ζήτησης και του εξωτερικού τομέα, καθώς και από την επίδραση
που θα έχει η πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης στη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης στις αγορές και στους επενδυτές. Οι μεσοπρόθεσμες μακροοικονομικές
εξελίξεις θα εξαρτηθούν από το βαθμό στον οποίο οι δρομολογούμενες θεσμικές αλλαγές
και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα τονώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) το
ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (και με βάση εποχικώς διορθωμένα στοιχεία) το α’ τρίμηνο του
2010 υποχώρησε σε σύγκριση τόσο με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (-1,0%) όσο και
με το α’ τρίμηνο του 2009 (-2,5%). Έτσι, το α’ τρίμηνο του 2010 το ΑΕΠ σε σταθερές
τιμές ήταν χαμηλότερο κατά 4,2% από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών (που
είχε καταγραφεί το γ’ τρίμηνο του 2008).
Την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος το 2010 επιβεβαιώνει και ο
σύνθετος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.
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Επίσης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βάσει των ερευνών που διεξάγει το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών) στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, επιδεινώθηκε κατά 6,3 μονάδες
(Δεκέμβριος 2009: 75,9, Μάρτιος 2010: 69,6) και στη συνέχεια υποχώρησε περαιτέρω
(Μάιος 2010: 61,9) αν και τον Οκτώβριο αυξήθηκε σημαντικά στο 67,3. Στην
υποχώρηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2010 συνέβαλε κυρίως η υποχώρηση της
δημόσιας κατανάλωσης (ετήσιος ρυθμός: -9,0%) και των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου
(-14,6%) και δευτερευόντως του όγκου εξαγωγών αγαθών (-3,9%). Όμως αναμένεται
περαιτέρω υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων περιοριστικής
δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που διαμόρφωσαν από κοινού η
ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα το Μάιο μαζί με το
πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,0% το 2010 και κατά
2,6% το 2011, ενώ στη συνέχεια θα εμφανίσει θετικό ρυθμό μεταβολής (2012: 1,1%,
2013: 2,1%, 2014: 2,1%, 2015: 2,7%). Ανάλογες είναι και οι προβλέψεις του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που αναμένει μείωση
του ΑΕΠ κατά 3,7% το τρέχον έτος και 2,5% το 2011.
Η σημαντική μείωση της δημόσιας κατανάλωσης φαίνεται και από τα στοιχεία για την
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Το πρώτο τρίμηνο του 2010 οι πρωτογενείς
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν κατά 6,2% έναντι του αντίστοιχου
περυσινού τριμήνου, ενώ η αντίστοιχη μείωση στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010
ανήλθε στο 12,7%. Η τριμηνιαία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων που διεξάγεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος (στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας του Ευρωσυστήματος) δείχνει
ότι στην υποχώρηση των δανειοδοτήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, έναντι του
τελευταίου τριμήνου του 2009, συνέβαλε και η μείωση της ζήτησης για επενδύσεις.
Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του ΙΟΒΕ, που διεξήχθη το δίμηνο ΜαρτίουΑπριλίου, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι το 2010 οι επενδύσεις θα αυξηθούν
μόνο κατά 7% σε τρέχουσες τιμές και κατά 5% σε σταθερές τιμές, μετά από τη μείωση
κατά 44,4% σε τρέχουσες τιμές το 2009. Η προβλεπόμενη υποτονική ανάκαμψη των
επενδύσεων συνδέεται κυρίως με τις προοπτικές της ζήτησης και την αυξημένη
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φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων, καθώς και με δυσχέρειες όσον αφορά τη
διαθεσιμότητα και το κόστος χρηματοδότησης.
Η ιδιωτική κατανάλωση το α’ τρίμηνο του 2010 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5%.
Η άνοδος αυτή αντανακλά μεταξύ άλλων την αύξηση του όγκου λιανικών πωλήσεων με
ετήσιο ρυθμό 5,8% την εν λόγω περίοδο (έναντι -9,4% το α’ τρίμηνο του 2009) και του
αριθμού των νέων αυτοκινήτων που τέθηκαν σε κυκλοφορία (+17,2% το α’ τρίμηνο).
Η μεταβολή των λιανικών πωλήσεων και του αριθμού των νέων αυτοκινήτων που
τίθενται σε κυκλοφορία, βάσει των στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο του 2010, δεν
αντανακλά ακόμη την εκτιμώμενη ετήσια διαμόρφωση των εισοδημάτων και ιδίως των
αποδοχών και των συντάξεων, καθώς οι αποφασισθείσες περικοπές δεν είχαν ακόμη
εφαρμοστεί πλήρως. Όσον αφορά τις αποδοχές, οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος
είναι ότι οι μέσες ονομαστικές ακαθάριστες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας θα
μειωθούν κατά περίπου 3,5% εφέτος, έναντι ανόδου κατά 4,6% το 2009.
Η καταγραφείσα αύξηση ορισμένων δεικτών της ιδιωτικής κατανάλωσης το πρώτο
τρίμηνο δεν αντανακλά τη μείωση της απασχόλησης, με ετήσιο ρυθμό 1,3% το πρώτο
τρίμηνο του 2010, και μάλλον εξηγείται αν ληφθεί υπόψη το πολύ χαμηλό επίπεδο της
κατανάλωσης το πρώτο τρίμηνο του 2009. Επιπλέον, τα στοιχεία για την καταναλωτική
πίστη το Μάιο του 2010 δείχνουν ότι το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ήταν
μειωμένο κατά 2,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2009 και ο ετήσιος ρυθμός
πιστωτικής επέκτασης ήταν αρνητικός (Μάιος 2010: -0,1%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%,
Μάιος 2009: 8,4%). Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το α’ τρίμηνο του 2010 οι εισαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 6,6% (εισαγωγές
αγαθών: -11,1%, εισαγωγές υπηρεσιών: +10,7%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών σε σταθερές τιμές μειώθηκαν κατά 0,5% (εξαγωγές αγαθών: -3,9%, εξαγωγές
υπηρεσιών: +1,9%).
Από την πλευρά της προσφοράς, ο δείκτης μεταποιητικής παραγωγής υποχώρησε με
ετήσιο ρυθμό 4,8% το πρώτο πεντάμηνο του 2010, δηλαδή λιγότερο από ότι κατά μέσο
όρο το 2009 (-11,2%). Επίσης, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών στη μεταποίηση
(Purchasing Managers Index ή PMI) που δείχνει κατά πόσο υγιής είναι ο κλάδος της
μεταποίησης, εμφάνισε συνεχή υποχώρηση σχεδόν όλους τους τελευταίους μήνες και το
Μάιο διαμορφώθηκε στο 41,8, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του
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2009 που καταποντίστηκε στο 39, ενώ τον Ιούνιο αυξήθηκε οριακά στο 42,2. Λόγω της
συνεχούς υποχώρησης της βιομηχανικής παραγωγής, ο βαθμός χρησιμοποίησης του
παραγωγικού δυναμικού βρισκόταν το Μάιο στο 67,6% -το χαμηλότερο επίπεδο του
δείκτη σε όλο το διάστημα από το 1990 μέχρι σήμερα- ενώ σημείωσε οριακή άνοδο τον
Ιούνιο στο 69,8%. Επιπλέον, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΟΒΕ, οι επιχειρήσεις στους
κλάδους της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, των υπηρεσιών (εκτός τραπεζών και
λιανικού εμπορίου) και των κατασκευών εκτιμούσαν, σε κάθε μήνα του πρώτου
εξαμήνου του 2010, ότι η δραστηριότητά τους υστερούσε σε σύγκριση με το αμέσως
προηγούμενο τρίμηνο. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,3% το α’ τρίμηνο του 2010, ενώ
το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11,7% (α’ τρίμηνο 2009: 9,3%).
Για ολόκληρο το 2010, εκτιμάται ότι η συνολική απασχόληση θα μειωθεί με ρυθμό της
τάξεως του 2,5%, ενώ η μείωση του αριθμού των μισθωτών θα προσεγγίσει το 3% και το
μέσο ποσοστό ανεργίας θα πλησιάσει το 12%. Το πρώτο εξάμηνο του έτους ο ετήσιος
ρυθμός ανόδου του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή -ΕνΔΤΚ εμφάνισε
έντονη επιτάχυνση από 2,3% τον Ιανουάριο σε 5,2% τον Οκτώβριο, αντανακλώντας τις
αυξήσεις του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, την άνοδο της διεθνούς τιμής
του πετρελαίου και σε πολύ μικρότερο βαθμό την ανάκαμψη των τιμών των άλλων
εισαγόμενων προϊόντων (στην οποία συμβάλλει και η υποχώρηση της ισοτιμίας του
ευρώ). Άνοδο εμφάνισε και ο πυρήνας του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
-ΕνΔΤΚ (που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων
τροφίμων) από 1,4% τον Ιανουάριο του 2010 στο 3,6% τον Ιούνιο.
Ωστόσο, επιβραδυντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πληθωρισμού αναμένεται να έχουν
η μείωση της ζήτησης και η προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με τη
συνακόλουθη ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς
και η πολύ μικρότερη, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, άνοδος του κόστους εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα. Οι εξελίξεις όσον αφορά τον
πληθωρισμό θα εξαρτηθούν επίσης από τη διαμόρφωση της τιμής του αργού πετρελαίου
στην παγκόσμια αγορά και της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου ΗΠΑ τους επόμενους μήνες.
Με βάση τις τρέχουσες τάσεις, θεωρείται πιθανό ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός του ΕνΔΤΚ
το 2010 θα είναι της τάξεως του 4,5% (έναντι 1,3% το 2009), ενώ ο πυρήνας του
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πληθωρισμού ενδέχεται να διαμορφωθεί γύρω στο 3% κατά μέσο όρο (έναντι 2,2% το
2009).
Όσον αφορά τις αναμενόμενες μεταβολές στην ιδιωτική κατανάλωση από το γ’
τρίμηνο και μετά, τα νοικοκυριά δηλώνουν, όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες του
ΙΟΒΕ έως και τον Ιούνιο του 2010, ότι οι πιθανότητες να προχωρήσουν σε σημαντικές
αγορές τους επόμενους μήνες μειώνονται συνεχώς στη διάρκεια του 2010. Επίσης, οι
προβλέψεις των επιχειρήσεων στη βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες (εκτός
τραπεζών και λιανικού εμπορίου) και τις κατασκευές δείχνουν ότι αναμένεται μείωση
της δραστηριότητάς τους επόμενους μήνες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση της
ζήτησης που προβλέπουν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Τέλος, οι επιχειρήσεις όλων των
κλάδων εκτιμούν ότι η απασχόληση θα μειωθεί. Τα περιθώρια για θεσμικές
παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε απελευθέρωση των αγορών και τόνωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μεγάλα. Οι θεσμικές μεταβολές που πρόσφατα
επιτεύχθηκαν είναι η άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα, η απελευθέρωση των αδειών
κυκλοφορίας των φορτηγών δημόσιας χρήσης καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας
αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και αναμένεται να ψηφιστεί η
απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (handling) στα περιφερειακά
αεροδρόμια της χώρας. Οι παραπάνω σημαντικές τομές αναμένεται να τονώσουν την
οικονομική δραστηριότητα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Πίνακας 3.1α Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Ελλάδας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

131144
4,2
3,66

147910
3,44
3,91

194990
5,94
3,42

231022
4,62
3,02

243378
2,24
3,42

264263
4,52
3,32

-4,36

-4,73

-5,6

-7,48

-5,1

-5,7

-7,23
103,7

-6,51
101,7

-6,53
97,4

-5,77
98,6

-7,55
100

-11,29
106,1

Πηγή: Ιστοσελίδα EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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Πίνακας 3.1β Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών της Ελλάδας
Βασικοί οικονομικοί δείκτες
Ονομαστικό ΑΕΠ
(σε εκ. $)
Ρυθμός ανάπτυξης (%)
Πληθωρισμός (%)
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
Εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ (%)

2007

2008

2009

2010

2011

310363
4,47
2,99

351948
2,02
4,24

330780
-2
1,35

325083
-4
1,9

321156
-2,6
1

-6,4

-9,4

-15,4

-8,72

-7,3

-14,4
105

-14,55
110,3

-11,22
126,8

-8,4
133

-8,09
139

Πηγή: Ιστοσελίδα EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Διάγραμμα 3.1 Διαχρονική εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 3.1α και 3.1β.
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Διάγραμμα 3.2 Διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Ελλάδας
Ρυθμός ανάπτυξης (%)

Ρυθμός ανάπτυξης

7
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 3.1α και 3.1β.

Διάγραμμα 3.3 Διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της Ελλάδας
Πληθωρισμός (%)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 3.1α και 3.1β.

248

2007

2008

2009

2010

2011

Διάγραμμα 3.4 Διαχρονική εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της Ελλάδας
∆ημοσιονομικό Έλλειμμα
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 3.1α και 3.1β.

Διάγραμμα 3.5 Διαχρονική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Ελλάδας
Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών (% του ΑΕΠ)
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Ποσοστό (%) του ΑΕΠ

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Πηγή: Στοιχεία πινάκων 3.1α και 3.1β.
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Διάγραμμα 3.6 Διαχρονική εξέλιξη του λόγου Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ της Ελλάδας
∆ημόσιο χρέος/ΑΕΠ (%)
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Πηγή: Στοιχεία πινάκων 3.1α και 3.1β.

3.4.2 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα
H χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα
επιδεινώθηκε το 2010 λόγω της δυσμενούς εξέλιξης των βασικών μεγεθών αλλά και των
προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, πρώτον η συρρίκνωση της
οικονομικής δραστηριότητας, δεύτερον η άνοδος της ανεργίας, τρίτον η ραγδαία πτώση
των ιδιωτικών επενδύσεων και τέταρτον η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και
των εξαγωγών συνετέλεσαν, μεταξύ άλλων, ώστε να επιδεινωθούν ορισμένα βασικά
χρηματοοικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων, όπως η κερδοφορία και η ρευστότητα.
Παράλληλα, η δυνατότητα χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων
από εξωτερικά κεφάλαια (κυρίως τραπεζικό δανεισμό) περιορίστηκε. Στο άμεσο μέλλον,
πιέσεις εκτιμάται ότι θα ασκήσουν τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που
λαμβάνονται στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Τα μέτρα
αυτά θα περιορίσουν το εγχώριο διαθέσιμο εισόδημα και συνεπώς την εγχώρια ζήτηση,
ενώ οι δυσμενείς επιπτώσεις μόνο μερικώς ενδέχεται να αντισταθμιστούν από την άνοδο
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της εξωτερικής ζήτησης, καθώς το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, παρά τις
διαφαινόμενες ενδείξεις ανάκαμψης, χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα.

3.4.2.1 Κερδοφορία και Ρευστότητα
Κατά το 2009, σε σύγκριση με το 2008, τα κέρδη προ φόρων του συνόλου των
επιχειρήσεων του δείγματος που εξετάστηκε υποχώρησαν κατά 16,7% (2008: -34,0%),
ενώ το 1 των επιχειρήσεων αυτών κατέγραψε ζημίες. Από την εξέταση των επιμέρους
3
συνιστωσών της κερδοφορίας προκύπτει ότι η υποχώρηση των κερδών των επιχειρήσεων
του δείγματος οφείλεται κυρίως στον περιορισμό κατά 12,7% του κύκλου των εργασιών
τους (πωλήσεων), καθώς και στη σημαντική μείωση των λοιπών λειτουργικών και των
μη λειτουργικών εσόδων τους κατά 16,8% και 35,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, η μεγάλη
μείωση κατά 31% των χρηματοοικονομικών εξόδων τους συνέβαλε στη συγκράτηση της
υποχώρησης των κερδών. Η εξέλιξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του δείγματος
έρευνας αποτυπώνεται στην επιδείνωση των δεικτών αποδοτικότητας των ιδίων (κέρδη
προ φόρων προς ίδια κεφάλαια) και των συνολικών κεφαλαίων (κέρδη προ φόρων προς
συνολικά κεφάλαια), ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.
Μικρή υποχώρηση εμφάνισε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και η ρευστότητα
των επιχειρήσεων του δείγματος, καθώς οι δείκτες γενικής (κυκλοφορούν ενεργητικό
προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) και άμεσης ρευστότητας (κυκλοφορούν
ενεργητικό χωρίς τα αποθέματα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) διαμορφώθηκαν
στο τέλος του 2009 σε 1,21 και 0,93 αντίστοιχα, επίπεδο ελαφρά χαμηλότερο σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

3.4.2.2 Χρηματοδότηση
Η εξωτερική χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται κατά κύριο
λόγο από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ο ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα (ΝΧΙ) παρουσίασε έντονη επιβράδυνση το 2009, η οποία συνεχίστηκε και το
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πρώτο πεντάμηνο του 2010 (Μάιος 2010: 2,9%, δ’ τρίμηνο 2009: 5,4%, δ’ τρίμηνο 2008:
23,6%). Η τριμηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις του μη
χρηματοπιστωτικού τομέα, μετά τη μικρή αύξηση που είχε παρουσιάσει το β’ και γ’
τρίμηνο του 2009, περιορίστηκε το δ’ τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκε σε οριακά
θετικό επίπεδο το α’ τρίμηνο του 2010, ενώ το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου ήταν αρνητική.
Η υποχώρηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης των ΝΧΙ προς τις επιχειρήσεις
συνδέεται με παράγοντες τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς επιχειρηματικών
δανείων.
Από την πλευρά της ζήτησης, πρώτον οι χαμηλότερες πάγιες επενδύσεις, δεύτερον η
μείωση των πωλήσεων και της παραγωγής και τρίτον οι δυσμενείς οικονομικές
προοπτικές περιόρισαν τη διάθεση των επιχειρήσεων για ανάληψη περαιτέρω
δανειακών υποχρεώσεων. Η επιβράδυνση ήταν εντονότερη για τα δάνεια βραχύτερης
διάρκειας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις υποκατέστησαν ως ένα βαθμό
βραχυπρόθεσμα δάνεια με μακροπρόθεσμα δάνεια προκειμένου να μεταθέσουν το
χρόνο εξόφλησης των δανειακών τους υποχρεώσεων στο μέλλον. Η ανωτέρω
εκτίμηση ενισχύεται και από τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων,
από όπου προκύπτει ότι οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων και αναχρηματοδότησης αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της ζήτησης
επιχειρηματικών δανείων, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του 2009.
Η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις που σημειώθηκε το
διάστημα αυτό συνδέεται, από την πλευρά της προσφοράς, με την εφαρμογή
αυστηρότερων κριτηρίων χρηματοδότησης από τα ΝΧΙ. Σε αυτό συνέβαλαν, σύμφωνα
με την παραπάνω έρευνα, οι προσδοκίες των τραπεζών για επιδείνωση της οικονομικής
δραστηριότητας και το ενδεχόμενο μείωσης της αξίας των εμπράγματων
εξασφαλίσεων που απαιτούνται για την παροχή ορισμένων κατηγοριών δανείων.
Επίσης, σε μικρότερο βαθμό, συνέβαλε ο περιορισμός των πηγών χρηματοδότησης των
τραπεζών. Μεγαλύτερη φαίνεται να είναι η συγκράτηση του δανεισμού προς τις μικρού
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η παρατηρούμενη
συγκράτηση της προσφοράς χρηματοδότησης από την πλευρά των τραπεζών είναι
συνεπής με την ανάγκη διαφύλαξης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου τους,
δεδομένου του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Ο ρυθμός
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πιστωτικής επέκτασης διαφαίνεται ότι τους επόμενους μήνες θα παραμείνει σε χαμηλά
επίπεδα, κυρίως λόγω της χαμηλότερης οικονομικής δραστηριότητας και του
περιορισμού των πηγών χρηματοδότησης των ΝΧΙ.

3.4.2.3 Δανειακή επιβάρυνση
Το χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών, σημείωσε αύξηση κατά 4,1% το 2009 σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε συνδυασμό με τη μείωση του ΑΕΠ, ο λόγος του
χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο του 2009 σε επίπεδο υψηλότερο από
εκείνο του 2008 (Δεκέμβριος 2009: 69,6%, Δεκέμβριος 2008: 66,4%). Από τα επιμέρους
στοιχεία του χρέους επιβεβαιώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του 2009, υπήρξε μικρής
έκτασης υποκατάσταση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με μακροπρόθεσμες. Τέλος,
το χρέος των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέμεινε σε
επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το σύνολο της ζώνης του ευρώ
(Δεκέμβριος 2009: 105,5%). Στο σύνολο του εξεταζόμενου δείγματος επιχειρήσεων, τα
ξένα κεφάλαια ως ποσοστό των συνολικών αλλά και των ιδίων κεφαλαίων
αυξήθηκαν ελαφρά το Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με ένα έτος νωρίτερα, με
αποτέλεσμα οι δείκτες αυτοί να διαμορφωθούν σε 0,57 και 1,30 αντίστοιχα. Ωστόσο, η
δυνατότητα των εν λόγω επιχειρήσεων να εξυπηρετούν από τα κέρδη τους τις
χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτή αποτυπώνεται στην εξέλιξη του
δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών, εμφάνισε μικρή βελτίωση. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι χρηματοοικονομικές δαπάνες των επιχειρήσεων του
δείγματος μειώθηκαν ταχύτερα από τα κέρδη τους. Η υποχώρηση των
χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων αποδίδεται στη συγκράτηση του
δανεισμού των επιχειρήσεων και στη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων που
καταγράφηκε τους πρώτους εννέα μήνες του 2009. Σημειώνεται ότι, ενώ τα ονομαστικά
επιτόκια χορηγήσεων παρουσιάζουν ανοδική τάση από το δ’ τρίμηνο του 2009, τα
πραγματικά (δηλαδή αποπληθωρισμένα) επιτόκια ακολουθούν πτωτική πορεία.
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3.4.3 Η χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
Η επιδείνωση των βασικών οικονομικών δεικτών από τις αρχές του 2010, οι
επίσημες προβλέψεις για βαθύτερη ύφεση το εν λόγω έτος, καθώς και τα νέα μέτρα για
την εισοδηματική και τη φορολογική πολιτική, καθιστούν εντονότερες τις επιπτώσεις του
οικονομικού περιβάλλοντος στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Το
κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις προοπτικές του εισοδήματος και της
απασχόλησης δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες στα νοικοκυριά, επηρεάζοντας
πτωτικά τη ζήτηση δανείων, καθώς και τις τιμές και τον αριθμό συναλλαγών στην αγορά
ακινήτων. Παράλληλα, οι τράπεζες προσάρμοσαν την πολιτική παροχής πιστώσεων προς
τα νοικοκυριά με την εφαρμογή αυστηρότερων μεν κριτηρίων και όρων χρηματοδότησης
στην περίπτωση των νέων δανείων, αλλά και μέτρων διευκόλυνσης των νοικοκυριών,
όπως η προσφερόμενη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου χρέους. Η μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η σημαντική άνοδος της ανεργίας
αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες αβεβαιότητας για το 2010. Αντίθετα, σχετικά
μικρή είναι η πιθανότητα περιορισμού της δυνατότητας αποπληρωμής δανείων από
ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων. Η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών εξακολουθεί
να μην αποτελεί πηγή ανησυχίας αναφορικά με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους
των νοικοκυριών. Ωστόσο, αναμένονται δυσκολίες στην αποπληρωμή δανείων των
νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα. Τέλος, όσον αφορά την αγορά ακινήτων, η συνέχιση
της ήπιας διόρθωσης των τιμών το 2010 περιορίζει μεν τον κίνδυνο απότομης μεταβολής
τους, παράλληλα όμως οδηγεί σε μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας των
νοικοκυριών και των σχετικών εξασφαλίσεων των τραπεζών.

3.4.3.1 Πιστωτικές εξελίξεις και δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών
Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης των εγχώριων Νομισματικών
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) προς τα νοικοκυριά, μετά την έντονα πτωτική
πορεία που ακολούθησε κατά τη διάρκεια του 2009, συνέχισε να επιβραδύνεται τους
πρώτους πέντε μήνες του 2010 και το Μάιο διαμορφώθηκε σε 2,0% από 3,1% το
Δεκέμβριο του 2009. Σημαντική μείωση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου των καταναλωτικών
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δανείων, ο οποίος διαμορφώθηκε για πρώτη φορά σε αρνητικό επίπεδο -0,1% το Μάιο
του 2010 (Δεκέμβριος 2009: 2,0%), ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός των στεγαστικών δανείων
επιβραδύνθηκε σε 3,0% (Δεκέμβριος 2009: 3,7%). Επίσης αρνητικές μηνιαίες καθαρές
ροές χρηματοδότησης εμφάνισαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2010 τα
καταναλωτικά δάνεια και το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου του 2010 τα στεγαστικά δάνεια. Η
επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά οφείλεται στην
επίδραση από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην προσφορά όσο και
στη ζήτηση δανείων. Από την πλευρά της προσφοράς δανείων, οι τράπεζες τήρησαν
συγκρατημένη στάση όσον αφορά την παροχή πιστώσεων (ιδιαίτερα καταναλωτικών
δανείων) λόγω της αύξησης του ποσοστού των επισφαλειών. Από την πλευρά της
ζήτησης πιστώσεων, οι δυσμενείς προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας και του
εισοδήματος των νοικοκυριών αντανακλώνται στη συνεχιζόμενη μείωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης και κατ’ επέκταση στον περιορισμό των δαπανών και της
διάθεσης των νοικοκυριών για ανάληψη νέων χρεών.
Στα αποτελέσματα της τελευταίας Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων (του Απριλίου
2010), καταγράφεται συγκράτηση της προσφοράς αλλά και μείωση της ζήτησης
στεγαστικών δανείων. Το α’ τρίμηνο του έτους, οι τράπεζες εφάρμοσαν αυστηρότερα
κριτήρια και όρους χορήγησης στεγαστικών δανείων. Ειδικότερα, αύξησαν τα περιθώρια
επιτοκίου των στεγαστικών δανείων και μείωσαν το λόγο δανείου προς την αξία του
υπέγγυου ακινήτου (loan-to-value -LTV- ratio). Όσον αφορά τη ζήτηση πιστώσεων,
σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μείωση μετά το α’ τρίμηνο του
2009. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν μέρει στη στάση αναμονής ορισμένων νοικοκυριών
αναφορικά με το ενδεχόμενο να σημειωθεί περαιτέρω πτώση των τιμών στην αγορά
ακινήτων, αλλά και στη μείωση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, το α’ τρίμηνο του 2010 (σε αντίθεση με το δ’
τρίμηνο του 2009), τα κριτήρια και οι όροι χρηματοδότησης που εφαρμόζουν οι τράπεζες
δεν εμφάνισαν αξιόλογη μεταβολή, ενδεχομένως διότι πλέον είναι ιδιαιτέρως αυστηρά,
μετά και την προσαρμογή τους προς αυτή την κατεύθυνση το 2009. Η ζήτηση παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητη, παρά την αρνητική επίδραση από τη μείωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης που παρατηρείται μετά το Νοέμβριο του 2009. Σύμφωνα με την Έρευνα
Τραπεζικών Χορηγήσεων, η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται εν μέρει από το γεγονός ότι τα
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νοικοκυριά στερούνται εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για την κάλυψη των
βασικών αναγκών τους.
Επιπλέον, η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών αυξήθηκε το 2009, καθώς το χρέος
τους αυξήθηκε κατά 2,1% και το ονομαστικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους
μειώθηκε οριακά. Ο λόγος του χρέους προς το (εκτιμώμενο) ακαθάριστο διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών ανήλθε σε 72,8% το Δεκέμβριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008:
70,9%), επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με εκείνο για το σύνολο της ζώνης
του ευρώ (Δεκέμβριος 2009: 95,4%, Δεκέμβριος 2008: 94,3%). Το α’ τρίμηνο του 2010
ο λόγος της χρηματοδότησης των νοικοκυριών προς το ΑΕΠ παρέμεινε κατ’ ουσίαν
αμετάβλητος σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2009 (50,4%) και διαμορφώθηκε στο 50,3%.
Επισημαίνεται ότι το επίπεδο της δανειακής επιβάρυνσης διαφοροποιείται ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματος των νοικοκυριών, δηλαδή ο λόγος του χρέους προς το διαθέσιμο
εισόδημα εμφανίζεται υψηλότερος για τις ομάδες νοικοκυριών με χαμηλότερα
εισοδήματα. Τέλος, σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των
νοικοκυριών εξακολουθούν να υπερβαίνουν σημαντικά το σύνολο των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεών τους. Συνεπώς, αν ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των
χρηματοπιστωτικών λογαριασμών για τα νοικοκυριά, οι θετικές καθαρές απαιτήσεις των
νοικοκυριών ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός τους μειώθηκαν το 2008 έναντι
του 2007, ενώ το 2009 αυξήθηκαν ελαφρά, όπως εξάλλου και στο σύνολο της ζώνης του
ευρώ.

3.4.3.2 Κίνδυνος επιτοκίου για τα νοικοκυριά
Η σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων των δανείων προς τα νοικοκυριά το 2009
συνέβαλε στη μείωση του μέσου επιτοκιακού κόστους εξυπηρέτησης των δανείων τους
και στη διατήρηση του κινδύνου επιτοκίου σε χαμηλά επίπεδα. Το μέσο επιτόκιο επί των
υφιστάμενων υπολοίπων των στεγαστικών και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, των
καταναλωτικών δανείων σημείωσε πτώση το 2009 σε σχέση με το 2008, η οποία σε
δωδεκάμηνη βάση συνεχίστηκε μέχρι και το Μάιο του 2010. Καθώς η αύξηση του μέσου
ετήσιου υπολοίπου των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων ήταν
περιορισμένη το 2009, οι μέσες ετήσιες δαπάνες για τόκους μειώθηκαν κατά 10,5% στα
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στεγαστικά δάνεια, ενώ στα καταναλωτικά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Ως εκ
τούτου, ο λόγος των δαπανών για τόκους προς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
μειώθηκε συνολικά κατά 0,2% σε 4,2% το 2009, εξαιτίας της μείωσής του στην
κατηγορία των στεγαστικών δανείων, ενώ στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων
παρέμεινε αμετάβλητος. Το επίπεδο αυτό κρίνεται ικανοποιητικό όσον αφορά τη
δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων. Παράλληλα, τα νοικοκυριά, προκειμένου να
εκμεταλλευθούν την πτωτική τάση των επιτοκίων το 2009, στράφηκαν προς νέα δάνεια
με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για αρχική περίοδο μικρότερη του έτους και έτσι το
ποσοστό της εν λόγω κατηγορίας στο σύνολο των νέων δανείων με καθορισμένη
διάρκεια αυξήθηκε σε 63% το Δεκέμβριο του 2009 από 37,3% το Δεκέμβριο του 2008.
Η ελαφρώς ανοδική τάση των επιτοκίων δανεισμού των νοικοκυριών τους πρώτους
πέντε μήνες του τρέχοντος έτους εξηγείται από την άνοδο του κόστους χρηματοδότησης
των τραπεζών (η οποία προς το παρόν μετριάζεται από το χαμηλό κόστος
χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα), αλλά και την αύξηση των ασφαλίστρων
πιστωτικού κινδύνου για τα δάνεια προς τα νοικοκυριά. Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη
αύξηση των επιτοκίων των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο θα ασκούσε ιδιαίτερη πίεση
στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο, για το υπόλοιπο του 2010, εκτιμάται ότι ο
κίνδυνος περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων, εξέλιξη η οποία θα περιόριζε τη δυνατότητα
των νοικοκυριών να αποπληρώσουν τα χρέη τους, παραμένει περιορισμένος. Τέλος,
καθώς το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων αναμένεται να μη σημειώσει σημαντική
μεταβολή και το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ενδεχομένως να μειωθεί, το
σύνολο των δαπανών για τόκους εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σχεδόν αμετάβλητο το
2010 σε σχέση με το 2009.

3.4.3.3 Κίνδυνος εισοδήματος για τα νοικοκυριά
Ο κίνδυνος εισοδήματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για τα
νοικοκυριά το 2010, καθώς τόσο το εισόδημα όσο και η απασχόληση του συνόλου των
νοικοκυριών αναμένεται να μειωθούν. Ο κίνδυνος εισοδήματος ορίζεται ως η
πιθανότητα περιορισμού της δυνατότητας αποπληρωμής των χρεών των νοικοκυριών (με
αρνητικές επιδράσεις στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος) λόγω της
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μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος ή/και της απώλειας της θέσης εργασίας τους. Το
μακροοικονομικό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι συνθήκες στην αγορά εργασίας εκτιμάται
ότι θα εξακολουθήσουν να επιδεινώνονται και ο κίνδυνος εισοδήματος να αυξάνεται.
Συγκεκριμένα, το 2009 η απασχόληση παρουσίασε μείωση κατά 1,1% (ετήσιος μέσος
όρος) και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 9,5% από 7,7% το 2008, ενώ προβλέπεται
να αυξηθεί περαιτέρω το 2010. Ήδη το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους η ανεργία
αυξήθηκε στο 11,7% (α’ τρίμηνο του 2009: 9,3%). Όσον αφορά το εισόδημα των
νοικοκυριών, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, τα νέα μέτρα για την
εισοδηματική πολιτική και το νέο καθεστώς φορολόγησης επιφέρουν άμεση μείωση των
αποδοχών των νοικοκυριών, ιδιαίτερα των απασχολουμένων στο Δημόσιο και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα και των συνταξιούχων. Το 2009 οι ονομαστικές μέσες
ακαθάριστες αποδοχές για το σύνολο της οικονομίας αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ το 2010
αναμένεται να μειωθούν κατά 3,5% περίπου.
Επιπλέον, το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών εκτιμάται
ότι μειώθηκε το 2009 και αναμένεται να σημειώσει και νέα σημαντική υποχώρηση το
2010. Ο ρυθμός ανόδου του ονομαστικού ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος
επιβραδύνθηκε από 12,4% το 2007 σε 2,6% το 2008, ενώ το 2009 σημείωσε και νέα
οριακή υποχώρηση. Μετά την όξυνση της κρίσης το 2008, η συμβολή των επιμέρους
κατηγοριών εισοδήματος των νοικοκυριών ήταν μειωμένη. Αρνητικά συνέβαλε το 2008
το «καθαρό εισόδημα περιουσίας» (έναντι θετικής συμβολής του το 2007), ενώ
χαμηλότερη ήταν η συνεισφορά της κατηγορίας «εισόδημα εξαρτημένης εργασίας και
των δύο κατηγοριών «μικτό εισόδημα» συν «εισόδημα από λειτουργικό πλεόνασμα».
Εξαίρεση αποτέλεσαν οι «καθαρές κοινωνικές μεταβιβάσεις», η θετική συμβολή των
οποίων αυξήθηκε το 2008.
Για το 2009 εκτιμάται ότι η συμβολή όλων των κατηγοριών ήταν μειωμένη, ενώ το
2010 σχεδόν όλες οι κατηγορίες αναμένεται να συμβάλουν αρνητικά λόγω των
αρνητικών ρυθμών μεταβολής τους (θετικού ρυθμού στην περίπτωση των φόρων). Αξίζει
να σημειωθεί ότι το 2010 τις σοβαρότερες απώλειες εισοδήματος υπέστησαν τα
νοικοκυριά στα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, των οποίων το υπόλοιπο των δανείων
αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του συνολικού υπολοίπου των δανείων των
νοικοκυριών από τράπεζες. Ωστόσο, καθώς τα εν λόγω νοικοκυριά έχουν χαμηλό δείκτη
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δανειακής επιβάρυνσης (υπόλοιπο δανείων προς διαθέσιμο εισόδημα) αναμένεται να
συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα χρέη τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αντίθετα, στα
νοικοκυριά που ανήκουν στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, αν και υπέστησαν
μικρότερες απώλειες εισοδήματος, αναμένεται να ασκηθεί μεγαλύτερη
χρηματοοικονομική πίεση.
Στην τελευταία έρευνα για το δανεισμό των νοικοκυριών καταγράφονται οι δαπάνες
για την εξυπηρέτηση του χρέους των νοικοκυριών όπως εκφράζονται από το λόγο της
μηνιαίας τοκοχρεολυτικής δόσης προς το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα. Για την
κατηγορία των στεγαστικών δανείων στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ο λόγος αυτός
προσεγγίζει το 30%, επίπεδο πάνω από το οποίο συμβατικά θεωρείται ότι μπορεί να
προκύψουν δυσκολίες πληρωμής. Όπως κατέδειξε η έρευνα τα μισά νοικοκυριά με
χαμηλό εισόδημα που περιλαμβάνονται στο δείγμα δαπανούν πάνω από το 30% του
εισοδήματός τους για την πληρωμή των δόσεων των δανείων τους. Το εναπομείνον
εισόδημα χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων, ενδεχομένως βασικών, αναγκών του
νοικοκυριού, με αποτέλεσμα η μείωση του εισοδήματος να μη μπορεί να μετακυλιστεί
εύκολα στις εν λόγω δαπάνες. Έτσι, για το 2010 αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές
επιπτώσεις στην εξέλιξη του πιστωτικού κινδύνου των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά. Η
αύξηση των επισφαλειών εκτιμάται ωστόσο ότι θα παραμείνει περιορισμένη, επειδή α)
το συνολικό υπόλοιπο των δανείων των νοικοκυριών αυτών δεν είναι υψηλό και β) οι
τράπεζες ήδη διευκολύνουν τα νοικοκυριά με την προσφερόμενη δυνατότητα
αναδιάρθρωσης του χρέους τους, δηλαδή τη χρονική μετάθεση της πληρωμής μέρους ή
όλων των δόσεων ή/και την επιμήκυνση της διάρκειας του δανεισμού.

3.4.3.4 Κίνδυνος τιμών κατοικιών για τα νοικοκυριά
Μετά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών των κατοικιών που
παρατηρήθηκε τη διετία 2007-2008, το 2009 οι εν λόγω τιμές παρουσίασαν μείωση, η
οποία συνεχίστηκε και το α’ τρίμηνο του 2010. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του
δείκτη τιμών διαμερισμάτων στο σύνολο της επικράτειας ήταν αρνητικός το 2009
(-3,6%, έναντι 1,7% το 2008) και το α’ τρίμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε -2,6% σε
ετήσια βάση. Η πτώση των τιμών στην αγορά κατοικιών είναι συνεπής με τις
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συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς κατοικιών λόγω του σημαντικού αποθέματος
κατοικιών και της μειωμένης ζήτησης. Η υποχώρηση της ζήτησης κατοικιών
αντανακλάται στις ιδιαίτερα χαμηλές ροές στεγαστικών δανείων και εξηγείται από τους
λόγους που, όπως προαναφέρθηκε, συνετέλεσαν στη συγκράτηση των πιστώσεων.
Επιπρόσθετα, στην επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά κατοικιών συνέβαλε και η
αβεβαιότητα σε σχέση με τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων. Για το υπόλοιπο του
έτους, αναμένεται περαιτέρω μικρή υποχώρηση του δείκτη τιμών κατοικιών. Πάντως,
παρά τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης, το υπάρχον απόθεμα κατοικιών απορροφάται, αν και
με αργούς ρυθμούς.
Η ελληνική αγορά κατοικιών δεν εμφανίζει ενδείξεις σημαντικής υπερτίμησης, καθώς
η μείωση του λόγου του δείκτη τιμών κατοικιών προς το δείκτη ενοικίων συνεχίστηκε
και το 2010 (κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών των κατοικιών). Συνολικά,
εκτιμάται ότι οι συνθήκες στην αγορά κατοικιών συντείνουν ώστε να παραμείνει
χαμηλός ο κίνδυνος απότομης μεταβολής των τιμών κατοικιών. Επισημαίνεται ωστόσο
ότι ο εν λόγω κίνδυνος επηρεάζεται από το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στην
Ελλάδα και από τη μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Παρά την ήπια
διόρθωση των τιμών της αγοράς κατοικιών, οι συνέπειες της σωρευτικής μείωσής τους
για τον πλούτο των νοικοκυριών αλλά και για την αξία των εξασφαλίσεων των
στεγαστικών τους δανείων μέχρι το τέλος του 2010 εκτιμάται ότι θα είναι αρνητικές.

3.5 Η διαχρονική εξέλιξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της
Ελλάδος και η κλιμάκωση των spreads
3.5.1 Η κλιμάκωση και το αδιέξοδο των spreads
Μετά τη μεγάλη αύξηση που σημείωσε η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών και
γερμανικών ομολόγων την περίοδο Δεκεμβρίου 2008-Μαρτίου 2009, επηρεαζόμενη και
από την απόφαση του οίκου Standard & Poor’s (στις 14 Ιανουαρίου 2009) να
υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η διαφορά αυτή
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άρχισε να περιορίζεται. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι του 2009 και σε
αυτό συνέβαλαν ο περιορισμός της διεθνούς κρίσης και η αποκατάσταση και
ομαλοποίηση, εν μέρει, της λειτουργίας της διεθνούς διατραπεζικής αγοράς. Έτσι, την 1η
Σεπτεμβρίου 2009 η διαφορά απόδοσης στο δεκαετές ομόλογο είχε περιοριστεί στις 126
μονάδες βάσης, έναντι 314 μονάδων βάσης στις 6 Μαρτίου 2009. Παράλληλα, τα
βραχυπρόθεσμα επιτόκια διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην έκδοση
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στις 13 Οκτωβρίου 2009, το επιτόκιο των
εξαμηνιαίων τίτλων διαμορφώθηκε σε 0,59% και των ετήσιων σε 0,91%. Μία εβδομάδα
αργότερα (20 Οκτωβρίου), το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας
διαμορφώθηκε σε 0,35%. Όμως, όταν στις 22 Οκτωβρίου 2009 ανακοινώθηκε επίσημα
από την Eurostat ότι το έλλειμμα του 2009 εκτιμάτο σε 12,5% του ΑΕΠ και το χρέος σε
113,4% του ΑΕΠ και την ίδια ημέρα ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος επαναξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας και αύξησης της διαφοράς
αποδόσεων, κυρίως των μεσοπρόθεσμων ομολόγων. Αν και με την κατάθεση στις 20
Νοεμβρίου 2009 του Προϋπολογισμού για το 2010 επιβεβαιωνόταν η πρόθεση της
κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, οι
αγορές δεν θεώρησαν τη μείωση αυτή επαρκή και οι πιέσεις συνεχίστηκαν, καθώς οι
αγορές ανέμεναν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονταν
στον Προϋπολογισμό.
Επίσης, ο Προϋπολογισμός περιλάμβανε δαπάνες συνολικού ύψους 0,9% του ΑΕΠ για
την υλοποίηση προεκλογικών εξαγγελιών, γεγονός που δεν ικανοποίησε τις αγορές. Υπό
τις συνθήκες αυτές, στις 8 Δεκεμβρίου ο οίκος Fitch, για δεύτερη φορά μέσα σε ενάμιση
μήνα, και στις 16 Δεκεμβρίου ο οίκος Standard & Poor’s υποβάθμισαν την πιστοληπτική
ικανότητα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών και
γερμανικών τίτλων δεκαετούς και πενταετούς διάρκειας να αυξηθεί μέσα σε ένα
δεκαήμερο κατά 58 και 93 μονάδες βάσης αντίστοιχα. Στις 22 Δεκεμβρίου ακολούθησε
νέος υποβιβασμός της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τον οίκο Moody’s.
Λόγω των εξελίξεων αυτών, η καμπύλη αποδόσεων των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
στο τέλος Δεκεμβρίου 2009 μετατοπίστηκε προς τα άνω σε σχέση με το Δεκέμβριο του
προηγούμενου έτους. Στις 6 Ιανουαρίου 2010 η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η μείωση του
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ελλείμματος το 2010 θα είναι 4 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ ο χρόνος μείωσής του κάτω
από την τιμή αναφοράς της Συνθήκης του Μάαστριχτ (3% του ΑΕΠ) περιορίστηκε σε 3
αντί για 4 χρόνια. Το ΕΠΣΑ 2009-2013, που ανακοινώθηκε στις 15 Ιανουαρίου, είχε
ενσωματώσει αυτές τις εξαγγελίες για εμπροσθοβαρή δημοσιονομική προσαρμογή και
περιέγραφε με αναλυτικό τρόπο πολλά από τα μέτρα για την επίτευξη αυτών των
στόχων.
Παρόλα αυτά, οι αγορές και ο διεθνής τύπος συνέχισαν την αρνητική τους στάση, με
αποτέλεσμα στις 19 Ιανουαρίου 2010 οι διαφορές αποδόσεων να φθάσουν τις 288
μονάδες βάσης για τα πενταετή και τις 266 μονάδες βάσης για τα δεκαετή ομόλογα.
Στις 26 Ιανουαρίου 2010 εκδόθηκε κοινοπρακτικό πενταετές ομολογιακό δάνειο ύψους
8 δις ευρώ με απόδοση 6,1%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε (προσφορά 20 δις ευρώ), αλλά η
διαφορά έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου ήταν υψηλή, 381 μονάδες βάσης.
Την ίδια ημέρα η διαφορά απόδοσης για το δεκαετές ομόλογο ήταν 304 μονάδες βάσης.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες (27 και 28 Ιανουαρίου) οι διαφορές απόδοσης ως προς τους
αντίστοιχους γερμανικούς τίτλους δεκαετούς διάρκειας σημείωσαν και νέα αύξηση (357
μονάδες βάσης στις 27 και 397 μονάδες βάσης στις 28 Ιανουαρίου), καθώς οι αγορές
αντιδρούσαν με νευρικότητα σε διάφορα δημοσιεύματα. Οι εξελίξεις αυτές υποδήλωναν
την ανησυχία που εξακολούθησε να επικρατεί στις αγορές, βοηθούντων και ορισμένων
αρνητικών δημοσιευμάτων. Στο επόμενο διάστημα οι διαφορές αποδόσεων συνέχισαν να
διευρύνονται. Για το λόγο αυτό, στις 9 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου ελήφθησαν
σημαντικά μέτρα δημοσιονομικής πολικής.
Στις 4 Μαρτίου 2010 εκδόθηκε κοινοπρακτικό δεκαετές ομολογιακό δάνειο ύψους
5 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 6,25%. Και αυτή η έκδοση υπερκαλύφθηκε
(προσφορά 15 δισεκατομμύρια ευρώ). Επίσης, στις 29 Μαρτίου 2010 εκδόθηκε
κοινοπρακτικό επταετές ομόλογο αναφοράς ύψους 5 δις ευρώ με επιτόκιο 5,9%. Έτσι,
στα τέλη Μαρτίου παρατηρήθηκε περαιτέρω μετατόπιση της καμπύλης αποδόσεων προς
τα άνω. Παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 Μαρτίου για στήριξη
της Ελλάδος σε περίπτωση αδυναμίας αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους της από
τις διεθνείς αγορές, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε περαιτέρω το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2010 και έφθασε έως το 7,54%, έναντι 6,48% στο τέλος
Μαρτίου και 5,69% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2009. Εκτιμάται ότι αυτές οι αρνητικές
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εξελίξεις αντανακλούσαν την αρχική ασάφεια για τους όρους λειτουργίας του
μηχανισμού στήριξης, καθώς και την έντονη μεταβλητότητα των αποδόσεων των
ελληνικών τίτλων στη δευτερογενή αγορά ομολόγων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
διευκρινιστεί ότι οι πωλήσεις ομολόγων στη δευτερογενή αγορά οδηγούν σε μείωση της
τιμής τους (και σε συνακόλουθη αύξηση της διαφοράς αποδόσεων έναντι των
αντίστοιχων γερμανικών τίτλων), με αποτέλεσμα οι κάτοχοι ελληνικών τίτλων να
καταγράφουν κεφαλαιακές ζημίες όταν τους πωλούν, οι οποίες αντισταθμίζουν τις
υψηλές αποδόσεις και καθιστούν τους ελληνικούς τίτλους μη ελκυστικούς. Γενικότερα,
η αύξηση των αποδόσεων αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για τις
δημοσιονομικές αλλά και τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές.
Στις 9 Απριλίου η είδηση ότι επίκειται η επίτευξη συμφωνίας ως προς τους όρους
λειτουργίας του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδος οδήγησε σε μικρή υποχώρηση των
αποδόσεων των ελληνικών τίτλων φθάνοντας το 7,10% από 7,38% την προηγούμενη
μέρα. Όμως, την ίδια ημέρα (9.4.2010) ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική
ικανότητα του Ελληνικού Δημοσίου κατά δύο βαθμίδες, από BBB+ σε BBB–. Στις 11
Απριλίου, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών των χωρών της ζώνης
του ευρώ (Eurogroup) αποσαφήνισε το μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης της
Ελλάδος, που θα καθίστατο διαθέσιμος σε περίπτωση ανάγκης. Προβλέπεται χορήγηση
διμερών δανείων από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ υπό το συντονισμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2010 η συνεισφορά των κρατών-μελών θα είναι 30 δις
ευρώ, τα οποία θα συμπληρωθούν με τη συμμετοχή του ΔΝΤ. Για τα επόμενα δύο έτη θα
υπάρχουν πρόσθετα κεφάλαια. Το κόστος θα είναι περίπου 5% για δάνεια τριετούς
διάρκειας με σταθερό επιτόκιο και κάτω από 4% για δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο,
ενώ το επιτόκιο θα είναι πολύ χαμηλότερο για τα δάνεια που θα χορηγηθούν από το
ΔΝΤ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το 2009 (και τους πρώτους μήνες του 2010) ο
δανεισμός του Δημοσίου πραγματοποιήθηκε μέσα σε δυσμενές περιβάλλον, που οδήγησε
σε αύξηση των επιτοκίων. Οι επιπτώσεις από την αύξηση αυτή θα επιβαρύνουν τη
δημοσιονομική διαχείριση επί σειρά ετών. Λόγω του μεγάλου ελλείμματος, ο καθαρός
δανεισμός του Δημοσίου ήταν αυξημένος κατά 80,3% το 2009 σε σχέση με το 2008.
Όπως και τα προηγούμενα έτη, η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε σχεδόν στο σύνολό
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της με την έκδοση μεσομακροπρόθεσμων τίτλων του Δημοσίου (σε ευρώ) στην Ελλάδα,
οι οποίοι διατέθηκαν κυρίως σε ξένους επενδυτές. Ταυτόχρονα όμως, αυξήθηκε
σημαντικά και ο βραχυχρόνιος δανεισμός στο εσωτερικό, καθώς τα επιτόκια για τις
αντίστοιχες διάρκειες διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά μειώθηκε
αντίστοιχα ο βραχυχρόνιος εξωτερικός δανεισμός. Έτσι, ο συνολικός βραχυχρόνιος
δανεισμός έμεινε σχεδόν αμετάβλητος το 2009. Η εξέλιξη αυτή αντανακλάται στη
σημαντική μείωση του εξωτερικού δανεισμού και των εκδόσεων τίτλων στο εξωτερικό
(ανεξαρτήτως νομίσματος). Επίσης, σημαντικά μειώθηκαν και οι χορηγήσεις δανείων
προς το Δημόσιο από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η μείωση αυτή όμως
αντανακλά και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με 3,8
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου από το Δημόσιο.

Πίνακας 3.2 Η διαχρονική εξέλιξη της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας
Fitch
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Standard & Poor’s

Ημερομηνία

Αξιολόγηση

Ημερομηνία

Αξιολόγηση

Ημερομηνία
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9.4.2010

ΒΒΒ-

14.6.2010

Ba1
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ΒΒ+
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ΒΒΒ+
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Πηγή: Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα Ιούλιος 2010 Τράπεζα της
Ελλάδος
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Διάγραμμα 3.7 Απόδοση 10ετών ομολόγων του Ελληνικού και του Γερμανικού
Δημοσίου (5.10.2009-14.6.2010)
Ελλάδα
Γερμανία

Απόδοση 10ετών ομολόγων του Ελληνικού και του
Γερμανικού ∆ημοσίου (5.10.2009-14.6.2010)
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Πηγή: Ιστοσελίδα http://markets.ft.com/ft/markets/reports
Διάγραμμα 3.8 Διαφορά απόδοσης 10ετών ομολόγων μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας
(5.10.2009-14.6.2010)
∆ιαφορά απόδοσης 10ετών ομολόγων μεταξύ
Ελλάδας-Γερμανίας (5.10.2009-14.6.2010)
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Πηγή: Ιστοσελίδα http://markets.ft.com/ft/markets/reports
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Διάγραμμα 3.9 Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης επί 10ετών κρατικών
ομολόγων (5.10.2009-14.6.2010)
Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης επί
10ετών κρατικών ομολόγων (5.10.2009-14.6.2010)
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Πηγή: Ιστοσελίδα http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=CGGB1U5:IND

3.5.2 Γεγονότα που συνδέονται με την άνοδο των Ελληνικών κρατικών
ομολόγων
Η ανοδική πορεία των αποδόσεων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου είχε ήδη
ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2009. Ακολούθως, καθοριστικό ρόλο στην
περαιτέρω σημαντική άνοδο των αποδόσεων διαδραμάτισαν κυρίως οι παρακάτω
εξελίξεις:
• Στις 22 Οκτωβρίου 2009 η Eurostat ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις της για τα δημόσια
οικονομικά της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες το έλλειμμα της Ελλάδος για το 2008
(7,7% του ΑΕΠ) ήταν το υψηλότερο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και το χρέος της το δεύτερο υψηλότερο. Παράλληλα, η Eurostat εξέφρασε
πολλές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων που υπέβαλε η
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Ελλάδα στην ΕΕ, με βάση τα οποία το έλλειμμα του 2009 εκτιμήθηκε σε 12,5% του
ΑΕΠ (από περίπου 6% σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση) και το χρέος σε 113,4% του
ΑΕΠ.
• Στις 22 Οκτωβρίου 2009 ο οίκος Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της
χώρας, ενώ στη συνέχεια αρνητική ήταν και η συμβολή της σημαντικής προς τα κάτω
αναθεώρησης των στοιχείων του ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο του 2009 που υποδήλωναν νέα
συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας.
• Στις 3 Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύθηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Η
οικονομική ύφεση αποτελεί πρόκληση για τα δημόσια οικονομικά”, η οποία προέβλεπε
μηδενική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2010 και έδινε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάγκη διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών της ελληνικής
οικονομίας.
• Την έκθεση αυτή ακολούθησε πληθώρα οικονομικών αναλύσεων με οξύτατα αρνητικά
σχόλια για τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος, ενώ πύκνωσε ο αριθμός των
δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο με θέμα την πιθανή πτώχευση της χώρας λόγω
αδυναμίας διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Παράλληλα, άλλα
ανυπόστατα δημοσιεύματα άρχισαν να κάνουν λόγο για αναδιάρθρωση του χρέους ή
ακόμη και για έξοδο της Ελλάδος από τη ζώνη του ευρώ.
• Το Νοέμβριο του 2009 η κρατικών συμφερόντων εταιρία επενδύσεων του εμιράτου του
Ντουμπάι, Dubai World, πρότεινε το εξάμηνο πάγωμα των οφειλών της λόγω αδυναμίας
αποπληρωμής τους και τα διεθνή μέσα οικονομικής ενημέρωσης συσχέτισαν το γεγονός
με τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ομολόγων.
• Μετά από σχετική προειδοποίηση στις 7 Δεκεμβρίου 2009 και στη συνέχεια
υποβάθμιση από τον οίκο Standard & Poor’s, την οποία ακολούθησε σχεδόν αμέσως η
υποβάθμιση και από τον οίκο Fitch, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών
ομολόγων αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου και των αντίστοιχων του Γερμανικού
Δημοσίου (spread) υπερέβη τις 200 μονάδες βάσης. Το φαινόμενο αυτό μεταδόθηκε και
στα ομόλογα άλλων χωρών (π.χ. της Πορτογαλίας και της Ισπανίας), οι οποίες επίσης
αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές προκλήσεις, υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής τους
ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης και αρνητικά σχόλια του διεθνούς τύπου.
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• Στις 14 Ιανουαρίου 2010 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Επικαιροποιημένο
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) 2010-2013, εξέλιξη που μόνο
προσωρινά ανέκοψε την ανοδική τάση των αποδόσεων των ομολόγων.
• Το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2010 παρατηρήθηκε μικρής έκτασης αποκλιμάκωση
των αποδόσεων των ελληνικών δεκαετών ομολόγων, καθώς στις 2 Φεβρουαρίου η
ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών,
με έμφαση στην περικοπή του κόστους μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα, ενώ στις 5
Μαρτίου η ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε νέα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών,
καθώς και αύξηση της φορολογίας με στόχο την τόνωση των εσόδων.
• Στις 25 Μαρτίου στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφωνήθηκε και
ανακοινώθηκε η δημιουργία μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας με τη
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) και του ΔΝΤ, χωρίς όμως η ανακοίνωση αυτή να συνοδεύεται από λεπτομέρειες
για τον τρόπο υλοποίησής του. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
ανακοίνωσε χαλάρωση των κριτηρίων για την αποδοχή εξασφαλίσεων από τις τράπεζες
με σκοπό την παροχή ρευστότητας προς αυτές, αλλά οι ασάφειες όσον αφορά τους όρους
λειτουργίας και ενεργοποίησης του μηχανισμού στήριξης και τα αλλεπάλληλα αρνητικά
δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο για το ενδεχόμενο πτώχευσης της χώρας ή
αναδιάρθρωσης του χρέους της συνέβαλαν στην περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων.
• Στις 22 Απριλίου 2010 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ανακοίνωσε την προσφυγή της
χώρας στο μηχανισμό χρηματοδοτικής στήριξης, ενώ την προηγούμενη ημέρα η Eurostat
αναθεώρησε προς τα άνω το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.
• Στις 27 Απριλίου 2010 ο οίκος Standard & Poor’s ήταν ο πρώτος ο οποίος υποβάθμισε
τη χώρα σε επίπεδο κάτω από εκείνο της “επενδυτικής βαθμίδας” (investment grade)
δηλαδή σε “κερδοσκοπική βαθμίδα” (speculative grade).
• Ακολούθησε πληθώρα δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο για την πιθανότητα
αναδιάρθρωσης του χρέους της Ελλάδος, ενώ πλέον στα ίδια δημοσιεύματα
συμπεριλαμβάνονταν και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές
ανισορροπίες, εξέλιξη που εκτόξευσε εκ νέου τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
και προκάλεσε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και σε άλλες χώρες.
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• Στις 3 Μαΐου 2010 η ΕΚΤ ανέστειλε την εφαρμογή του ελάχιστου ορίου πιστοληπτικής
διαβάθμισης για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και τα ομόλογα με την εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου, που αποδέχεται ως εξασφαλίσεις στο πλαίσιο της παροχής
ρευστότητας από το Ευρωσύστημα.
• Στις 10 Μαΐου 2010 ανακοινώθηκε από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ μηχανισμός
βοήθειας ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας
της ζώνης του ευρώ. Παράλληλα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος αγοράς
κρατικών και εταιρικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ για την αποκατάσταση της
ρευστότητάς τους. Οι εξελίξεις αυτές συνέτειναν στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων
και των ελληνικών ομολόγων.
• Στις 14 Ιουνίου 2010 ο οίκος Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της
Ελλάδος σε επίπεδο κάτω από εκείνο της “επενδυτικής βαθμίδας”, με συνέπεια τα
ελληνικά κρατικά ομόλογα να αφαιρεθούν από διεθνείς δείκτες ομολόγων και τα
επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν την απόδοση ενός δείκτη (index tracking
funds) να υποχρεωθούν σε ρευστοποίηση των ελληνικών τίτλων.
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3.5.3 Ορόσημα στην εξέλιξη της διαφοράς του πιστωτικού περιθωρίου
του 10ετούς Ελληνικού ομολόγου με το αντίστοιχο Γερμανικό την
περίοδο Σεπτεμβρίου 2009- Σεπτεμβρίου 2010
♦ Οκτώβριος 2009: Η ελληνική κυβέρνηση αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές
ανακοινώνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ξεπεράσει τον αρχικό στόχο του 3,7%.
Εκτιμήσεις υποδηλώνουν έλλειμμα ύψους 12% για το 2009.
♦ Νοέμβριος 2009: Η κρατική εταιρεία επενδύσεων του εμιράτου του Ντουμπάι Dubai
World προτείνει το εξάμηνο πάγωμα των οφειλών της, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής
τους.
♦ 16 Δεκεμβρίου 2009: Η υποβάθμιση της Ελλάδας από την Standard and Poor’s αλλά
και από τον όμιλο Fitch προκάλεσε την υποχώρηση του ευρώ.
♦ 23 Δεκεμβρίου 2009: Η Βουλή ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 2010 θέτοντας ως
στόχο για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 9,1% του ΑΕΠ.
♦ 15 Ιανουαρίου 2010: Η κυβέρνηση υποβάλλει το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), που προέβλεπε μείωση του δημόσιου
ελλείμματος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε 8,7% του ΑΕΠ το 2010 και διόρθωση του
υπερβολικού ελλείμματος έως το 2012. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ προβλεπόταν να
κορυφωθεί στο 121% το 2011.
♦ 1 Φεβρουαρίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών ομολόγων ανήλθε
στις 347 μονάδες βάσης και η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών ομολόγων ανήλθε στις
337 μονάδες βάσης.
♦ 2 Φεβρουαρίου 2010: Η Ελλάδα εξαγγέλλει μια σειρά μέτρων, επιπλέον εκείνων που
είχαν εξαγγελθεί με το ΕΠΣΑ (πάγωμα μισθών και αύξηση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης με στόχο τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος).
♦ 3 Φεβρουαρίου 2010: Η Επιτροπή εγκρίνει i) πρόταση απόφασης του Συμβουλίου των
υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ (ECOFIN) σχετικά
με τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα έως το 2012, ii) σχέδιο
σύστασης του Συμβουλίου ECOFIN προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους
γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών και iii) σχέδιο γνώμης του
Συμβουλίου ECOFIN σχετικά με το ΕΠΣΑ.
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♦ 11 Φεβρουαρίου 2010: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο ECOFIN να
εγκρίνει τα έγγραφα αυτά και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της
απόφασης και της σύστασης του Συμβουλίου ECOFIN, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και
με βάση την εμπειρία του ΔΝΤ. Τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ δηλώνουν ότι είναι
έτοιμα να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, εάν χρειαστεί, για να
διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της.
♦ 16 Φεβρουαρίου 2010: Το Συμβούλιο ECOFIN εγκρίνει τα προαναφερθέντα έγγραφα,
μετά από συζήτηση με την Ευρωομάδα.
♦ 26 Φεβρουαρίου 2010: Η φημολογία σχετικά με επιχείρηση διάσωσης της Ελλάδας
εντείνεται μετά τις συναντήσεις που είχε με κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Αθήνα
ο επικεφαλής της Deutsche Bank Γιόζεφ Άκερμαν.
♦ 3 Μαρτίου 2010: Λίγο μετά την επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Oli Rehn στην Αθήνα, η
Ελλάδα εξαγγέλλει νέα μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος κατά ποσοστό μεγαλύτερο
του 2% του ΑΕΠ, στα οποία περιλαμβάνεται αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και άλλων
έμμεσων φόρων και περικοπή του λογαριασμού μισθοδοσίας (μέσω της μείωσης των
επιδομάτων και της μερικής κατάργησης των δώρων Πάσχα, αδείας και Χριστουγέννων
για τους δημοσίους υπαλλήλους). Τα μέτρα αυτά τυγχάνουν ευνοϊκής υποδοχής από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
♦ 8 Μαρτίου 2010: Η Ελλάδα υποβάλλει έκθεση προόδου όσον αφορά την εφαρμογή
του ΕΠΣΑ και των πρόσθετων μέτρων.
♦ 9 Μαρτίου 2010: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει την
απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 και τα μέτρα που περιγράφονται
στο ΕΠΣΑ και ότι τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από τις
ελληνικές αρχές φαίνονται επαρκή για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το
2010.
♦ 15 Μαρτίου 2010: Η Ευρωομάδα δέχεται ευνοϊκά την έκθεση της Ελλάδας και την
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν
ληφθεί. Υιοθετεί την εκτίμηση της Επιτροπής ότι τα πρόσθετα μέτρα ύψους 4,8 δις ευρώ
φαίνονται επαρκή για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων για το 2010, εάν
εφαρμοστούν πλήρως.
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♦ 25 Μαρτίου 2010: Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης του
ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής επιβεβαιώνουν ότι υποστηρίζουν πλήρως τις προσπάθειες
της ελληνικής κυβέρνησης και χαιρετίζουν τα πρόσθετα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στις
3 Μαρτίου, τα οποία φαίνονται επαρκή για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων
για το 2010.
♦ 8 Απριλίου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών ομολόγων ανήλθε στις
652 μονάδες βάσης και η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών ομολόγων έφθασε τις 430
μονάδες βάσης.
♦ 11 Απριλίου 2010: Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των κρατών-μελών της
Ευρωζώνης να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, εάν χρειαστεί.
Διευκρινίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες που καθιστούν δυνατή τη λήψη απόφασης για
συντονισμένη δράση, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι η παροχή χρηματοδότησης με το
μέσο επιτόκιο της ζώνης του ευρώ, αλλά η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας στην ευρωζώνη.
♦ 15 Απριλίου 2010: Η Ελλάδα ζητεί «συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
ΕΚΤ και το ΔΝΤ σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα οικονομικών πολιτικών που θα
μπορούσε να υποστηριχθεί με χρηματοδοτική συνδρομή, εάν οι ελληνικές αρχές
αποφασίσουν να ζητήσουν την εν λόγω συνδρομή.»
♦ 23 Απριλίου 2010: Ο Γεώργιος Παπανδρέου από το Καστελλόριζο ζητεί
χρηματοδοτική συνδρομή από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και από το ΔΝΤ.
Ανακοινώνονται από τη Eurostat αναθεωρημένα στοιχεία για το δημοσιονομικό
έλλειμμα της Ελλάδος για το 2009 (13,6%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 12,7%).
♦ 27 Απριλίου 2010: Ο οίκος Standard & Poor’s υποβάθμισε τη χώρα σε επίπεδο κάτω
από εκείνο της “επενδυτικής βαθμίδας” (investment grade) δηλαδή σε “κερδοσκοπική
βαθμίδα” (speculative grade). Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών ομολόγων
ανήλθε στις 1552 μονάδες βάσης και η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών ομολόγων
ανήλθε στις 661 μονάδες βάσης.
♦ 2 Μαΐου 2010: Η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ ανακοινώνουν
συμφωνία για ένα τριετές πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Η
Ευρωομάδα συμφωνεί ομόφωνα να ενεργοποιήσει το μηχανισμό οικονομικής στήριξης
για την Ελλάδα μέσω διμερών δανείων που θα συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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♦ 6 Μαΐου 2010: Η Ελληνική Βουλή ψηφίζει σειρά μέτρων πολιτικής που προβλέπονται
στο πρόγραμμα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και περιλαμβάνουν αύξηση
του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και περαιτέρω μειώσεις των
μισθών και συντάξεων του δημοσίου τομέα.
♦ 6 Μαΐου 2010: Η ΕΚΤ εγκρίνει προσωρινά μέτρα που αφορούν την επιλεξιμότητα
εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ελληνική κυβέρνηση.
♦ 7 Μαΐου 2010: Η διαφορά επιτοκίου (spread) των διετών ομολόγων ανήλθε στις 1739
μονάδες βάσης και η διαφορά επιτοκίου των δεκαετών ομολόγων έφθασε κατά την
διάρκεια της ημέρας τις 1287 μονάδες βάσης.
♦ 9 Μαΐου 2010: Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εγκρίνει τη Συμφωνία Stand-By
(SBA) και εκταμιεύονται 5,5 δις ευρώ.
♦ 9 και 10 Μαΐου 2010: Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ εγκρίνουν ευρωπαϊκό
μηχανισμό στήριξης (ταμείο «διάσωσης» χωρών) με κεφάλαια ύψους 750
δισεκατομμυρίων ευρώ.
♦ 18 Μαΐου 2010: Τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ εκταμιεύουν την πρώτη δόση
(14,5 δις ευρώ) του κοινοπρακτικού δανείου προς την Ελλάδα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου
δόθηκαν συνολικά 20 δις ευρώ (14,5+5,5 δις ευρώ) στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης
110 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.
♦ 13 Αυγούστου 2010: Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία της Ευρωζώνης
αναπτύσσεται με ρυθμό 3,9% αλλά ταυτόχρονα επανέρχονται οι ανησυχίες για την
Ελλάδα, καθώς η ύφεση βαθαίνει.
♦ 13 Σεπτεμβρίου 2010: Η Ιρλανδία ανακοινώνει το «σπάσιμο» της τράπεζας Anglo
Irish σε δύο μονάδες. Τα ομόλογα των περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα αποτυπώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών.
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3.6 Σκοπιμότητα προσφυγής της Ελλάδος στο μηχανισμό
χρηματοδοτικής στήριξης
Υπό τις παρούσες συνθήκες, όσο δηλαδή οι αγορές εκτιμούσαν ότι είναι δυσχερής η
ταυτόχρονη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και η διασφάλιση των
μεσοπρόθεσμων αναπτυξιακών προοπτικών (άρα και της δυνατότητας να εξυπηρετείται
ομαλά το χρέος μεσοπρόθεσμα), η αποκλειστική εξάρτηση από τις αγορές για τη
χρηματοδότηση του δημόσιου χρέους μπορούσε να επιτείνει το πρόβλημα για το οποίο οι
ίδιες οι αγορές ανησυχούσαν. Ήταν δηλαδή δυνατόν να δημιουργηθεί ένας φαύλος
κύκλος, όπου το υψηλό κόστος δανεισμού θα οδηγούσε στην ανάγκη για ακόμη πιο
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, η οποία όμως υπονομεύει τις αναπτυξιακές
προοπτικές και γεννά ανάγκες αυξημένου δανεισμού, που συνεπάγονται περαιτέρω
αύξηση του κόστους δανεισμού και ούτω καθεξής.
Βεβαίως η Ελλάδα φέρει στο ακέραιο την ευθύνη να διορθώσει τις παραλείψεις, τις
καθυστερήσεις και τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.
Με την έννοια αυτή, είναι αδιαμφισβήτητο ότι μοναδική διέξοδος είναι η δραστική
μείωση του ελλείμματος και του χρέους, με την άμεση εφαρμογή της κατάλληλης
πολιτικής που προβλέπει το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Στήριξης. Υπάρχει όμως και ο
κρίσιμος παράγων “χρόνος”. Ορισμένα μέτρα πολιτικής, ιδίως τα περισσότερα από αυτά
με τα οποία ήδη επιδιώκεται ή θα επιδιωχθεί η ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της
οικονομίας και η ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι δυνατόν να
αποδώσουν αμέσως. Ακόμη όμως και εκείνα που αποδίδουν αμέσως -όπως η περικοπή
συγκεκριμένων δαπανών ή η αύξηση της έμμεσης φορολογίας- θα κινδύνευαν να
αχρηστευθούν, τουλάχιστον εν μέρει, εάν οι αγορές παρέμεναν δύσπιστες και τα επιτόκια
δανεισμού διατηρούνταν σε υπερβολικώς υψηλά επίπεδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα
σημαντικό μέρος των πόρων που εξοικονομούνται χάρη στα δημοσιονομικά μέτρα θα
κινδύνευε να απορροφηθεί από την αυξημένη δαπάνη για τόκους. Εάν για παράδειγμα το
εφετινό πρόγραμμα νέου δανεισμού του Δημοσίου είχε καλυφθεί από τις αγορές με
επιτόκιο κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το επιτόκιο νέου δανεισμού του
Δημοσίου το 2009, τότε η σχετική επιβάρυνση θα ήταν της τάξεως του 0,5% του ΑΕΠ
μόνο το 2010, δηλαδή θα ισοδυναμούσε με το ήμισυ περίπου του ποσού που
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εξοικονομήθηκε χάρη στα μέτρα εισοδηματικής πολιτικής για το Δημόσιο που
αποφασίστηκαν στις 3 Μαρτίου 2010 από την κυβέρνηση, ενώ η επιβάρυνση θα
συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Ακόμη και αν το επιτόκιο νέου δανεισμού την
επόμενη πενταετία είναι μόνο κατά μία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερο από ότι το 2009,
υπολογίζεται ότι η επιπλέον δαπάνη για τόκους στο ίδιο διάστημα υπερβαίνει τα 8 δις
ευρώ, δηλαδή ποσό ανάλογο με την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που αναμένεται
το 2010. Επίσης με τα επιτόκια δανεισμού ιδιαίτερα την περίοδο του Απριλίου-Μαίου
2010 στα δυσθεώρητα ύψη των 10-12% η πρόσβαση στις ξένες αγορές για άντληση
χρηματικών κεφαλαίων καθιστόταν απαγορευτική. Οπότε η προσφυγή στο μηχανισμό
στήριξης ήταν μονόδρομος.
Ήταν και είναι κρίσιμης σημασίας η αντιμετώπιση των ανησυχιών των ξένων
επενδυτών αλλά και των εγχώριων επιχειρήσεων και των εργαζομένων -ανησυχίες που
αφορούν αφενός το βαθμό αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος
δημοσιονομικής εξυγίανσης και αφετέρου τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές
της οικονομίας (από τις οποίες εξαρτάται τόσο η ομαλή εξυπηρέτηση του δημόσιου
χρέους όσο και το βιοτικό επίπεδο). Στις συνθήκες αυτές, η χρησιμοποίηση του
μηχανισμού στήριξης δεν προσφέρει μόνο χρηματοδοτικούς πόρους, αλλά επιπλέον
ενισχύει τη δημοσιονομική πειθαρχία και στηρίζει την άσκηση της κατάλληλης
διαρθρωτικής πολιτικής, με τη συμβολή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αλλά και του
ΔΝΤ, που έχουν και την απαραίτητη τεχνογνωσία για γρήγορο σχεδιασμό και
αποτελεσματική υλοποίηση της επιδιωκόμενης δημοσιονομικής μεταρρύθμισης. Με τον
τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος “μη εφαρμογής” της οικονομικής πολιτικής,
εδραιώνεται μια πιο θετική ψυχολογία και ενδυναμώνεται η εμπιστοσύνη. Από τα
ανωτέρω προκύπτει ότι ο μηχανισμός στήριξης αποτελεί ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο
οικονομικής πολιτικής, υπό τον όρο βεβαίως ότι χρησιμοποιείται όχι ως μερικό
υποκατάστατο της εθνικής οικονομικής πολιτικής που πρέπει να ασκηθεί για τη
διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και την αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών αδυναμιών, αλλά ως στήριγμά της -δηλαδή ως μέσο που θα δώσει στην
πολιτική αυτή το χρονικό περιθώριο να αποφέρει καρπούς, ταυτόχρονα ευνοώντας την
πιο αποτελεσματική εφαρμογή της.
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Τα δημόσια ελλείμματα και το χρέος είναι βεβαίως υψηλά και σε άλλες χώρες του
κόσμου, στις οποίες όμως, σε αντίθεση με την Ελλάδα, χρηματοδοτούνται κυρίως από
εγχώριους αποταμιευτικούς πόρους. Στην Ελλάδα η ακαθάριστη εθνική αποταμίευση,
δημόσια και ιδιωτική μαζί, μόλις ξεπερνούσε το 7% του ΑΕΠ το 2008 και το 5% το
2009, ποσό τελείως ανεπαρκές για τη χρηματοδότηση ακόμη και των επενδύσεων που
απαιτούνται για την ανανέωση του πάγιου κεφαλαίου που μειώνεται λόγω των
αποσβέσεων. Η υστέρηση της εθνικής αποταμίευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο
στα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και στην ταχεία αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια, την οποία επέτεινε η δημοσιονομική χαλάρωση. Την
πενταετία 2004-2008 η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιμές αυξήθηκε με μέσο
ετήσιο ρυθμό 3,8%, ενώ στη ζώνη του ευρώ ο αντίστοιχος ρυθμός ήταν 1,5%. Εξάλλου,
την περίοδο 1996-2008 η ιδιωτική κατανάλωση κατά μέσο όρο αντιστοιχούσε στο 72%
του ΑΕΠ στην Ελλάδα, έναντι 57% στη ζώνη του ευρώ. Η χαμηλή αποταμίευση δεν
επαρκεί για να χρηματοδοτηθεί από εγχώριες πηγές το δημόσιο χρέος, με αποτέλεσμα να
διευρύνεται το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επί σειρά ετών και
να διογκώνεται το εξωτερικό χρέος. Έτσι, το πρόβλημα του δημοσιονομικού
ελλείμματος συμπλέκεται με το πρόβλημα του εξωτερικού ελλείμματος και χρέους
και τα “δίδυμα” ελλείμματα αναδεικνύονται ως η κύρια πηγή που τροφοδοτεί τον
επικίνδυνο φαύλο κύκλο στον οποίο ήδη έγινε αναφορά. Οι σημαντικότερες ορατές
πλευρές αυτής της κατάστασης ήταν η διεύρυνση των δημοσιονομικών ανισορροπιών
και του χρέους και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, η οποία αποτυπώνεται
ανάγλυφα στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η κρίση όμως δεν
περιορίζεται σ’ αυτά. Πρώτον επηρεάζει αρνητικά το σύνολο της οικονομίας, δεύτερον
επιβαρύνει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τρίτον πλήττει την εμπιστοσύνη,
τέταρτον δημιουργεί πρωτοφανείς αβεβαιότητες και πέμπτον θέτει υπό αμφισβήτηση τις
κοινωνικές και οικονομικές συμπεριφορές και νοοτροπίες που κυριάρχησαν τις
τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Η οικονομική κρίση διαχέεται στο σύνολο της
κοινωνίας, η οποία καλείται τώρα όχι απλώς να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα αλλά να
αναθεωρήσει και να μεταβάλει εκ βάθρων ορισμένες στάσεις και πρακτικές. Οι βασικοί
οικονομικοί δείκτες και οι αντίστοιχες προβλέψεις αναδεικνύουν την πολύπλευρη κρίση
που διέρχεται σήμερα η ελληνική οικονομία.
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Μετά από μια δεκαετία θετικών επιδόσεων, το ΑΕΠ το 2009 μειώθηκε κατά 2%,
επηρεαζόμενο κυρίως από τη μεγάλη πτώση των επενδύσεων, αλλά και της ιδιωτικής
κατανάλωσης και των εξαγωγών. Φυσικά η μείωση θα ήταν μεγαλύτερη αν η δημόσια
κατανάλωση δεν εμφάνιζε έντονη άνοδο. Το 2010 προβλέπεται πάλι αρνητικός ρυθμός
μεταβολής, το ύψος του οποίου θα επηρεαστεί καθοριστικά από την αποτελεσματικότητα
και την ταχύτητα εφαρμογής των μέτρων οικονομικής πολιτικής που έχουν εξαγγελθεί.
Στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος Νομισματική Πολιτική 2009-2010 που
δημοσιεύθηκε το Μάρτιο είχε εκτιμηθεί ότι η μείωση του ΑΕΠ θα είναι εφέτος της
τάξεως του 2%. Η πρόβλεψη αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, ενώ
είναι αυξημένες οι πιθανότητες για ακόμη μεγαλύτερη μείωση αν ορισμένοι παράγοντες
κινδύνου επιβεβαιωθούν. Πρέπει, εξάλλου, να ληφθεί υπόψη ότι η ύφεση στην ελληνική
οικονομία εμφανίζεται με χρονική υστέρηση σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, στον
οποίο η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει, αν και με ασταθή βηματισμό. Στη ζώνη του ευρώ,
ειδικότερα, η ανάκαμψη είναι εμφανής από το τρίτο τρίμηνο του 2009. Η ανάκαμψη
διεθνώς παραμένει εύθραυστη, καθώς σε μεγάλο βαθμό έχει στηριχθεί στην επεκτατική
δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα πρέπει σταδιακά να αντιστραφεί, δεδομένου ότι έχει
ήδη συσσωρεύσει μεγάλα δημόσια ελλείμματα και χρέη στις περισσότερες ανεπτυγμένες
χώρες. Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας έχει επίσης υποστηριχθεί από τη
διευκολυντική νομισματική πολιτική που ασκήθηκε και ιδιαίτερα από τα μέτρα για την
παροχή άφθονης ρευστότητας, τα οποία επίσης αρχίζουν να αποσύρονται, σταδιακά και
προσεκτικά.
Η ύφεση στην ελληνική οικονομία επεκτάθηκε σε όλους τους παραγωγικούς τομείς,
επηρέασε αρνητικά την απασχόληση και διεύρυνε την ανεργία. Το 2009 η συνολική
απασχόληση μειώθηκε κατά 1,1%, ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών μειώθηκε
κατά 1,6% και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 9,5%. Οι δυσμενείς εξελίξεις στην
οικονομική δραστηριότητα και κυρίως στα δημοσιονομικά μεγέθη και ο κλονισμός της
εμπιστοσύνης επιβάρυναν εν τέλει και το τραπεζικό σύστημα. Σε αντίθεση με αυτό που
συνέβη σε πολλές άλλες χώρες στις οποίες η κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και από εκεί μεταφέρθηκε εν συνεχεία στην
πραγματική οικονομία, στην Ελλάδα το τραπεζικό σύστημα που έχει στέρεες βάσεις
κατέληξε να αντιμετωπίζει δυσχέρειες ρευστότητας όταν οι έντονες δημοσιονομικές
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ανισορροπίες οδήγησαν στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,
γεγονός που περιόρισε την πρόσβαση και των τραπεζών σε πηγές άντλησης
ρευστότητας και αύξησε το κόστος δανεισμού τους. Παράλληλα, η επιβράδυνση του
ετήσιου ρυθμού ανόδου των καταθέσεων, λόγω και της ύφεσης, επηρέασε την εγχώρια
προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι, παρά τα
προβλήματα αυτά, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα
παρέμεινε θετικός καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009, σε αντίθεση με ότι συνέβη στη ζώνη
του ευρώ, όπου υπήρξαν περίοδοι αρνητικής μεταβολής. Το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα επέδειξε ισχυρές αντοχές στη διάρκεια της διεθνούς κρίσης. Προϋπόθεση όμως
για να διατηρήσει και στο μέλλον αυτή την ανθεκτικότητα είναι η άρση των εξωγενών
παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία του και η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας.
Βεβαίως, η επιχειρούμενη αντιστροφή μιας μακράς πορείας που είχε συσσωρεύσει
προβλήματα και οδηγούσε σε επικίνδυνα αδιέξοδα δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε θα
επιτευχθεί σύντομα. Θα απαιτηθεί μια εξίσου μακρά προσπάθεια για να «σπάσει»
ο φαύλος κύκλος που τείνει να ωθήσει την οικονομία σε μαρασμό και το βιοτικό επίπεδο
σε πτώση. Αν εφαρμοστεί αποτελεσματικά η εξαγγελθείσα οικονομική πολιτική, που
είναι η απαρχή της απαιτούμενης μεγάλης προσπάθειας, θα δρομολογηθεί ένας ενάρετος
κύκλος διαρκείας, που θα επαναφέρει σταδιακά την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη
αναπτυξιακή τροχιά, σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Με τον τρόπο αυτό η
οικονομική πολιτική θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας και,
ταυτόχρονα, θα μπορέσει να εξαλείψει τις ανησυχίες των αγορών για τις μεσοπρόθεσμες
προοπτικές. Για να συμβεί όμως αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η
οικονομική πολιτική που εξαγγέλθηκε θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα, με ρητά
χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένων μέτρων και παρεμβάσεων, χωρίς διστακτικότητα,
αναβλητικότητα και υπαναχωρήσεις, και με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων
εργαλείων. Επιπλέον, θα είναι εξαιρετικής σημασίας αν η δημοσιονομική εξυγίανση στο
σκέλος των δαπανών προχωρήσει ακόμη περισσότερο από ότι μέχρι στιγμής
προγραμματίζεται και επιτύχει εφέτος μείωση του ελλείμματος μεγαλύτερη του 4% του
ΑΕΠ, μέσω του δραστικού περιορισμού της σπατάλης καθώς και μέσω της συγχώνευσης
ή και της κατάργησης φορέων του δημόσιου τομέα που δεν προσφέρουν πραγματικό
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έργο. Η μείωση των δαπανών είναι άλλωστε η αρμόζουσα επιλογή και για τα επόμενα
δύο έτη, διότι τυχόν περαιτέρω αύξηση της ήδη υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης
(εκείνων που δεν φοροδιαφεύγουν, εννοείται) θα μπορούσε να έχει δυσμενέστατες
συνέπειες στην οικονομική δραστηριότητα, δεδομένου και του έντονου φορολογικού
ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό χώρο.
Η προτεινόμενη επιτάχυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής και εξυγίανσης θα
“εκπλήξει” θετικά και τις αγορές και θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης, η οποία θα επηρεάσει θετικά το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, με
αλυσιδωτές ευνοϊκές επιδράσεις στις δυνατότητες και το κόστος δανεισμού των
τραπεζών και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Είναι λοιπόν
φανερό ότι στις παρούσες συνθήκες, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι εκ των ων ουκ
άνευ για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Το αμέσως επόμενο βήμα της
οικονομικής πολιτικής, για το οποίο επίσης δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο
καθυστέρησης, είναι η στήριξη της ανάκαμψης με διαρθρωτικού χαρακτήρα πολιτικές,
με τις οποίες θα επιδιώκεται η ουσιαστική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η σταθερή
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και απασχόλησης και ο εκσυγχρονισμός του
αναπτυξιακού προτύπου με έμφαση σε δύο αλληλένδετα στοιχεία, τις επενδύσεις και τον
εξαγωγικό προσανατολισμό, ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική και εξωστρεφής
οικονομία. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, καθώς η προσπάθεια διόρθωσης των
μακροοικονομικών ανισορροπιών τα επόμενα χρόνια συνεπάγεται μειωμένη συμβολή
της ιδιωτικής και της δημόσιας κατανάλωσης στην ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να αυξηθεί
δραστικά η αναπτυξιακή συμβολή των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει μεταξύ άλλων να συνηθίσουμε στην ιδέα
ότι, όπως επιδιώκουμε την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για τη μείωση
του δημοσιονομικού ελλείμματος, το ίδιο μπορούμε και πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε
και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με βάση τους διαθέσιμους δείκτες. Επειδή
η κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία είναι συνολική και
πολύπλευρη, ανάλογη πρέπει να είναι και η απάντηση: διατηρήσιμη, συνεχής και
πειστική δημοσιονομική προσαρμογή κυρίως στο σκέλος των δημόσιων δαπανών και
παράλληλα ρηξικέλευθες διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των
αγορών και την ανταγωνιστικότητα. Και το κυριότερο: οριστική απομάκρυνση από
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συμπεριφορές, νοοτροπίες και πολιτικές του παρελθόντος που μας έφεραν στη σημερινή
δεινή κατάσταση.

3.7 Τι προβλέπει το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής
Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και η έως σήμερα πορεία υλοποίησής του

3.7.1 Εισαγωγή
Η ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση της Ελλάδας κατά την τελευταία δεκαετία
βασιζόταν σε μη διατηρήσιμους παράγοντες. Με μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ
σχεδόν 4% ετησίως μεταξύ 2000 και 2009, έναντι 2% στην ευρωζώνη, η
εισοδηματική διαφορά της Ελλάδας με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ μειώθηκε από
25% σε περίπου 10%. Το γεγονός αυτό αντανακλούσε την κατακόρυφη αύξηση της
εγχώριας ζήτησης, ιδίως στην κατανάλωση και στις επενδύσεις σε κατοικίες. Πρώτον οι
υψηλές αυξήσεις των πραγματικών μισθών, δεύτερον η ταχεία πιστωτική μεγέθυνση
-υποστηριζόμενη από την ελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και από τα χαμηλά
πραγματικά επιτόκια που συνδέονταν με την υιοθέτηση του ευρώ- και τρίτον η χαλαρή
δημοσιονομική πολιτική, συνέβαλαν σε έντονη ανάπτυξη. Κατά την περίοδο 2000-2009,
το εξωτερικό εμπόριο επηρέασε αρνητικά την ανάπτυξη και το μερίδιο των εξαγωγών
στο ΑΕΠ μειώθηκε από 25% σε 19%.
Η εκρηκτική άνοδος της συνολικής ζήτησης (απορρόφησης αγαθών και υπηρεσιών)
και η ασθενής εξωτερική ανταγωνιστικότητα προκάλεσαν ταχεία αύξηση των
εξωτερικών ανισορροπιών. Η αύξηση των πραγματικών μισθών σταθερά υπερέβαινε τα
κέρδη παραγωγικότητας κατά την τελευταία δεκαετία, γεγονός που εν μέρει
αντανακλούσε τις επιπτώσεις από τις πολύ υψηλές αυξήσεις των μισθών του δημόσιου
τομέα. Η προκύπτουσα αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (Unit Labor
Cost ή ULC) επηρέασε αρνητικά την εξωτερική ανταγωνιστικότητα. Η πραγματική
σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (ΠΣΣΙ ή REER –Real Effective Exchange Rate)
της Ελλάδας ανατιμήθηκε κατά περίπου 10-20%, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο
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αποπληθωριστή, στη διάρκεια της περιόδου 2000-2009 και σύμφωνα με τους
υπολογισμούς των υπηρεσιών της Επιτροπής ήταν υπερτιμημένη κατά 10 έως 20% το
2009. Ο συνδυασμός της υψηλής αύξησης της εγχώριας ζήτησης και της επιδείνωσης της
εξωτερικής ανταγωνιστικότητας επέφερε ταχεία επιδείνωση του ελλείμματος τρεχουσών
συναλλαγών, το οποίο κορυφώθηκε στο 14,6% του ΑΕΠ το 2008.
Οι δημοσιονομικές ανισορροπίες παρέμειναν σταθερά υψηλές. Αφότου η Ελλάδα
υπέβαλε το πρώτο πρόγραμμα σταθερότητας τον Δεκέμβριο του 2000 (λίγο μετά την
απόφαση να υιοθετηθεί το ευρώ), το οποίο έθετε ως μεσοπρόθεσμο στόχο την
ισοσκέλιση της δημοσιονομικής θέσης, ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε ποτέ.
Αντιθέτως το ονομαστικό ισοζύγιο ποτέ δεν ήταν κατώτερο του 3% του AΕΠ.
Οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν επιτυγχάνονταν ποτέ, παρά το ευμενές οικονομικό
περιβάλλον, λόγω: 1) της συστηματικής υπέρβασης των δαπανών, 2) της φοροδιαφυγής
και 3) των σταθερά υπεραισιόδοξων προβλέψεων ως προς τα φορολογικά έσοδα. Το
μέγεθος του δημόσιου τομέα αυξήθηκε από 44% του ΑΕΠ το 2000 σε περισσότερο από
50% το 2009, όχι μόνο απορροφώντας τη διαθέσιμη εξωτερική χρηματοδότηση, αλλά
και παραγκωνίζοντας πόρους του ιδιωτικού τομέα και ως εκ τούτου επιδείνωσε την
οικονομική επίδοση. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας και συντάξεων που δεν είχαν
υποστεί μεταρρύθμιση απειλούσαν τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων
οικονομικών.
Οι συνεχιζόμενες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες οδήγησαν σε
σημαντική αύξηση του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους. Το 2009, το ακαθάριστο
δημόσιο χρέος έφθασε το 126,8% του ΑΕΠ, έναντι 103% του ΑΕΠ το 2000, και το
καθαρό εξωτερικό χρέος σχεδόν το 100% του ΑΕΠ, έναντι 45% του ΑΕΠ το 2000.
Περίπου τα 3 του συνολικού εξωτερικού χρέους σχετίζονται με τον δημόσιο τομέα και
4
τα δανειακά κεφάλαια έχουν σχετικά μεγάλες διάρκειες λήξης. Συνολικά, α) η
συσσώρευση μακροοικονομικών ανισορροπιών, β) το μεγάλο ύψος του δημόσιου και του
εξωτερικού χρέους, γ) η ασθενής εξωτερική ανταγωνιστικότητα, δ) το μη βιώσιμο
συνταξιοδοτικό σύστημα και ε) οι ασθενείς θεσμοί κατέστησαν την Ελλάδα ευάλωτη στην
αυξημένη απροθυμία ανάληψης κινδύνων από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Επιπλέον, η Ελλάδα έχει άκαμπτες αγορές προϊόντων και εργασίας. Η επίδοση της
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Ελλάδας υστερεί σε πολλούς τομείς διαρθρωτικής πολιτικής. Αυτό είχε επίπτωση στην
οικονομική επίδοση του παρελθόντος, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά χαμηλά
επίπεδα απασχόλησης και παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα, τα οποία
αντισταθμίστηκαν μόνον εν μέρει από τον υψηλό αριθμό ωρών εργασίας. Η οικονομική
ύφεση εντάθηκε το 2010. Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 2% το 2009
και οι δείκτες υποδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αποδυναμωθεί
περαιτέρω το 2010. Μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2009, η
συνειδητοποίηση ότι το αποτέλεσμα για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο
χρέος του 2008 και 2009 ήταν σημαντικά υψηλότερο από αυτό που είχε ανακοινώσει η
προηγούμενη κυβέρνηση οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης, σε αύξηση του κόστους
χρηματοδότησης και μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Η παγκόσμια κρίση του 2008-2009 έφερε στο φως τα τρωτά σημεία της Ελλάδας.
Το έλλειμμα του 5,1 % του ΑΕΠ το 2007, στην κορυφή του οικονομικού κύκλου,
φανερώνει ότι η Ελλάδα εισήλθε στην ύφεση με μεγάλο δημόσιο έλλειμμα. Λόγω της
υιοθέτησης αδύναμων πολιτικών εσόδων και χαλαρής φορολογικής διαχείρισης,
ιδιαίτερα την περίοδο πριν τις εκλογές του 2009 και έχοντας ως πρόσθετο παράγοντα την
ύφεση, τα έσοδα μειώθηκαν αισθητά. Οι δαπάνες, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν σημαντικά,
ιδιαίτερα για μισθούς και επιδόματα, ενδεικτικό της χαλαρής πειθαρχίας,
παρακολούθησης και ελέγχου των δαπανών, γεγονός που επίσης οδήγησε σε νέες
εκπρόθεσμες οφειλές. Η οικονομική επιβράδυνση είχε βαρύ τίμημα για τα δημόσια
οικονομικά. Οι σημαντικές υπερβάσεις δαπανών και η κατακόρυφη πτώση των κρατικών
εσόδων ώθησαν στην εκτίναξη του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 15,4% το
του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 126,8% του ΑΕΠ το 2009, βάσει των
αναθεωρημένων στοιχείων που δημοσίευσε η Eurostat στις 15.11.2010. Αφού, η έκταση
της επιδείνωσης της δημοσιονομικής θέσης αποκαλύφθηκε αργά, λόγω σοβαρών
ελλείψεων στα συστήματα λογαριασμών και στατιστικών της Ελλάδας, είχε ως
αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων και εξέπληξε τις
αγορές, οι οποίες άρχισαν να ανησυχούν σχετικά με τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα.
Οι κυριότεροι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης υποβάθμισαν τη χώρα, η δε απόδοση
των κρατικών ομολόγων και τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου (CDSs) αυξήθηκαν απότομα από το τέλος του 2009.

282

Ο τραπεζικός τομέας, αν και δεν ήταν η πηγή της δημοσιονομικής πίεσης,
επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και την κρίση εμπιστοσύνης. Η
επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση συνοδεύτηκε από υποβαθμίσεις των
κυβερνητικών ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης και οι επενδυτές άρχισαν να
υπαναχωρούν από τα ελληνικά ομόλογα, πιέζοντας έτσι τις αποδόσεις τους. Επιπλέον, τα
βαθιά μακροοικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα σε συνδυασμό με την
αναπόφευκτα μεσοπρόθεσμα έντονη δημοσιονομική προσαρμογή επιβάρυναν την
οικονομική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, η εμφάνιση ανησυχιών σχετικά με τη
φερεγγυότητα της χώρας επηρέασε το τραπεζικό σύστημα μέσω διαφόρων διαύλων,
τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για ακανόνιστη προσαρμογή. Ο συνδυασμός αυτών των
παραγόντων επηρέασε αρνητικά το τραπεζικό σύστημα. Τα επισφαλή δάνεια
αυξήθηκαν ενώ το υψηλό κόστος δανεισμού στη διατραπεζική αγορά άσκησε πιέσεις
στην κερδοφορία των τραπεζών. Ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών
τραπεζών βελτιώθηκε σε 11,7% στα τέλη του 2009, εν μέρει χάρη σε εισφορές δημοσίων
κεφαλαίων, πέρα από τις προσπάθειες των ίδιων των τραπεζών να αυξήσουν τα
κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας. Ωστόσο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν
από 5% το 2008 σε 7,7% τον Δεκέμβριο 2009.
Παρόλη την ύφεση, το εξωτερικό έλλειμμα μειώθηκε μόνο οριακά. Ο πληθωρισμός και
το εγχώριο κόστος αυξήθηκαν περισσότερο απ’ ότι στους εταίρους της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία και η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με απώλεια
ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα, το εξωτερικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών στο τέλος του 2009 εξακολουθούσε να είναι πάνω από 11% του ΑΕΠ και η
καθαρή διεθνής επενδυτική θέση να υπερβαίνει το αρνητικό 83% (-83%) του ΑΕΠ. Το
σύνολο των δαπανών για τόκους για το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε πάνω από 5% του
ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένα πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών και
υπηρεσιών για να οδηγηθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μία πιο βιώσιμη
κατάσταση. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών και της
ανταγωνιστικότητας ώστε να μπουν τα θεμέλια για ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα
βασίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Τον Απρίλιο του 2010, οι αρχές ζήτησαν επίσημα χρηματοδοτική συνδρομή. Η
κυβέρνηση αντιμετώπιζε ευμεγέθεις δημοσιονομικές ανάγκες χρηματοδότησης τον
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Απρίλιο και τον Μάιο του 2010. Οι ανάγκες του Απριλίου καλύφθηκαν με την έκδοση
ομολόγων, 8 δις ευρώ με πενταετή ομόλογα στις 25 Ιανουαρίου, 5 δις ευρώ με δεκαετή
ομόλογα στις αρχές Μαρτίου και 5 δις ευρώ με επταετή ομόλογα στα τέλη Μαρτίου αλλά
με υψηλό τίμημα (το μέσο επιτόκιο υπερέβη το 6%). Μετά την περαιτέρω επιδείνωση
των συνθηκών στις αγορές στη διάρκεια του Απριλίου, οι αρχές της χώρας ζήτησαν
διμερή χρηματοδοτική συνδρομή από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ και τη σύναψη
συμφωνίας Stand-By από το ΔΝΤ. Κοινό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ
και του ΔΝΤ μετέβη στην Αθήνα στις 21 Απριλίου 2010 για να συζητήσει δέσμη μέτρων
πολιτικής για την αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της
διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Επιτεύχθηκε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο
στις 2 Μαΐου 2010 για μια περιεκτική δέσμη μέτρων πολιτικής για την περίοδο 2010-13,
στηριζόμενη σε επίσημη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 110 δις ευρώ. Την ίδια
ημέρα, η Ευρωομάδα επικύρωσε το πρόγραμμα πολιτικής και ενέκρινε διμερή δάνεια
από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ ύψους 80 δις ευρώ. Στις 9 Μαΐου, το
Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε συμφωνία Stand-By ύψους 30 δις ευρώ.

3.7.2 Κύρια στοιχεία του προγράμματος δανειοδότησης της Ελλάδας από το
ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η Ελλάδα έγινε μέλος του ΔΝΤ στις 27 Δεκεμβρίου του 1945. Η ποσόστωσή της
(quota) είναι 823 εκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SDRs) που αντιστοιχούν
σε 935 εκατομμύρια ευρώ ή σε 1.247 εκατομμύρια δολάρια.
Στις 9 Μαΐου του 2010 το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε Συμφωνία
Χρηματοδότησης (Stand-By Arrangement) της χώρας, τριετούς (3 έτη) διάρκειας, η
οποία παρέχει 26,4 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) που
αντιστοιχούν σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία αποτελεί μέρος του κοινού
πακέτου στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, συνολικού ύψους 110
δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο στήριξης κατέστησε 20 δισεκατομμύρια ευρώ
άμεσα διαθέσιμα από τα οποία τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ (4,8 δις ΕΤΔ) δόθηκαν από
το ΔΝΤ. Για το 2010 η συνολική χρηματοδότηση από το ΔΝΤ θα ανέλθει στα 10,5 δις
ευρώ ενώ η συνεισφορά της Ευρωομάδας θα ανέλθει στα 30 δις ευρώ. Τα υπόλοιπα 21,6
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δισεκατομμύρια ΕΤΔ της Συμφωνίας με το ΔΝΤ θα δοθούν τμηματικά έπειτα των
ελέγχων που θα διενεργεί κλιμάκιο του Ταμείου. Η Συμφωνία Stand-By επιτρέπει
προνομιούχο πρόσβαση στους πόρους του ΔΝΤ που υπολογίζεται περίπου στο 3.200%
της ποσόστωσης της Ελλάδας και εγκρίθηκε με τη διαδικασία του μηχανισμού έκτακτης
χρηματοδότησης.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η διόρθωση των δημοσιονομικών και
εξωτερικών ανισορροπιών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Χωρίς την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής
κατάστασης, το κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας είναι αναπόφευκτο ότι θα
παραμείνει υψηλό αν όχι να αυξηθεί περαιτέρω. Οι δημοσιονομικές και εξωτερικές
ανισορροπίες πρέπει να διορθωθούν. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δύο αυτών
προβλημάτων αποτελεί πρόκληση η οποία απαιτεί ριζικό επαναπροσανατολισμό της
οικονομίας. Η ανάπτυξη δεν είναι πιθανό να είναι δυναμική άμεσα μετά την εφαρμογή
των αρχικών διορθωτικών δημοσιονομικών μέτρων, αλλά με την εφαρμογή κατάλληλης
χρηματοπιστωτικής πολιτικής για τη διατήρηση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα και
δυναμικών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών, η οικονομία
θα αναδυθεί από αυτή την εμπειρία σε καλύτερη κατάσταση από ότι σήμερα, με
μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση.
Η κυβέρνηση προβλέπει εκτεταμένη περίοδο προσαρμογής:
♦ Ο ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα περιοριστεί
σημαντικά το 2010-2011, αλλά αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά στη συνέχεια. Το
οικονομικό πρόγραμμα βασίζεται στην υπόθεση αρνητικής ανάπτυξης 4% το 2010 και
2,5% το 2011. Ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση θα επιβαρύνει αναπόφευκτα την
οικονομική δραστηριότητα αρχικά, αναμένεται ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης από τα
εμπροσθοβαρή δημοσιονομικά μέτρα και το ισχυρό μεσοπρόθεσμο οικονομικό
πρόγραμμα σε συνδυασμό με διεξοδικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν
τις συνθήκες για την επιστροφή σε θετική ανάπτυξη το 2012 και έπειτα.
♦ Ο πληθωρισμός επιβάλλεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από το μέσο όρο της
Ευρωζώνης ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει γρήγορα την ανταγωνιστικότητα τιμών.
Ο περιορισμός της εγχώριας ζήτησης, τόσο μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής όσο
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και μέσω προσπαθειών για τη συγκράτηση των μισθών και των συντάξεων, καθώς και
μέτρων για περιορισμού του κόστους στην οικονομία, θα είναι απαραίτητος για την
ουσιαστική κάμψη του πληθωρισμού. Επιπλέον, ο περιορισμός ολιγοπωλιακών δομών θα
είναι επίσης σημαντικός για τη μείωση των υψηλών περιθωρίων κέρδους σε ορισμένους
κλάδους.
♦ Το εξωτερικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στο μεσοπρόθεσμο διάστημα
καθώς η εγχώρια ζήτηση και ο πληθωρισμός θα μειώνονται και η οικονομία θα
ανταποκρίνεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση των εξαγωγών
και τη μείωση της εξάρτησή της από τις εισαγωγές. Αυτή η διαδικασία είναι φυσικό να
διαρκέσει αρκετά χρόνια ενώ τα έξοδα για τόκους στο σημαντικό εξωτερικό χρέος θα
ασκούν πίεση στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3.7.2.1 Οικονομικές πολιτικές
Για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θα γίνει χρήση όλων των
διαθέσιμων δημοσιονομικών, χρηματοπιστωτικών και διαρθρωτικών πολιτικών. Η
οικονομία έχει ανάγκη από ένα ισχυρό και βιώσιμο πρόγραμμα προσαρμογής πρώτον
για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και τη στροφή του χρέους σε
καθοδική πορεία στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, δεύτερον τη διατήρηση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και τρίτον την ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας:
♦ Η δημοσιονομική προσαρμογή θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του
προγράμματος. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή ισχυρά μέτρα
προσαρμογής, πέραν των όσων ανακοινώθηκαν το Μάρτιο του 2010, ύψους 11% του
ΑΕΠ συνολικά έως το 2013, με πρόσθετα διορθωτικά μέτρα το 2014 για τη μείωση του
ελλείμματος αρκετά κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Αυτή η μεγάλη προσαρμογή είναι
αναγκαία για να τεθεί ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ σε καθοδική πορεία από το 2013
και έπειτα, η οποία θα διατηρηθεί μετά το πρόγραμμα μέσω της επίτευξης σημαντικών
πρωτογενών πλεονασμάτων (τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ) μέχρι το 2020. Για τη
διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, η κυβέρνηση
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δεσμεύεται να ενδυναμώσει το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής και τους θεσμούς που
διέπουν τη δημοσιονομική διαχείριση.
♦ Η εισοδηματική πολιτική και η πολιτική κοινωνικής προστασίας πρέπει να
στηρίξουν την προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή και την επανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας. Η προσαρμογή των εισοδημάτων σε βιώσιμα επίπεδα είναι
αναγκαία για τη στήριξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της μείωσης του
πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς και για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και τιμών σε μόνιμη βάση. Τα προγράμματα
κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να ενδυναμωθούν για να αντιμετωπίσουν λανθάνουσες
διαρθρωτικές ανισορροπίες που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού, καθώς τα
κόστη ασφαλιστικών παροχών στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι από τα υψηλότερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρέχουσες πολιτικές. Καθώς οι μεγαλύτερες υπερβάσεις
ετησίως στον προϋπολογισμό προέρχονται συστηματικά από τα ταμεία κοινωνικής
ασφάλισης, οι μεταρρυθμίσεις για την περιφρούρηση της βιωσιμότητας του συστήματος
δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν.
♦ Οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να
διατηρήσουν τη σταθερότητα. Αν και τα κεφαλαιακά αποθέματα του τραπεζικού
συστήματος είναι σήμερα επαρκή, το εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών θα πρέπει να
παρακολουθεί στενά τη ρευστότητα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά τράπεζα. Η
Τράπεζα της Ελλάδος και η κυβέρνηση θα βελτιώσουν περαιτέρω τα κύρια στοιχεία του
ελληνικού εποπτικού πλαισίου και του πλαισίου διαχείρισης χρηματοπιστωτικών
κρίσεων με σκοπό να ενισχυθεί το τραπεζικό σύστημα.
♦ Οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα προάγουν την ικανότητα της οικονομίας να
παράγει, να αποταμιεύει και να εξάγει είναι ζωτικής σημασίας για τη μεσοπρόθεσμη
ανάκαμψη. Η εξωστρέφεια της Ελλάδας υπολείπεται αυτής των εταίρων της στην
Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει φιλόδοξο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των αγορών προϊόντων και εργασίας, για τη
δημιουργία ανοιχτού και προσβάσιμου περιβάλλοντος για τους εγχώριους και τους
ξένους επενδυτές και για τη μείωση της άμεσης συμμετοχής του δημοσίου στις εγχώριες
βιομηχανίες.
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Η κυβέρνηση δεσμεύεται σε δίκαιη κατανομή του κόστους προσαρμογής. Η δέσμευση
για την προστασία των πιο ευάλωτων από τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης
λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής. Στην εξυγίανση των
δημοσιονομικών, μεγαλύτερη θα είναι η συνεισφορά όσων δεν έχουν κατά παράδοση
συμβάλλει με το μερίδιο που τους αναλογεί στη φορολογική επιβάρυνση. Όσον αφορά
τη μείωση σε μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο, οι χαμηλόμισθοι προστατεύονται όπως
φαίνεται στα κάτωθι:
♦ Μειώσεις στις συντάξεις του δημοσίου: η απαλοιφή της 13ης και της 14ης σύνταξης
αντισταθμίζεται για όσους λαμβάνουν λιγότερο από €2500 μηνιαίως με την υιοθέτηση
ενός νέου ενιαίου επιδόματος €800 ετησίως. Η μείωση βαραίνει περισσότερο όσους
λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις.
♦ Μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου: Η πληρωμή του 13ου και 14ου μισθού θα
απαλειφθεί για όλους τους εργαζομένους. Για την προστασία των χαμηλότερων
εισοδηματικών στρωμάτων, για όσους λαμβάνουν λιγότερο από €3000 μηνιαίως θα
υιοθετηθεί ένα ενιαίο επίδομα €1000 ετησίως ανά εργαζόμενο το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί μέσω μείωσης επιδομάτων για τους υψηλόμισθους. Επιπλέον, οι
ελάχιστες συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα δε θα περικοπούν και τα πιο
ευάλωτα στρώματα θα αποζημιωθούν από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των
πολιτικών. Για την επίτευξη πνεύματος συναίνεσης στις πολιτικές για την αντιμετώπιση
της κρίσης, η κυβέρνηση θα καλέσει εκπροσώπους επιχειρήσεων και εργαζομένων να
υπογράψουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Τα
παραπάνω προωθούνται στο πνεύμα της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, της
αντιμετώπισης της φτώχειας και της προστασίας της απασχόλησης.

3.7.2.1.1 Δημοσιονομικές Πολιτικές
Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας πολυετούς
εμπροσθοβαρούς προσπάθειας προσαρμογής, δοθέντων των πολύ υψηλών και διαρκώς
διογκούμενων λόγων χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος. Θα ληφθούν όλα τα
αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά καθώς και για την
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εμπέδωση εμπιστοσύνης στους πιστωτές ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει τον έλεγχο της
δυναμικής του χρέους της. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτικές για την
αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των τιμών, οι οποίες, στο πλαίσιο της
νομισματικής ένωσης, πρέπει να βασιστούν σε μείωση του εγχωρίου κόστους και των
τιμών, βραχυπρόθεσμα θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, τα έσοδα της
κυβέρνησης και τη δυναμική του χρέους. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε περίοδο εξασθενημένης οικονομικής δραστηριότητας, φυσικά
επακόλουθης επιβράδυνσης των εσόδων και συγκυριακά υψηλών δαπανών. Ωστόσο,
αποτελεί αδήριτη ανάγκη να δρομολογηθούν οι κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές
και η οικονομία να εισέλθει σε μια σταθερή πορεία μελλοντικής ανάπτυξης. Είναι σαφές
ότι ο δημόσιος τομέας έχει καταστεί υπερβολικά μεγάλος και πολυδάπανος και
πρέπει να γίνει μικρότερος, πιο αποτελεσματικός και ευέλικτος και να προσανατολιστεί
στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η δημοσιονομική στρατηγική έχει ως κεντρικό άξονα την τοποθέτηση του λόγου
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά από το 2013 και μετά, καθώς και
τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης αισθητά κάτω από το 3% του
ΑΕΠ έως το 2014. Προκειμένου να αποφευχθεί το αίσθημα κόπωσης λόγω των
μεταρρυθμίσεων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς, η στρατηγική της
κυβέρνησης όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή είναι έντονα εμπροσθοβαρής.
Όλα τα δημοσιονομικά μέτρα για το υπόλοιπο του 2010 και έως το 2012 έχουν
προσδιοριστεί, και τα περισσότερα εξ αυτών προγραμματίζονται να ληφθούν μερικές
εβδομάδες μετά την υπογραφή του προγράμματος. Τα δημοσιονομικά μέτρα για το 2013
έχουν επίσης προσδιοριστεί, με ένα μικρό υπόλοιπο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί σε
επόμενους ελέγχους.
Ένα πολύ καλό ξεκίνημα έχει ήδη γίνει, με το έλλειμμα του πρώτου τριμήνου του 2010
να περιορίζεται σημαντικά. Όσο για το υπόλοιπο του 2010, επιπλέον μέτρα θα
εφαρμοστούν πέρα από εκείνα που αναφέρονται στην Απόφαση και Σύσταση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 καθώς και εκείνων που
ανακοινώθηκαν το Μάρτιο του 2010. Τα τρία σημαντικότερα άμεσα μέτρα είναι η άμεση
μείωση του λογαριασμού μισθοδοσίας του δημόσιου τομέα και των δαπανών για πληρωμές
συντάξεων, καθώς και η περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ και κάποιων συγκεκριμένων ειδικών
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φόρων κατανάλωσης (μέτρα που συνδυασμένα με άλλα, αποδίδουν περαιτέρω
εξοικονόμηση της τάξεως του 2,5% του ΑΕΠ, ήδη από το 2010). Αυτό θα εξασφαλίσει
ότι, παρά την ύφεση, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα περιοριστεί από 13,6% του ΑΕΠ το
2009 σε 8,1% του ΑΕΠ το 2010. Αυτές οι άμεσες, πολύ σημαντικές προσπάθειες
καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης αναφορικά με την αντιμετώπιση
της πρόσφατης επιδείνωσης της ψυχολογίας της αγοράς και των μεγάλων
δημοσιονομικών προκλήσεων και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσμενών
κυκλικών εξελίξεων στα έσοδα αλλά και στην υποστήριξη ενδεχομένως αυξημένων
κονδυλίων για την πληρωμή επιδομάτων ανεργίας. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται επιπλέον
εκείνων που έχουν ήδη ληφθεί, τα οποία περιλαμβάνουν την πρώτη δόση της μείωσης
των μισθολογικών δαπανών της κυβέρνησης και των δαπανών επιλεγμένων παροχών
κοινωνικής ασφάλισης (με παράλληλη διασφάλιση των ελαχίστων ορίων), τη σημαντική
μείωση των λειτουργικών δαπανών σε όλα τα υπουργεία, σημαντικά μέτρα που
εξασφαλίζουν μόνιμα έσοδα, τους ειδικούς φόρους επί εξαιρετικά κερδοφόρων
επιχειρήσεων και επί της ιδιοκτησίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας, καθώς και επί των
αγαθών πολυτελείας. Επομένως, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης είναι αταλάντευτη
και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δίκαιη κατανομή των βαρών.
Για το 2011 και μετά έχουν προσδιοριστεί επιπλέον μέτρα αύξησης των εσόδων
και μείωσης των δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.
Μαζί με την επίπτωση, στο σύνολο του έτους, των εμπροσθοβαρών μέτρων που
σχεδιάζεται να ληφθούν στα μέσα του 2010, θα καλύπτουν τις ανάγκες προσαρμογής για
το 2011 και προβλέπεται να ανέλθουν σε 4% του ΑΕΠ. Τα μέτρα προσαρμογής το 2012
θα ανέλθουν σε 2,5 % του ΑΕΠ ενώ το 2013 αναμένεται ότι θα είναι 2% του ΑΕΠ. Με
δεδομένη την αναμενόμενη υποχώρηση του ΑΕΠ, το ονομαστικό έλλειμμα ως ποσοστό
του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 7,5% το 2011, με ενδεχομένως πιο σημαντικές
ονομαστικές μειώσεις στα επόμενα χρόνια καθώς θα ξεκινάει η οικονομική ανάπτυξη.
♦ Οι δαπάνες θα μειωθούν κατά 7% του ΑΕΠ μέχρι το 2013. Από την υιοθέτηση του
ευρώ, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις δαπάνες χωρίς τόκους κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες του
ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών δαπανών, της κατανάλωσης του
δημοσίου και των κοινωνικού χαρακτήρα μεταβιβαστικών πληρωμών, δημιουργώντας
ένα πολύ μεγάλος βάρος για το κράτος. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Ως εκ τούτου, οι
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δαπάνες από μισθούς και επιδόματα θα πρέπει να περιοριστούν δεδομένου ότι
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού
και στη συνέχεια οι μισθοί και οι συντάξεις να παγώσουν σε ονομαστικούς όρους
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η κυβέρνηση έχει επίσης προγραμματίσει και
άλλες μειώσεις δημοσίων δαπανών, μεταξύ άλλων μέσω της πρόθεσης αντικατάστασης
μόνο του 20% των συνταξιοδοτουμένων δημοσίων υπαλλήλων και μέσω της ενοποίησης
των δήμων και τοπικών συμβουλίων. Είναι ζωτικής σημασίας το βάρος της προσαρμογής
στο σκέλος των δαπανών να είναι κατανεμημένο σε πολλά προγράμματα, ώστε ακόμη
και οι επενδυτικές δαπάνες να εξορθολογιστούν και να στραφούν σε πιο εντατική και
αποτελεσματική χρήση των πόρων των κοινοτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής,
στο βαθμό που είναι εφικτό. Ανεξάρτητες αξιολογήσεις θα ξεκινήσουν και θα
πραγματοποιούνται από διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης και
των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων προκειμένου να εντοπιστούν οι
κατάλληλες δράσεις για την ορθολογική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και
η ορθότερη στόχευση των κοινωνικών προγραμμάτων έτσι ώστε οι πόροι να
διοχετεύονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
♦ Τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 4% του ΑΕΠ έως το 2013. Έσοδα που
προέρχονται από πολίτες υψηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων θα περιλαμβάνουν την
αύξηση (μέσω των τεκμηρίων διαβίωσης) της φορολογίας των ελευθέρων
επαγγελματιών, την αύξηση της φορολογίας των ειδών πολυτελείας, και (προσωρινά)
πρόσθετους φόρους σε εξαιρετικά κερδοφόρες εταιρείες και υψηλής αξίας ακίνητα, όπως
και άλλα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής που περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα
φορολογική μεταρρύθμιση. Άλλες αυξήσεις των εσόδων θα περιλαμβάνουν τη διεύρυνση
της βάσης του ΦΠΑ, την αύξηση των συντελεστών και την αύξηση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης σε κατηγορίες όπου η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της
Ευρωζώνης και όπου η αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού είναι
χαμηλή. Πράσινοι φόροι και φόροι «υπέρ της υγείας» (όπως φόρος στην κατανάλωση
του αλκοόλ και των τσιγάρων) θα διαδραματίσουν επίσης κάποιο ρόλο στην προσπάθεια
για την αύξηση των εσόδων.
Εκτός από αυτά τα άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για τον προϋπολογισμό, η κυβέρνηση
έχει επίσης δρομολογήσει μια σειρά σημαντικών διαρθρωτικών δημοσιονομικών
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μεταρρυθμίσεων. Αυτές θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση
του ελέγχου επί των εσόδων και των δαπανών:
♦ Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι
βιώσιμο και θα περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών εάν δεν ληφθούν υπεύθυνα μέτρα
προκειμένου να τεθεί σε υγιή βάση. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια μεταρρύθμιση η
οποία θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τα τέλη Ιουνίου 2010. Η Εθνική Αναλογιστική
Αρχή θα εκπονήσει μελέτη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι παράμετροι του νέου
συστήματος διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία. Τα υπάρχοντα
ασφαλιστικά ταμεία θα συγχωνευθούν σε τρία. Η μεταρρύθμιση θα εισάγει ένα νέο
σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εισφορών και
παροχών, με ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν κατ’ αναλογία για όλους τους σημερινούς
και μελλοντικούς εργαζόμενους. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα οριστεί στα 65
έτη, αυξανόμενη παράλληλα με το προσδόκιμο ζωής. Οι παροχές θα πρέπει να
τιμαριθμοποιούνται. Η μεταρρύθμιση επίσης θα περιορίσει την πρόωρη συνταξιοδότηση,
ακόμα και για τους ασφαλισμένους προ του 1993, και θα περιορίσει τον κατάλογο των
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Το νέο σύστημα θα προβλέπει επίσης μια
σύνταξη κοινωνικού χαρακτήρα με εισοδηματικά κριτήρια για όλους τους πολίτες που
βρίσκονται πάνω από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να παρέχεται ένα
σημαντικό δίχτυ ασφαλείας, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.
♦ Μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σύστημα
διπλογραφικού λογιστικού ελέγχου των χρήσεων σε νοσοκομεία, την περιοδική
δημοσίευση των ελεγμένων ισολογισμών, καθώς και βελτιώσεις στους μηχανισμούς
τιμολόγησης και κοστολόγησης. Η κυβέρνηση προγραμματίζει επίσης να διαχωρίσει τον
κλάδο υγείας από τον κλάδο συνταξιοδότησης, να συγχωνεύσει τα κονδύλια για την
απλοποίηση του υπερβολικά κατακερματισμένου συστήματος, καθώς και να
συγκεντρώσει όλες τις σχετικές με την υγεία δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα ενός
μόνο υπουργείου.
♦ Φορολογική μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ένα φορολογικό πλαίσιο
που περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί το φορολογικό σύστημα
πιο αποτελεσματικό και δίκαιο. Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος έχει γίνει πιο
προοδευτικό. Οι απαλλαγές και μειώσεις έχουν μειωθεί προκειμένου να διευρυνθεί η
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φορολογική βάση. Έχουν εισαχθεί σειρά μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, που περιλαμβάνουν την υιοθέτηση αυστηρότερων υποχρεώσεων για την
έκδοση αποδείξεων για τον ΦΠΑ και την καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης. Η
κυβέρνηση θα αναθεωρήσει περαιτέρω το φορολογικό σύστημα προκειμένου να
απλοποιηθεί και να αυξηθεί η αποδοτικότητά του.
♦ Φορολογική Διοίκηση: Βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση ήδη εφαρμόζονται ενώ
τεχνική βοήθεια έχει ήδη ληφθεί από το ΔΝΤ. Βραχυπρόθεσμα, η στρατηγική της
κυβέρνησης θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των εσόδων από τους φορολογούμενους
με τα μεγαλύτερα εισοδήματα, στην αποτελεσματικότερη και αυστηρότερη εφαρμογή
του νόμου, τον έλεγχο των ατόμων με υψηλό πλούτο καθώς και των
αυτοαπασχολούμενων (όπου ο κίνδυνος φοροδιαφυγής είναι μεγαλύτερος), τη δίωξη των
παραβατών, την ενίσχυση της δήλωσης και πληρωμής του ΦΠΑ, καθώς και τη συλλογή
του μεγαλύτερου ποσού από ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. Μεσοπρόθεσμα, η
Κυβέρνηση θα σχεδιάσει πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς
συμμόρφωσης και διοίκησης στο φορολογικό σύστημα που περιλαμβάνουν: ανάπτυξη
των υποδομών παροχής υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους προκειμένου να
υποστηριχθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της συμμόρφωσης, ουσιαστική βελτίωση των
ενεργειών επιβολής του νόμου, ειδικά στα επίπεδα του ελέγχου, μέσω της χρήσης
μεθόδων βασισμένων στην ιεράρχηση των κινδύνων και δημιουργία υποδομών
κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης της φορολογικής και τελωνειακής
διοίκησης.
♦ Διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην τεχνική
βοήθεια από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών και των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων του προϋπολογισμού θα
υπάρξει αναδιάταξη προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Στο πλαίσιο αυτό: 1) το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων για τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης, 2) η Κυβέρνηση θα
εισαγάγει τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για όλους τους δημόσιους φορείς με στόχο
την αποτροπή της επανεμφάνισης χρεών, 3) θα εξασφαλιστεί ότι όλοι οι προϋπολογισμοί
για τη γενική κυβέρνηση θα ετοιμάζονται με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δημοσιονομικής
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στρατηγικής και θα κατατίθενται πριν από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους, 4) θα
προβλέπονται στους προϋπολογισμούς ανώτατα όρια δαπανών, επαρκές αποθεματικό
κινδύνου και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 5) θα
απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικού προϋπολογισμού για κάθε ενδεχόμενη
υπέρβαση πέρα των προβλεπόμενων, 6) θα τροποποιηθεί ο νόμος του 1995 για τη
διαχείριση του προϋπολογισμού προκειμένου να ισχύσουν τα παραπάνω. Η κυβέρνηση
θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ομάδες του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που παρέχουν τεχνική βοήθεια προκειμένου να εφαρμόσει τις συστάσεις που
έχει ήδη γίνει και να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις κατά τη διάρκεια του
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής
παρακολούθησης των δημοσιονομικών που θα εντάσσεται στο Κοινοβούλιο.
♦ Πλαίσιο Διαχείρισης Χρέους: Η Κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική και τα
εργαλεία διαχείρισης του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο επαρκούς
διαχείρισης του κινδύνου. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των αγορών η
Κυβέρνηση σχεδιάζει να επανεξετάσει το πλαίσιο διαχείρισης του χρέους με σκοπό την
διασφάλιση της διαφάνειας και της ικανότητας πρόβλεψης της δυναμικής του. Η
κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό από το ΔΝΤ.
♦ Παροχή πληροφοριών για τα μεγέθη του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων
και στατιστικών θεμάτων: Με την έναρξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2009, η
νέα κυβέρνηση αμέσως ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2008 ήταν
μεγαλύτερο από αυτό που είχε υποβληθεί και έπρεπε να επαναϋπολογιστεί. Σε στενή
συνεργασία με τη Eurostat για την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, η
Κυβέρνηση έχει ήδη λάβει διορθωτικά μέτρα για να αποτραπεί η επανεμφάνιση
παρόμοιων προβλημάτων και έχει σχεδιάσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα
σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τα στατιστικά
στοιχεία. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνεται η πλήρης ανεξαρτησία της ελληνικής
στατιστικής υπηρεσίας, ενώ επαρκείς πόροι θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια για τη
βελτίωση των στατιστικών συστημάτων και για την αναζήτηση εγχώριας τεχνικής
βοήθειας ώστε να υπάρξει ταχεία πρόοδος. Για αυτό το λόγο, τα μέτρα στο κοινό Σχέδιο
Δράσης για τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θα εφαρμοστούν πλήρως. Στο μέλλον, οι ελληνικές αρχές εγγυώνται ότι θα
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παρέχονται ακριβή δημοσιονομικά στοιχεία στο Ταμείο και τους Ευρωπαίους
εταίρους. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο του 2010, δημοσιεύονται έγκαιρες μηνιαίες
εκθέσεις για τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση. Το ΓΛΚ
θα αρχίσει να δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες των οποίων οι πληρωμές
εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερούμενων, από τον Ιούλιο του 2010.
Επίσης θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες πρώτον για την βελτίωση της συλλογής και
επεξεργασίας των στοιχείων της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA), που απαιτείται με βάση το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεύτερον για τη
συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για την απασχόληση στη γενική κυβέρνηση.
Λεπτομερείς πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ
και το ΔΝΤ για τους λειτουργικούς λογαριασμούς και τους ισολογισμούς των
κυριοτέρων δημόσιων επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στενά και εφόσον χρειαστεί, θα λαμβάνονται
επιπρόσθετα μέτρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινδύνους που προέρχονται από τη μη
επίτευξη των προγραμματισθέντων στόχων όπως χαμηλότερα έσοδα, υψηλότερες
κοινωνικές μεταβιβάσεις, περαιτέρω αρνητικές αναθεωρήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης,
πρόσθετα δημοσιονομικά βάρη από το δημόσιο και το χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και
υψηλότερες δαπάνες τόκων. Ωστόσο, αυτά είναι διαχειρίσιμα και η κυβέρνηση είναι
έτοιμη να λάβει κατάλληλες δράσεις για τη διατήρηση των στόχων του προγράμματος,
μεταξύ άλλων μέσω της έκτακτης μείωσης δαπανών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Ταυτόχρονα, υπάρχει και ενδεχόμενο για θετικότερες εξελίξεις. Οι προβλέψεις για το
2010-2011 βασίζονται σε επιφυλακτικές εκτιμήσεις για τα ληφθέντα μέτρα, καθώς μια
θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού
ανάπτυξης του ΑΕΠ και μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου της αγοράς, ενώ οι
προσπάθειες διαχείρισης των εσόδων μπορεί να αποφέρουν περισσότερα έσοδα από αυτά
που προβλέπει το πρόγραμμα. Εάν αποκατασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και η αγορά
στηρίξει την Ελλάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο ή η ανταπόκριση στις
μεταρρυθμίσεις είναι πιο δυναμική θα επιτευχθεί γρηγορότερη διόρθωση προς το
επιθυμητό επίπεδο του ελλείμματος και θα επιστρέψει η χώρα ταχύτερα σε τροχιά
δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
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3.7.2.1.2 Πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα
Παρά την παρούσα ισχυρή φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η κεφαλαιακή βάση του συστήματος
ενισχύθηκε σημαντικά το 2009, αυξανόμενη από 24 δις ευρώ σε 33 δις ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιακών ενισχύσεων από το κράτος ύψους 3,8 δις ευρώ,
κεφαλαιακών ενισχύσεων από τους μετόχους και παρακρατηθέντα κέρδη. Όλες οι
τράπεζες ικανοποιούν το όριο κεφαλαιακής επάρκειας του 8% και η μέση κεφαλαιακή
επάρκεια του συστήματος αυξήθηκε σε 11,7% στο τέλος του 2009. Παρόλα αυτά η
δημοσιονομική κρίση και η αποδυνάμωση του οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησαν σε
αναστροφή του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης και σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, τα οποία έφτασαν το 7,7% στο τέλος του 2009, ενώ η κερδοφορία μειώθηκε και
μπορεί για φέτος να κλείσει με αρνητικό πρόσημο.
Η άμεση πρόκληση για τις τράπεζες είναι η διαχείριση των δύσκολων τρεχουσών
συνθηκών ρευστότητας. Στο γενικότερο πλαίσιο της αναταραχής που επηρεάζει τις
αγορές χρέους της ελληνικής κυβέρνησης, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν την πρόσβασή
τους στη διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών τους από το τέλος του
2009. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους στη διατραπεζική αγορά δεν ανανεώθηκαν ή
ανανεώθηκαν με υψηλό κόστος, ενώ παρατηρήθηκε και μια μετρίου μεγέθους εκροή
καταθέσεων τους πρώτους μήνες του 2010, γεγονός που έθεσε τη ρευστότητα πολλών
ελληνικών τραπεζών υπό πίεση. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες βασίστηκαν όλο και
περισσότερο στις πηγές αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Η κυβέρνηση
προκειμένου να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω αντίξοες συνθήκες
παρέτεινε τη διάρκεια του πακέτου ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος από τις αρχές
του 2009 (€28 δις, από τα οποία €11 δις είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2009),
με στόχο την παροχή ποσού ύψους 17 δις ευρώ σε επιπλέον ρευστότητα ενώ θέτει σε
εφαρμογή και περαιτέρω επέκταση του πακέτου ενίσχυσης, υπό την επιφύλαξη της
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του υφιστάμενου πλαισίου του
Ευρωσυστήματος, οι εθνικές Κεντρικές Τράπεζες μπορούν να παρέχουν στήριξη σε
πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας, αλλά
παραμένουν φερέγγυα. Σε περίπτωση που δοθεί τέτοια στήριξη από την Τράπεζα της
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Ελλάδος, θα είναι πλήρως εγγυημένη από το Ελληνικό Δημόσιο κατά τρόπο που να
συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θέτουν επίσης σε εφαρμογή ένα νέο δίκτυ
ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση υγιούς κεφαλαιακού επιπέδου για τις τράπεζες και
κατά συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να στηριχθεί η πραγματική οικονομία.
Προβλέποντας ότι οι τράπεζες μπορεί να υποστούν περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις
στην κερδοφορία τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή τους θέση, η
κυβέρνηση θα θεσπίσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας και
μετά από διαβούλευση με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ένα πλήρως
ανεξάρτητο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Οι υπεύθυνοι για τις
αποφάσεις του ΤΧΣ θα είναι άτομα με αναγνωρισμένο κύρος στα χρηματοπιστωτικά
θέματα, οι οποίοι θα διορίζονται από την κυβέρνηση και το Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος (ο οποίος θα έχει την ευθύνη των περισσοτέρων διορισμών). Ο πρωταρχικός
σκοπός του ΤΧΣ είναι η διαφύλαξη της φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού
τομέα και κατά συνέπεια της δυνατότητάς του να στηρίξει την ελληνική οικονομία,
παρέχοντας κεφάλαιο στις τράπεζες εφόσον χρειαστεί. Όταν οι εποπτικές αρχές
αξιολογήσουν ότι υπάρχει πιθανότητα το κεφάλαιο μιας τράπεζας να υποχωρήσει σε μη
επαρκές επίπεδο, οι μέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν άμεσα νέο κεφάλαιο, ή να
λάβουν προσωρινό κεφάλαιο από το ΤΧΣ. Αν στη συνέχεια οι τράπεζες δεν είναι σε
θέση να αντλήσουν από μόνες τους άμεσα επιπρόσθετα κεφάλαια και να αποπληρώσουν
το ΤΧΣ, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωσή τους υπό την αιγίδα του ΤΧΣ και σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές
ενισχύσεις.
Επίσης, θα ενισχυθούν και άλλα στοιχεία του δικτύου ασφαλείας για το
χρηματοπιστωτικό τομέα. Η νομοθεσία για την αναδιάρθρωση των χρεών των
επιχειρήσεων και η παρούσα νομοθετική πρόταση για την αναδιάρθρωση των χρεών των
νοικοκυριών θα συνάδουν με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο τη διασφάλιση
της πιστωτικής πειθαρχίας, την προστασία των δικαιωμάτων των πιστωτών και των
δανειοληπτών και τη διαφύλαξη των πληροφοριών σχετικά το ιστορικό φερεγγυότητας
των δανειοληπτών.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εντείνει την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
και θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για την εποπτεία. Αυτό περιλαμβάνει και
αύξηση της συχνότητας και της ταχύτητας υποβολής στοιχείων και την περαιτέρω
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για συχνούς ελέγχους ακραίων συνθηκών
(stress tests). Θα αυξηθεί το προσωπικό τόσο για επιτόπιους ελέγχους όσο και για
ελέγχους εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις νέες αρμοδιότητες της
Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την εποπτεία των ασφαλιστικών οργανισμών. Θα
εισαχθεί επιπλέον ευελιξία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και θα χορηγηθεί σε
όλο το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος ισχυρή νομική προστασία για τις ενέργειες
που εκτελούνται με καλή πίστη.
Θα διατηρηθεί η στενή συνεργασία με τις εγχώριες και ξένες εποπτικές αρχές σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διασυνοριακή εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές
έχουν πλήρη επίγνωση της σημαντικής παρουσίας των ελληνικών τραπεζών σε χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουν υπογραφεί μια σειρά από μνημόνια συνεννόησης με
τις εποπτικές αρχές τόσο των χωρών της ΕΕ όσο και των χωρών που δεν ανήκουν στην
ΕΕ. Επίσης, θα εντατικοποιηθεί η επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφορικά με τις εκτιμήσεις του κινδύνου και τα σχέδια
έκτακτης ανάγκης για παροχή ρευστότητας.

3.7.2.1.3 Διαρθρωτικές Πολιτικές
Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
και να εξέλθει η χώρα πιο γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα ενισχύσουν την
ευελιξία και την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, θα διασφαλίσουν ότι οι εξελίξεις
στους μισθούς και τις τιμές θα αποκαταστήσουν και στη συνέχεια θα διατηρήσουν τη
διεθνή ανταγωνιστικότητα και, σταδιακά, θα αλλάξουν τη διάρθρωση της οικονομίας
προς ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο βασισμένο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.
Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ
με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως καθορίζονται στο Μνημόνιο
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ). Ειδικότερα:
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♦ Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Οι κατακερματισμένες πρακτικές
απασχόλησης θα αλλάξουν μέσω της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών πρόσληψης και
της ολοκλήρωσης της ενιαίας αρχής πληρωμών για τους μισθούς. Θα εισαχθεί ένα
απλουστευμένο σύστημα αποδοχών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, που θα
καλύπτει τους βασικούς μισθούς και όλα τα επιδόματα και θα ισχύει για όλους τους
εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Οι πρακτικές προμηθειών θα βελτιωθούν με στόχο τη
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το σύστημα
υγείας, όπου σημειώθηκαν σημαντικές υπερβάσεις δαπανών, θα αναμορφωθεί μέσω
μεταρρυθμίσεων στους τομείς της διαχείρισης, των λογιστικών πρακτικών και της
χρηματοδότησης. Η αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα επιτευχθεί με στόχο
τη μείωση του αριθμού των τοπικών διοικήσεων και των αιρετών στελεχών όπως
προβλέπει το σχέδιο «Καλλικράτης». Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη εξωτερική λειτουργική αξιολόγηση της
δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα
συμβάλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων για τις κυβερνητικές δράσεις και θα
ενισχύσουν τον αγώνα κατά της σπατάλης και της διαφθοράς σε ολόκληρη τη δημόσια
διοίκηση.
♦ Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και της εισοδηματικής πολιτικής. Σε εναρμόνιση με
τη μείωση των μισθών του δημόσιου τομέα, οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να
γίνουν πιο ευέλικτοι ώστε να καταστεί δυνατή η συγκράτηση του κόστους για μεγάλη
χρονική περίοδο. Μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους εντός του
πλαισίου της κοινοτικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει το νομικό πλαίσιο
για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και
της εξάλειψης της ασυμμετρίας στη διαιτησία. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία
για τη θέσπιση ελάχιστων μισθών για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ειδικές ομάδες που
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι.
Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το νέο σύστημα ελέγχου για την αδήλωτη
εργασία και θα εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της αγοράς εργασίας. Η νομοθεσία για την
προστασία της απασχόλησης θα αναθεωρηθεί, συμπεριλαμβανομένων πρώτον των
διατάξεων περί παράτασης της περιόδου μαθητείας, δεύτερον των κανόνων που διέπουν
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τις ομαδικές απολύσεις και τρίτον της διευκόλυνσης της ευρύτερης χρήσης της μερικής
απασχόλησης. Τα περιθώρια βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών θα
αναθεωρηθούν προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τις πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
♦ Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού
στις αγορές. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει σύντομα νομοθεσία για τη θέσπιση σημείων
εξυπηρέτησης μιας στάσης (one-stop shops) για την έναρξη νέων επιχειρήσεων με στόχο
τη μείωση των διαδικασιών, του κόστους και των καθυστερήσεων. Θα εισαχθεί
νομοθεσία για τη μείωση των αδειών και άλλων δαπανών για τη βιομηχανία. Η
κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τα βασικά βήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις
υπηρεσίες το 2010, κυρίως σε τομείς προτεραιότητας, όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση
και το λιανικό εμπόριο. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα απελευθερωθούν
κλειστά επαγγέλματα με την μείωση των καθορισμένων αμοιβών και άλλων
περιορισμών για τους δικηγόρους, τα φαρμακεία, τους συμβολαιογράφους, τους
μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τις οδικές μεταφορές και τους ορκωτούς λογιστές.
Επίσης, ο ρόλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενισχυθεί. Οι αγορές
δικτύων θα απελευθερωθούν σταδιακά, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της
ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα τις ρυθμιστικές αρχές σε αυτούς τους τομείς
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
♦ Διαχείριση και αποκρατικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές
επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια με στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητά τους και τη μείωση των ζημιών τους. Ως πρώτο βήμα, οι οικονομικές
καταστάσεις για το 2009 των δέκα κρατικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες ζημιές,
αφού ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί
χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των
μεγαλύτερων ζημιογόνων επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των
μέσων μαζικής μεταφοράς. Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα
μέτρα για τη μείωση του κόστους, μεταξύ των οποίων είναι ο εξορθολογισμός των
εξυπηρετούμενων δικτύων και η αύξηση των τιμολογίων. Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει
την εκποίηση δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που ανήκουν
σε δημόσιες επιχειρήσεις ή στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω τη
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δυνατότητα βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης και ενίσχυσης της εποπτείας της
κρατικής ιδιοκτησίας.
♦ Η βελτίωση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων
και του Ταμείου Συνοχής. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για να αυξήσει το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων των Διαρθρωτικών
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση εξαμηνιαίων στόχων
για τις αιτήσεις πληρωμών βασισμένων στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και
μετρήσιμων με πιστοποιημένα στοιχεία και με την υιοθέτηση ενός συστήματος
«γρήγορης παραγωγής έργων» το οποίο θα περιλαμβάνει προθεσμίες για κάθε στάδιο της
έγκρισης και εφαρμογής των έργων. Θα υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα μεγάλα έργα
ανά έτος. Στο πλαίσιο του συνολικού κονδυλίου δημοσίων επενδύσεων που
συμφωνήθηκαν στο παρόν πρόγραμμα, θα δημιουργηθεί ένας κεντρικός λογαριασμός
που θα χρησιμοποιείται για πιστώσεις του προϋπολογισμού για το κομμάτι της εθνικής
συγχρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Μια ειδική
ομάδα κρούσης θα δημιουργηθεί μέσα στην Επιτροπή με στόχο την εξασφάλιση της
ταχύτερης παράδοσης έργων υψηλής ποιότητας.
Η αποφασιστική εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος θα συμβάλει στην
οικονομική ανάκαμψη και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Αν η
δημοσιονομική προσαρμογή προχωρήσει ταχύτερα από το αναμενόμενο ή αν οι
συνθήκες της αγοράς βελτιωθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η
κυβέρνηση αντίστοιχα δεν θα χρειαστεί να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαίων από το
μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ.
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Πίνακας 3.3 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδος από το ΔΝΤ
Χρόνος
επίτευξης
κριτηρίων
απόδοσης

Ημερομηνία
παροχής
δόσης

ΕΤΔ (σε
δις)

12 Μαΐου
2010
30 Αυγούστου 2010
30 Νοεμβρίου 2010
28 Φεβρουαρίου 2011
30 Μαΐου
2011
30 Αυγούστου 2011
30 Νοεμβρίου 2011
28 Φεβρουαρίου 2012
30 Μαΐου
2012
30 Αυγούστου 2012
30 Νοεμβρίου 2012
28 Φεβρουαρίου 2013
30 Μαΐου
2013

4,8059

Ποσό
χρηματοδότησης
(σε δις
ευρώ)
5,5748

2,1627

2,5087

Υπογραφή 3ετούς Συμφωνίας
Χρηματοδότησης
Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης

2,1627

2,5087

Ολοκλήρωση 2ης αναθεώρησης

3,6045

4,1812

Ολοκλήρωση 3ης αναθεώρησης

2,8836

3,345

Ολοκλήρωση 4ης αναθεώρησης

1,9224

2,230

Ολοκλήρωση 5ης αναθεώρησης

1,2015

1,3937

Ολοκλήρωση 6ης αναθεώρησης

2,403

2,7875

Ολοκλήρωση 7ης αναθεώρησης

1,4418

1,6725

Ολοκλήρωση 8ης αναθεώρησης

1,4418

1,6725

Ολοκλήρωση 9ης αναθεώρησης

0,4806

0,5575

Ολοκλήρωση 10ης αναθεώρησης

1,4418

1,6725

Ολοκλήρωση 11ης αναθεώρησης

0,4806

0,5575

Ολοκλήρωση 12ης αναθεώρησης

Συνολικό
26,4329
χρηματικό ποσό
3ετούς
προγράμματος
Πηγή: IMF Country Report No.10/111.

30,6622

Μάιος 2010
Ιούνιος 2010
Σεπτέμβριος
2010
Δεκέμβριος 2010
Μάρτιος 2011
Ιούνιος 2011
Σεπτέμβριος
2011
Δεκέμβριος 2011
Μάρτιος 2012
Ιούνιος 2012
Σεπτέμβριος
2012
Δεκέμβριος 2012
Μάρτιος 2013
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Παρατηρήσεις

Πίνακας 3.4 Το δανειοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Χρόνος επίτευξης
κριτηρίων
απόδοσης
Μάιος 2010
Ιούνιος 2010
Σεπτέμβριος 2010
Δεκέμβριος 2010
Μάρτιος 2011
Ιούνιος 2011
Σεπτέμβριος 2011
Δεκέμβριος 2011
Μάρτιος 2012
Ιούνιος 2012
Σεπτέμβριος 2012
Δεκέμβριος 2012
Μάρτιος 2013

Ημερομηνία
παροχής
δόσης
Μάιος/Ιούνιος
2010
3ο τρίμηνο
2010
4ο τρίμηνο
2010
1ο τρίμηνο
2011
ο
2 τρίμηνο
2011
ο
3 τρίμηνο
2011
ο
4 τρίμηνο
2011
1ο τρίμηνο
2012
2ο τρίμηνο
2012
3ο τρίμηνο
2012
ο
4 τρίμηνο
2012
ο
1 τρίμηνο
2013
ο
2 τρίμηνο
2013

Ποσό
(δις
ευρώ)
14,5

Παρατηρήσεις
Υπογραφή διμερών δανείων

6,5

Ολοκλήρωση 1ης αναθεώρησης

6,5

Ολοκλήρωση 2ης αναθεώρησης

10,9

Ολοκλήρωση 3ης αναθεώρησης

8,7

Ολοκλήρωση 4ης αναθεώρησης

5,8

Ολοκλήρωση 5ης αναθεώρησης

3,6

Ολοκλήρωση 6ης αναθεώρησης

7,3

Ολοκλήρωση 7ης αναθεώρησης

4,4

Ολοκλήρωση 8ης αναθεώρησης

4,4

Ολοκλήρωση 9ης αναθεώρησης

1,5

Ολοκλήρωση 10ης αναθεώρησης

4,4

Ολοκλήρωση 11ης αναθεώρησης

1,5

Ολοκλήρωση 12ης αναθεώρησης

Συνολικό
80
χρηματικό ποσό
διμερών δανείων
Πηγή: Occasional Paper No.61 European Economy page 69.
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3.7.3 Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος
Στις 9 Μαΐου 2010, με την υπογραφή του προγράμματος στήριξης, δόθηκαν στην
κυβέρνηση της Ελλάδας 4,8 δισεκατομμύρια Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) που
αντιστοιχούν σε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 26,4 δισεκατομμύρια ΕΤΔ
που προβλέπει η συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην πρώτη αξιολόγηση
προόδου της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας, που
πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 2010 εγκρίθηκε η άμεση εκταμίευση (στις 10
Σεπτεμβρίου 2010) 2,16 δις ΕΤΔ δηλαδή 2,57 δις ευρώ. Τα ευρήματα της πρώτης
έκθεσης αναλύονται παρακάτω.
Οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν αμετάβλητες και ο βραχυπρόθεσμος
πληθωρισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προβλέπει
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 4% το 2010 και 2,5% το 2011.
Ωστόσο, επειδή η κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά μεγάλων αυξήσεων στους έμμεσους
φόρους, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και στο επίπεδο των τιμών, οι ρυθμοί του δείκτη
τιμών καταναλωτή και του έμμεσου αποπληθωριστή έχουν αυξηθεί. Η μετακύλιση του
μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων των έμμεσων φόρων στη τελική τιμή είναι
ενδεικτική της έλλειψης ανταγωνισμού και της επικράτησης ολιγοπωλιακών δομών στην
αγορά. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται πλέον να προσεγγίσει το 4,75% για
το έτος. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε σταθερούς φόρους
(Harmonized Index of Consumer Prices) ο οποίος μετράει την επίδραση των έμμεσων
φόρων όπως του ΦΠΑ και των φόρων κατανάλωσης, μειώνεται και έχει υποχωρήσει
κάτω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, για πρώτη φορά από τη δημιουργία του
ευρώ. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη μετακύλισης των υψηλότερων τιμών στους μισθούς,
καθώς η εθνική συλλογική σύμβαση που υπεγράφη συμβάλλει στη συγκράτηση της
αύξησης των μισθών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
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3.7.3.1 Δημοσιονομική Πολιτική
Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο. Ο
κρατικός προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση οδηγεί την προσπάθεια εξυγίανσης με μια
εντυπωσιακή μείωση του ελλείμματος πάνω από 40% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου
(σε ετήσια βάση). Τα τρέχοντα έσοδα αυξήθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο κατά 7%,
παρά τη βαθιά κρίση και οι τρέχουσες δαπάνες και μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά
περίπου 10%. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία, καθώς και τα
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης έχουν λάβει επίσης μέτρα, αλλά η πρόοδός τους είναι
σταδιακή εξαιτίας της αναμενόμενης δυσκολίας στον έλεγχο δαπανών. Μέχρι τον Ιούνιο,
το μεγάλο περιθώριο που δημιουργήθηκε στον προϋπολογισμό του κράτους υπό το
πλαίσιο των τεθέντων στόχων έχει αντισταθμίσει τις υπερβάσεις που έγιναν έως σήμερα
σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ωστόσο, υπήρξε κάποια ανεπιθύμητη συσσώρευση
πληρωτέων λογαριασμών / ληξιπρόθεσμων οφειλών στα νοσοκομεία και στα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης και αναμένεται να ληφθούν μέτρα για την επίτευξη των στόχων
του προγράμματος.
Για δεύτερο εξάμηνο του έτους και σύμφωνα με το πρόγραμμα του Μαΐου, η
κυβέρνηση θα περιορίσει το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης (σε
δημοσιονομική βάση) στα 18,5 δις ευρώ μέσω της:
α) Συνέχισης της εφαρμογής των μέτρων: Τα δημοσιονομικά μέτρα (ΦΠΑ και ειδικοί
φόροι κατανάλωσης, και ιδίως τα οφέλη από τις περικοπές συντάξεων και μισθών) θα
υλοποιηθούν πλήρως το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα δημιουργήσουν σημαντικούς
πόρους που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση όλων των πληρωμών μέχρι το τέλος του
2010 και την απόσβεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα έχει δημιουργηθεί έως τα
μέσα του έτους.
β) Συγκράτησης των δαπανών: Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, η κυβέρνηση
πραγματοποίησε λιγότερες από τις αναμενόμενες πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού κατά 5,6 δις ευρώ. Η κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει αυτήν την
υψηλότερη από το αναμενόμενο απόδοση και τον Σεπτέμβριο, και να κλείσει το έτος με
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ένα περιθώριο απόδοσης της τάξης των 4 δις ευρώ για την κάλυψη των κινδύνων που
προέρχονται από άλλους τομείς της γενικής κυβέρνησης. Η συγκράτηση των δαπανών θα
επικεντρωθεί στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες
μεταβιβάσεις προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης για να μπορέσουν να είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Ανά πάσα
στιγμή, αν η απόδοση απομακρυνθεί από αυτούς τους στόχους, ή τα έσοδα υποχωρήσουν
κάτω από το προγραμματισμένο όριο, η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να λάβει
διορθωτικά μέτρα.
Η ψήφιση τον Ιούλιο ενός νέου νόμου για τον προϋπολογισμό που ενισχύει το
πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης ήταν πολύ σημαντικό επίτευγμα. Αυτό σημαίνει
ότι ο προϋπολογισμός για το 2011 θα είναι μέρος ενός τριετούς κυλιόμενου
μεσοπρόθεσμου πλαισίου, καθώς και ότι ο υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να καθορίζει
την οροφή για τα ανώτατα όρια δαπανών για τα υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο
εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής και στη γενική κυβέρνηση. Επίσης, ο
προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει πλέον αποθεματικό εκτάκτων αναγκών για τη
διευκόλυνση της απορρόφησης κραδασμών και κινδύνων και η κυβέρνηση θα
δημιουργήσει μητρώο δεσμεύσεων στα αρμόδια υπουργεία (διαρθρωτικός στόχος για το
τέλος Σεπτεμβρίου) για την καλύτερη διαχείριση των δαπανών σε δημοσιονομική βάση
πέρα των χρηματικών εκταμιεύσεων. Επιπλέον, η κυβέρνηση αναπτύσσει συστήματα
μηνιαίας αναφοράς δημοσιονομικών δεδομένων για τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης (στόχος μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου).
Η προετοιμασία των προϋπολογισμών της γενικής κυβέρνησης για το 2011
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του νέου νόμου για τον προϋπολογισμό βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι προϋπολογισμοί θα προετοιμαστούν στο πλαίσιο του νέου νόμου και η
κυβέρνηση θα παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στις κοινοβουλευτικές
επιτροπές στις αρχές Οκτωβρίου, μαζί με το ενοποιημένο προσχέδιο προϋπολογισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών προϋπολογισμών και θα είναι συνεπές με τον
στόχο για δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης (σε όρους ESA95, European
System of National and Regional Accounts 1995), ύψους 17 δις ευρώ το 2011. Η
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κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τη βιωσιμότητα ορισμένων διακριτών περικοπών των
δαπανών και εάν χρειαστεί θα τις αντικαταστήσει με μόνιμες μειώσεις δαπανών.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή το 2011 τα δημοσιονομικά μέτρα που
συμφωνήθηκαν το Μάιο.
Σύμφωνα με το αρχικό μνημόνιο, η Κυβέρνηση θα εστιάσει στην ενίσχυση της
φορολογικής διοίκησης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά τους
προσεχείς μήνες. Η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης είναι απαραίτητη για τη:
♦ τη διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής της νέας φορολογικής νομοθεσίας,
♦ τη συλλογή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών,
♦ την αναδιοργάνωση της μονάδας φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα,
♦ την ενίσχυση των ελέγχων φυσικών προσώπων με υψηλή περιουσία και υψηλά
εισοδήματα
♦ την ενίσχυση των ελέγχων υποβολής στοιχείων και πληρωμών, και τη βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους πολίτες.
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πιο εντατικά τις αποδείξεις
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης
και θα συνεχίσει τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και δεδομένων σχετικά
με τον πλούτο και τις καταναλωτικές συνήθειες ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή και η
φοροαποφυγή, ιδίως των φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, ενώ
επανεξετάζει τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και
αποτελεσματική δίωξη των παραβατών για φορολογικούς λόγους.
Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης προχωρεί. Η κυβέρνηση δημιουργεί ενιαία
αρχή πληρωμών μέσω της οποίας θα καταβάλλονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων
της κεντρικής διοίκησης από τα τέλη του 2010 και της γενικής κυβέρνησης από τον
Μάρτιο του 2011. Τα σχέδια να προχωρήσει το 2011 σε ένα απλοποιημένο σύστημα
μισθοδοσίας διευκολύνονται από την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων που
ολοκληρώθηκε. Η λειτουργική αξιολόγηση ξεκινάει το δεύτερο εξάμηνο του 2010 και
έχει ως στόχο το σχεδιασμό των επιχειρησιακών βημάτων για τον εξορθολογισμό και την
αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων στην
εφαρμογή του προγράμματός της, και πιο συγκεκριμένα την ενίσχυση του ελέγχου των
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δαπανών των οργανισμών της γενικής κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι
κάτωθι δράσεις:
♦ Τομέας Υγείας. Στα νοσοκομεία, η κυβέρνηση θα επιταχύνει τις πληρωμές για να
αποφευχθεί η συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών και να περιοριστεί η μεταφορά
των υποχρεώσεων στο 2011. Περαιτέρω, η κυβέρνηση έχει μειώσει τις τιμές προμήθειας
των φαρμακευτικών προϊόντων κατά 20% με την εφαρμογή ανώτατων ορίων τιμών σε
εγκεκριμένες λίστες φαρμάκων, και βελτιωμένων προφίλ και συγκριτικών αξιολογήσεων
για τους ασθενείς και τους γιατρούς ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες συνταγές, που θα
πρέπει να αποφέρουν σημαντικές εξοικονομήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.
Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να μειώσει περαιτέρω το κόστος φαρμάκων (όπου υπάρχει
περιθώριο για την επέκταση της λίστας φαρμάκων, τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων,
καθώς και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης). Η κυβέρνηση θα
εφαρμόσει την είσπραξη της συμμετοχής των 3 ευρώ για τις τακτικές υπηρεσίες.
♦ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο πρόσφατος νόμος «Καλλικράτης» για τη
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των τοπικών
αυτοδιοικήσεων, των φορέων, και των εκλεγμένων και διορισμένων λειτουργών. Η
κυβέρνηση θα εφαρμόσει αυστηρά τις προβλέψεις του νόμου, και ειδικά όσες αφορούν
στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε στοχευμένο εξορθολογισμό προσωπικού και την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, με συνέπεια να εξασφαλιστούν καλύτερα
δημοσιονομικά αποτελέσματα της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ για κάθε ένα από
τα τρία έτη κατά την περίοδο 2011-13. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι εξοικονομήσεις
θα συμβάλλουν στη συνολική δημοσιονομική εξυγίανση της γενικής κυβέρνησης, η
τελευταία θα περιορίσει τον δανεισμό, θα μειώσει τις μεταβιβάσεις και θα ελέγχει τη
συνέπεια των προϋπολογισμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη
μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική.
♦ Κρατικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των μεγάλων
ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων, ώστε να μειωθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι για
τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας,
της αύξησης των εισιτηρίων στα δημόσια μέσα μεταφοράς, και την περαιτέρω μείωση
των υπέρμετρων επιδομάτων και των υπερωριών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση θα
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αναδιαρθρώσει τον ζημιογόνο Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). Σύμφωνα
με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, οι λειτουργικές υποχρεώσεις-επιδοτήσεις προς δημόσιες
υπηρεσίες (public service obligation -PSO) θα περιοριστούν σε 50 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, και καμία νέα εγγύηση χρέους από το κράτος δεν θα δοθεί στην
αναδιαρθρωμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία πρέπει να διακόψει μια μακρά
ιστορία μεγάλων ζημιών. Οι 10 μεγαλύτερες ζημιογόνες επιχειρήσεις θα έχουν τις
οικονομικές τους καταστάσεις μέχρι και το 2009 δημοσιευμένες στο διαδίκτυο πριν από
το τέλος Σεπτεμβρίου (διαρθρωτικός στόχος) για την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με
τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση.
Το Κοινοβούλιο ψήφισε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Εισαγάγεται ένα νέο σύστημα το οποίο
προβλέπει ότι οι μελλοντικές συντάξεις θα αποτελούνται από δύο μέρη την ανταποδοτική
και τη βασική σύνταξη με στόχο τον έλεγχο της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών.
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της
μεταρρύθμισης όσον αφορά τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι το τέλος του
Δεκεμβρίου 2010, και όσον αφορά τα μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία συντάξεων μέχρι
τα τέλη Μαρτίου 2011. Αυτές οι αξιολογήσεις θα καθορίσουν κατά πόσο απαιτούνται
περαιτέρω προσαρμογές των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη
συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ μεταξύ
2009-2060. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσαρμογές, αν χρειαστεί, θα ολοκληρωθούν
μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2011 σε διαβούλευση με ειδικούς εμπειρογνώμονες, όπως
προβλέπεται στο νόμο 3863.
Χρηματοδότηση και ταμειακή διαχείριση. Η τελευταία αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι
οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για την περίοδο 2010-11 καλύπτονται πλήρως
από τα δάνεια των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ, με την κυβέρνηση να
είναι σε θέση, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα, να αναχρηματοδοτήσει σχετικά μικρό
απόθεμα εντόκων γραμματίων. Ωστόσο, η περιορισμένη ρευστότητα απαιτεί προσεκτική
διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα αρχίσει μηνιαίες δημοπρασίες εντόκων γραμματίων από
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τον Σεπτέμβριο (από τις τριμηνιαίες τοποθετήσεις) για να βελτιώσει τη διαχείριση των
διαθεσίμων και να ομαλοποιήσει τα προφίλ ωρίμανσης.

3.7.3.2 Πολιτικές Χρηματοπιστωτικού Τομέα
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές
προκλήσεις. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του
τραπεζικού συστήματος μειώθηκε κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 11,7% επειδή τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν στο 8,2% από 7,7% στο τέλος του 2009. Οι
αυξήσεις των προβλέψεων και των ζημιών από την υποτίμηση στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών προκάλεσε ζημία για το σύστημα σε ενοποιημένη βάση. Όλες οι τράπεζες
είναι συνεπείς με τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας του 8%. Τα πρόσφατα
τεστ αντοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of
European Banking Supervisors –CEBS) κάλυψαν πάνω από το 90% των στοιχείων του
ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος και όλες οι τράπεζες εκτός από μία (την ΑΤΕ)
πέρασαν. Τα θετικά αποτελέσματα συνέβαλαν στη μείωση της αστάθειας των αγορών.
Οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν δύσκολες, αν και η αστάθεια στις αγορές
έχει μειωθεί. Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν αποκαταστήσει την πρόσβασή τους στη
διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών τους και η ωρίμανση των
διατραπεζικών υποχρεώσεών τους ασκούν πίεση στις θέσεις ρευστότητάς τους. Η
υποβάθμιση της Ελλάδος από τον οίκο Moody’s τον Ιούνιο του 2010 άσκησε περαιτέρω
πίεση στις αποτιμήσεις των εγγυήσεων και, για να διατηρηθούν επαρκή αποθέματα
ρευστότητας στον κλάδο, οι αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση για την υιοθέτηση νομοθεσίας
που επιτρέπει νέα δόση των κρατικά εγγυημένων τραπεζικών ομολόγων ύψους 25 δις
ευρώ (προαπαιτούμενη δράση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ
στις 10 Σεπτεμβρίου). Οι εγγυήσεις αυτές θα εξασφαλίσουν επαρκή παροχή δανείων από
την ΕΚΤ/Ευρωσύστημα προς τις ελληνικές τράπεζες και την οικονομία, καθώς και για να
αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες περαιτέρω αναταραχές στην αγορά.
Ο νόμος για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που ψηφίστηκε
δημιουργεί ένα μηχανισμό υποστήριξης του απαιτούμενου ύψους των ιδίων
κεφαλαίων των τραπεζών. Στις 13 Ιουλίου το Κοινοβούλιο θέσπισε το νόμο για το
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ΤΧΣ. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να αρχίσει να λειτουργεί το ΤΧΣ από τα μέσα
Σεπτεμβρίου προχωρούν και θα λάβει την πρώτη δόση της χρηματοδότησης εκείνη την
περίοδο.
Η τραπεζική εποπτεία έχει ενισχυθεί. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων έχουν
αυξηθεί και η υστέρηση στις αναφορές έχει μειωθεί. Ωστόσο η επέκταση των εποπτικών
πόρων είναι αργή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ανάληψη της εποπτείας του ασφαλιστικού
κλάδου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση
αυτού του ζητήματος θα δοθεί.
Η κυβέρνηση έχει ζητήσει την εκπόνηση μιας εις βάθος μελέτης σχετικά με τις
στρατηγικές επιλογές για τον τραπεζικό τομέα. Επιπλέον, η κυβέρνηση ζήτησε μία
προκαταρκτική εκτίμηση (due diligence) της χρηματοοικονομικής κατάστασης των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών στους οποίους το κράτος έχει σημαντικό μερίδιο
συμμετοχής. Τόσο η μελέτη όσο και η προκαταρτική εξέταση θα ολοκληρωθούν μέχρι τα
μέσα Σεπτεμβρίου. Βάσει του αποτελέσματος των παραπάνω, η κυβέρνηση με τη
βοήθεια εμπειρογνωμόνων θα σχεδιάσει πρόγραμμα για τη διατήρηση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
τραπεζικού συστήματος.
Οι αρχές λαμβάνουν πρωτοβουλίες βάσει των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής
του Ιουλίου 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS). Ενώ
αναμένουν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εκτίμησης, η μόνη τράπεζα (Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος -ΑΤΕ) που δεν είχε περάσει το δυσμενέστερο σενάριο θα
συνεχίσει την εφαρμογή προσωρινών μέτρων αναδιάρθρωσης, υπό την άμεση εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή της στην
ΑΤΕ και θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με την απαίτηση της εφαρμογής ενός
σχεδίου αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,
και ολοκλήρωση της συμμόρφωσης μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2010.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διατηρεί στενή συνεργασία με τις εγχώριες και ξένες
εποπτικές αρχές. Η τακτική επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές των χωρών της ΝΑ
Ευρώπης που αφορούν τις αξιολογήσεις των κινδύνων και των σχεδίων έκτακτης
ανάγκης ρευστότητας έχουν ενταθεί. Οι αρχές έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο
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όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από το ΜΟΧΠ και ο νόμος περί
προσωπικής αφερεγγυότητας έχει υιοθετηθεί μετά την τροποποίησή του ώστε να
διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πιστωτών προστατεύονται επαρκώς.

3.7.3.3 Διαρθρωτικές Πολιτικές
Η κυβέρνηση, συνεπής με το μνημόνιο του Μαΐου, προχωρά σε διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και μειώνουν
τους δημοσιονομικούς κινδύνους. Οι δυνατότητες για αύξηση της παραγωγικότητας και
αύξηση της παραγωγής είναι μεγάλες. Η απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού
προϋποθέτει την επιδίωξη μιας πραγματικής κουλτούρας ανταγωνισμού και τη
διασφάλιση ότι η λειτουργία των θεσμών συλλογικών διαπραγματεύσεων οδηγούν σε
μισθούς αντίστοιχους με την παραγωγικότητα. Επίσης, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών αγορών, με φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον.
Τέλος, απαιτούνται μέτρα για την άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την
δραστηριότητα, την καινοτομία και τη μεταρρύθμιση στις κρατικές επιχειρήσεις, και για
την αύξηση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων.
Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ουσιαστικές
νομοθετικές αλλαγές εισήχθησαν τον Ιούλιο και οι οποίες πρώτον αλλάζουν τη
νομοθεσία προστασίας της απασχόλησης και το καθεστώς που διέπει τις απολύσεις,
δεύτερον οδηγούν στην αλλαγή του πλαισίου εφαρμογής των κατώτατων μισθών και στη
μείωση της αποζημίωσης των υπερωριών και τρίτον επιτρέπουν στις συμφωνίες σε
επίπεδο επιχειρήσεων να υπερέχουν των άλλων επιπέδων. Παράλληλα με τις
μεταρρυθμίσεις στην απασχόληση στο Δημόσιο που μειώνουν τις στρεβλώσεις στην
αγορά εργασίας, οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την προσαρμογή των ικανοτήτων των
επιχειρήσεων και τελικά, την τόνωση της απασχόλησης. Περαιτέρω μέτρα θα ληφθούν
για τη μεταρρύθμιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάργησης της αυτόματης επέκτασης των τομεακών συμφωνιών σε εκείνους που δεν
εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.
Η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει ή/και θα ιδιωτικοποιήσει κρατικές επιχειρήσεις:
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♦ Σιδηρόδρομοι. Το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του τομέα των σιδηροδρόμων
θα συζητηθεί στη Βουλή έως το τέλος Σεπτεμβρίου και, παράλληλα, η κυβέρνηση θα
εγκρίνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Η μείωση
του κόστους αποβλέπει στη σημαντική μείωση των δημοσιονομικών πιέσεων από τις
επιχειρήσεις, κάνοντας το φορέα εκμετάλλευσης των αμαξοστοιχιών κερδοφόρο για το
οικονομικό έτος 2011. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μια σαφή στρατηγική
για να καταστεί ο διαχειριστής των υποδομών οικονομικά βιώσιμος μεσοπρόθεσμα,
σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Αν είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστούν περαιτέρω
μέτρα για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των οικονομικών στόχων.
♦ Ενέργεια. Η κυβέρνηση θα καταστήσει εφικτή την ουσιαστική απελευθέρωση της
χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προχωρήσει σε εξορθολογισμό των
τιμολογίων με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των πιο ευάλωτων οικονομικά
ομάδων του πληθυσμού.
♦ Άλλες κρατικές επιχειρήσεις. Οι αποκρατικοποιήσεις θα μπορούσαν να τονώσουν τις
εγχώριες επενδύσεις και τις ξένες άμεσες επενδύσεις και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη.
Συνεπώς, ένας κατάλογος σχεδίων αποκρατικοποίησης έχει προετοιμαστεί και το πλήρες
σχέδιο θα είναι έτοιμο πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου.
Προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επίτευξη ανάκαμψης του
ρυθμού ανάπτυξης:
♦ Κλειστά επαγγέλματα. Οι σημαντικοί περιορισμοί για την είσοδο σε μια σειρά
σημαντικών επαγγελμάτων συνεπάγονται υψηλό κόστος για την οικονομία. Ως πρώτο
βήμα, η κυβέρνηση θα άρει τους ισχύοντες περιορισμούς στα επαγγέλματα των νομικών,
φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, και ορκωτών λογιστών.
Αυτό θα περιλαμβάνει τη μείωση των απαιτήσεων αδειοδότησης, των γεωγραφικών
περιορισμών και των ρυθμιζόμενων τιμολογίων.
♦ Τομείς υπηρεσιών. Η φιλόδοξη και στρατηγική εφαρμογή της Οδηγίας για τις
υπηρεσίες θα συνεχιστεί. Στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, έως το τέλος
Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση θα επιδιώξει την ψήφιση του νόμου που αίρει τους
περιορισμούς για τις άδειες και θα απελευθερώσει τις τιμές.
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♦ Επιχειρηματικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της
έναρξης νέων επιχειρήσεων, καθιστώντας πλήρως λειτουργικές τις υπηρεσίες μίας
στάσης (one stop-shop) και εξαλείφοντας τις περιττές αμοιβές. Για την έκδοση αδειών,
θα υιοθετηθεί νομοθεσία για να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η αδειοδότηση
επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Οι εναπομείναντες
περιορισμοί στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την καινοτομία θα πρέπει να
προσδιοριστούν και να διαμορφωθεί σχέδιο δράσης με σκοπό την εξάλειψη των πιο
σημαντικών από αυτούς.
♦ Τουρισμός και λιανικές πωλήσεις. Η κυβέρνηση θα αναθέσει επίσης την εκπόνηση
μελέτης για τη συμβολή του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου στην ανάπτυξη και
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματά της με
στοχευμένες δράσεις και νομοθεσία.
♦ Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ). Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον
ελληνικό νόμο περί ανταγωνισμού για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της ΕΕΑ και την
αύξηση της αποτελεσματικότητά της.
Η απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία θα αυξηθεί. Για να
ενισχυθεί η αναπτυξιακή δράση των πόρων, η χρήση μη στοχευμένων μέτρων κρατικών
ενισχύσεων με βάση τον κανόνα de minimis θα μειωθεί σταδιακά. Η κυβέρνηση θα
θεσπίσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που σχετίζονται με
θέματα περιβάλλοντος, αρχαιολογικούς χώρους και απαλλοτριώσεις. Ομάδα εργασίας
έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση αυτών και άλλων εμποδίων εφαρμογής.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η χρηματοδοτική στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επέτρεψε στις χώρες
τις οποίες αναλύσαμε να περιορίσουν τις συνέπειες της κρίσης, που ξέσπασε τον Ιούλιο
του 2007 στην Αμερική και στη συνέχεια επεκτάθηκε διεθνώς, αποφεύγοντας περαιτέρω
υποτιμήσεις των εγχώριων νομισμάτων τους και μαζικές αναλήψεις καταθέσεων από τις
τράπεζες. Σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία οι εισροές κεφαλαίων είχαν μειωθεί
σημαντικά, το ΔΝΤ παρείχε ευρείας κλίμακας οικονομική στήριξη στις χώρες-μέλη που
την είχαν ανάγκη.
Οι χώρες που στράφηκαν στο Ταμείο για στήριξη εμφάνιζαν αδυναμίες που τις
καθιστούσαν ευάλωτες στην παγκόσμια μείωση των ροών κεφαλαίων και των εμπορικών
συναλλαγών. Η ταχεία και σωρευμένη στην αρχή των προγράμματος οικονομική
βοήθεια υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των
διεθνών αγορών και την αποφυγή έντονων υποτιμητικών πιέσεων στα νομίσματα των
χωρών. Το μέγεθος του δανειοδοτικού προγράμματος ήταν ανάλογο των
χρηματοδοτικών αναγκών που αντιμετώπιζαν οι χώρες για την ενίσχυση κυρίως του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα τους.
Οι οικονομικές συνθήκες των χωρών που αναλύσαμε έχουν βελτιωθεί αισθητά. Οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν σταθεροποιηθεί, το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί και
τα ξένα κεφάλαια εισρέουν ξανά. Όμως η ολική ανάκαμψη των οικονομιών χρειάζεται
χρόνο, συνεχή προσπάθεια και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εάν η ανάκαμψη της
παγκόσμιας οικονομίας είναι διατηρήσιμη ή προσωρινή. Οι υποκείμενες αδυναμίες των
χωρών δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως. Η μείωση των υψηλών ελλειμμάτων του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ο περιορισμός του δημόσιου χρέους είναι ζωτικής
σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των χωρών που εφαρμόζουν πρόγραμμα υπό τη
στήριξη του Ταμείου. Η αποκατάσταση της ευρωστίας των τραπεζών και των
ισολογισμών τους και η παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ώστε να
ανακτήσουν την ελπίδα και την αυτοπεποίθησή τους είναι θεμελιώδη για την ανάκαμψη
των οικονομιών των χωρών.
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Για την Ελλάδα το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και το τεράστιο δημόσιο χρέος της
μόνο σε μικρό βαθμό οφείλονται στην οικονομική ύφεση. Κυρίως αποτελούν το
σωρευτικό αποτέλεσμα χρόνιων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η παγκόσμια κρίση
απλώς επέτεινε την επιδείνωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και προοπτικών της
Ελλάδας. Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός σε συνδυασμό με τις διαδοχικές υποβαθμίσεις
της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας και με το απαγορευτικά υψηλό κόστος
δανεισμού της από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, που έφθασε σε δυσθεώρητα ύψη τον
Απρίλιο και το Μάιο του 2010, κατέστησαν αναγκαίο το πακέτο χρηματοοικονομικής
στήριξης του Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Η δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας αποτελεί τη μόνη επιλογή για την
επιβίωση της ελληνικής οικονομίας. Ο μηχανισμός στήριξης αποτελεί την κινητήρια
δύναμη υλοποίησης των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων ώστε
η χώρα μας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από
τα Κράτη Μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»

_____________________________________________________________________
Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Επιβεβαιώνουμε εκ νέου ότι όλα τα μέρη της ζώνης του ευρώ πρέπει να ασκούν
υγιείς εθνικές πολιτικές βάσει των συμφωνηθέντων κανόνων και πρέπει να έχουν
επίγνωση της κοινής ευθύνης τους για την οικονομική και δημοσιονομική
σταθερότητα της ζώνης.
Υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και επικροτούμε
τα συμπληρωματικά μέτρα που αναγγέλθηκαν στις 3 Μαρτίου και τα οποία επαρκούν
για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών στόχων του 2010. Αναγνωρίζουμε ότι οι
ελληνικές αρχές έλαβαν φιλόδοξα και αποφασιστικά μέτρα τα οποία αναμένεται να
επιτρέψουν στην Ελλάδα να ανακτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη των αγορών.
Τα μέτρα εξυγίανσης που έλαβε η Ελλάδα αποτελούν σημαντική συμβολή προς την
ενίσχυση της δημοσιονομικής διατηρησιμότητας και της εμπιστοσύνης της αγοράς. Η
ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε χρηματοδοτική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δεν
ελήφθη σήμερα απόφαση για την ενεργοποίηση του μηχανισμού που αναφέρεται
κατωτέρω.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ επιβεβαιώνουν εκ νέου την
ετοιμότητά τους να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, εφόσον
χρειασθεί, για να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης στο
σύνολό της, όπως αποφασίστηκε την 11η Φεβρουαρίου.
Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης είναι έτοιμα να συνεισφέρουν σε συντονισμένο διμερή
δανεισμό, στο πλαίσιο δέσμης η οποία θα περιλαμβάνει ουσιαστική χρηματοδότηση
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και πλειοψηφική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Ο μηχανισμός αυτός ο οποίος συμπληρώνει τη χρηματοδότηση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, πρέπει να θεωρείται ως έσχατο μέτρο, το οποίο θα σημαίνει
ιδίως ότι δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση της αγοράς. Οποιαδήποτε εκταμίευση
σχετική με τον διμερή δανεισμό θα αποφασίζεται με ομοφωνία από τα κράτη μέλη
της Ευρωζώνης, βάσει αυστηρών προϋποθέσεων καθώς και αξιολόγησης της
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναμένουμε από
τα κράτη μέλη του ευρώ να συμμετάσχουν με βάση την κλείδα κατανομής της ΕΚΤ
που τους αντιστοιχεί.
Στόχος του μηχανισμού αυτού δεν θα είναι η παροχή χρηματοδότησης με βάση ένα
μέσο όρο των επιτοκίων της Ευρωζώνης, αλλά να θέτει κίνητρα για επιστροφή στη
χρηματοδότηση από τις αγορές το συντομότερο δυνατό, μέσω της κατάλληλης
τιμολόγησης κινδύνων. Τα επιτόκια θα διαμορφώνονται με μη χαριστικούς όρους,
δηλ. δεν θα περιλαμβάνουν στοιχεία επιδότησης. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται
δυνάμει του μηχανισμού αυτού θα συνάδουν πλήρως με τη Συνθήκη και τις εθνικές
νομοθεσίες.
Επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην εφαρμογή πολιτικών που αποβλέπουν
στην αποκατάσταση ισχυρής, βιώσιμης και σταθερής ανάπτυξης με σκοπό την
ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κοινωνικής συνοχής.
Επιπλέον, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε ισχυρό συντονισμό των οικονομικών
πολιτικών στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να
βελτιώσει την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνουμε
να ενισχυθεί ό ρόλος του στον οικονομικό συντονισμό και στον καθορισμό της
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί και να συμπληρωθεί το
υφιστάμενο πλαίσιο για την εξασφάλιση δημοσιονομικής διατηρησιμότητας στην
ευρωζώνη και την ενίσχυση της ικανότητάς της να ενεργεί σε περιόδους κρίσης.
Στο μέλλον, πρέπει να ενισχυθεί η επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών
κινδύνων καθώς και των μέσων για την πρόληψή τους, συμπεριλαμβανομένης της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα εύρωστο πλαίσιο
αντιμετώπισης των κρίσεων, τηρούμενης της αρχής της δημοσιονομικής ευθύνης των
κρατών μελών.
Ζητούμε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συστήσει, σε συνεργασία
με την Επιτροπή, ειδική ομάδα με αντιπροσώπους των κρατών μελών, της
εναλλασσόμενης Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα
υποβάλει στο Συμβούλιο, έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, τα απαιτούμενα μέτρα για
την επίτευξη του στόχου αυτού, αφού διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις προς
ενίσχυση του νομικού πλαισίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από
τα Κράτη Μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»

_____________________________________________________________________
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2010
Statement on the support to Greece
by Euro area Members States

Δήλωση για την στήριξη της Ελλάδας
από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

Following the statement by the Heads of
State and Government of the Euro area
on 25 March, Euro area Members States
have agreed upon the terms of the
financial support that will be given to
Greece, when needed, to safeguard
financial stability in the Euro area as a
whole.

Σε συνέχεια της δήλωσης των Αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων της
Ευρωζώνης της 25ης Μαρτίου, τα κράτη
μέλη της Ευρωζώνης έχουν συμφωνήσει
για τους όρους της χρηματοδοτικής
στήριξης, η οποία θα δοθεί στην
Ελλάδα, όποτε παραστεί ανάγκη, για να
διαφυλάξουν την χρηματοοικονομική
σταθερότητα στην Ευρωζώνη, ως
σύνολο.

Euro area Members States are ready to
provide financing via bilateral loans
centrally pooled by the European
Commission as part of a package
including International Monetary Fund
financing.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης είναι
έτοιμα να παράσχουν χρηματοδότηση
μέσω διμερών δανείων με κεντρική
οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως μέρος ενός πακέτου, που
περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

The Commission, in liason with the
ECB, will start working on Monday
April 12th, with the International
Monetary Fund and the Greek
authorities on a joint programme
(including amounts and
conditionality, building on the
recommendations adopted by the Ecofin
Council in February). In parallel, Euro
area Members States will engage the
necessary steps, at national level, in
order to be able to deliver a swift
assistance to Greece.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την
Ε.Κ.Τ.(Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα)
θα αρχίσει να εργάζεται από τη Δευτέρα
12 Απριλίου με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και τις Ελληνικές Αρχές σε ένα
κοινό πρόγραμμα (που περιλαμβάνει
ποσά και όρους, επί τη βάσει των
συστάσεων που υιοθετήθηκαν από το
Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών
-ECOFIN του Φεβρουαρίου).
Παράλληλα, τα κράτη μέλη της
Ευρωζώνης θα αναλάβουν τα
απαραίτητα μέτρα, σε εθνικό επίπεδο,
προκειμένου να είναι σε θέση να
επιδώσουν άμεση βοήθεια στην Ελλάδα.
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Euro area Member States will decide the
activation of the support when needed
and disbursements will be decided by
participating Member States.

Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα
αποφασίσουν την ενεργοποίηση της
στήριξης όποτε χρειαστεί και οι
εκταμιεύσεις θα αποφασιστούν από τα
συμμετέχοντα κράτη μέλη.

The programme will cover a three-year
period. The euro area Member States are
ready to contribute for their part up to €
30 billion in the first year to cover
financing needs in a joint programme to
be designed with and cofinanced by the
IMF. Financial support for the following
years will be decided upon the
agreement of the joint programme.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει μια περίοδο
τριών ετών. Τα κράτη μέλη της
Ευρωζώνης είναι έτοιμα να
συνεισφέρουν από την πλευρά τους 30
δις ευρώ για τον πρώτο χρόνο για να
καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες
ενός κοινού προγράμματος το οποίο θα
σχεδιασθεί από κοινού και θα
συγχρηματοδοτηθεί από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Η χρηματοδοτική
στήριξη για τα επόμενα χρόνια θα
αποφασισθεί με βάση τη συμφωνία για
το κοινό πρόγραμμα.

In order to set incentives for Greece to
return to market financing, Euro area
Members States loans will be granted on
non-concessional interest rates. The
pricing formula used by the IMF is an
appropriate benchmark for setting Euro
area Members States bilateral loan
conditions, albeit with some
adjustments. Variable-rate loans will be
based on 3- month Euribor. Fixed rate
loans will be based upon the rates
corresponding to Euribor swap rates for
the relevant maturities. A charge of 300
basis points will be applied. A further
100 basis points are charged for amounts
outstanding for more than 3 years. In
conformity with IMF charges, a one-off
service fee of maximum 50 basis points
will be charged to cover operational
costs.

Προκειμένου να τεθούν τα κίνητρα για
την Ελλάδα να επιστρέψει στη
χρηματοδότηση των αγορών, τα δάνεια
από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα
χορηγηθούν με μη προνομιακά επιτόκια.
Η μέθοδος τιμολόγησης που
χρησιμοποιείται από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο αποτελεί το
κατάλληλο σημείο αναφοράς
προκειμένου να τεθούν οι όροι των
διμερών δανείων των κρατών μελών της
Ευρωζώνης, ενδεχομένως με κάποιες
αναπροσαρμογές. Δάνεια με μεταβλητό
επιτόκιο θα βασισθούν στο 3-μηνο
Euribor. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο θα
βασισθούν στα επιτόκια που αναλογούν
στα επιτόκια του Euribor swap για τις
αντίστοιχες διάρκειες. Πρόκειται να
εφαρμοσθεί χρέωση που ανέρχεται στις
300 μονάδες βάσης. Χρέωση επιπλέον
100 μονάδων βάσης θα ισχύσει για ποσά
με διάρκεια άνω των 3 ετών. Σε
συμφωνία με τις χρεώσεις του Δ.Ν.Τ.,
εφάπαξ ποσό αμοιβής για υπηρεσίες στις
50 μονάδες βάσης θα χρεωθεί για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.
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For instance, as of April 9th, for a three
year fixed-rate loan granted to Greece,
the rate would be around 5%.

Για παράδειγμα, την 9η Απριλίου, για
έναnτριετές δάνειο σταθερού επιτοκίου
χορηγούμενου στην Ελλάδα, το επιτόκιο
θα ανερχόταν στο 5% περίπου.

The Eurogroup is confident that the
determined efforts of the Greek
authorities and of its European Partners
will allow to overcome the fiscal and
structural challenges of the Greek
economy. In this context, the Eurogroup
welcomes the budget execution in the
first months of the year, which shows
that the measures taken so far are
bearing fruit.

Το Eurogroup είναι πεπεισμένο ότι οι
αποφασιστικές προσπάθειες των
Ελληνικών Αρχών και των Ευρωπαίων
Εταίρων της θα επιτρέψουν να
ξεπεραστούν οι δημοσιονομικές και
διαρθρωτικές προκλήσεις της Ελληνικής
Οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
Eurogroup χαιρετίζει την εκτέλεση του
προϋπολογισμού κατά τους πρώτους
μήνες του τρέχοντος έτους, το οποίο
καταδεικνύει ότι τα ληφθέντα μέχρι
σήμερα μέτρα αποδίδουν καρπούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΕΛΛΑΔΑ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3 Μαΐου 2010
I. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1. Η οικονομική ύφεση εντάθηκε το 2010. Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε
κατά 2% το 2009 και οι δείκτες υποδεικνύουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα
αποδυναμωθεί περαιτέρω το 2010. Μετά τις εκλογές στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, η
συνειδητοποίηση ότι το αποτέλεσμα για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο
χρέος για το 2008 και το 2009 ήταν σημαντικά χειρότερο από αυτό που είχε ανακοινώσει
η προηγούμενη κυβέρνηση οδήγησε σε απώλεια εμπιστοσύνης, σε αύξηση του κόστους
χρηματοδότησης και μείωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
2. Η κρίση αποκάλυψε την αδύναμη δημοσιονομική κατάσταση. Το έλλειμμα του
5,1 % του ΑΕΠ το 2007, στην κορυφή του οικονομικού κύκλου, φανερώνει ότι η Ελλάδα
εισήλθε στην ύφεση με μεγάλο δημόσιο έλλειμμα. Λόγω της υιοθέτησης αδύναμων
πολιτικών εσόδων και χαλαρής φορολογικής διαχείρισης, ιδιαίτερα την περίοδο πριν τις
εκλογές του 2009 και έχοντας ως πρόσθετο παράγοντα την ύφεση, τα έσοδα μειώθηκαν
αισθητά. Οι δαπάνες, εντωμεταξύ, αυξήθηκαν σημαντικά, ιδιαίτερα για μισθούς και
επιδόματα, ενδεικτικό της χαλαρής πειθαρχίας, παρακολούθησης και ελέγχου των
δαπανών, γεγονός που επίσης οδήγησε σε νέες εκπρόθεσμες οφειλές. Το έλλειμμα
εκτινάχθηκε στο εκτιμώμενο13.6 % του ΑΕΠ ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε πάνω
από 115% του ΑΕΠ το 2009. Οι ανεπάρκειες στην παρακολούθηση και στον έλεγχο
καθυστέρησαν την εφαρμογή διορθωτικών δημοσιονομικών πολιτικών.
3. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει επηρεαστεί αρνητικά. Η επιδεινούμενη
δημοσιονομική κατάσταση συνοδεύτηκε από υποβαθμίσεις των κυβερνητικών ομολόγων
από τους οίκους αξιολόγησης και οι επενδυτές άρχισαν να υπαναχωρούν από τα
ελληνικά ομόλογα, πιέζοντας έτσι τις αποδόσεις τους. Επιπλέον, τα βαθιά
μακροοικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα σε συνδυασμό με την αναπόφευκτα
μεσοπρόθεσμα έντονη δημοσιονομική προσαρμογή είναι πιθανό να επιβαρύνουν την
οικονομική δραστηριότητα για κάποιο διάστημα. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων
επηρεάζει αρνητικά το τραπεζικό σύστημα. Τα επισφαλή δάνεια αυξάνονται ενώ το
κόστος δανεισμού στη διατραπεζική αγορά έχει αυξηθεί πιέζοντας την κερδοφορία των
τραπεζών.
4. Παρόλη την ύφεση, το εξωτερικό έλλειμμα μειώνεται μόνο οριακά.
Ο πληθωρισμός και το εγχώριο κόστος έχουν αυξηθεί περισσότερο απ’ ότι στους
εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωζώνη την τελευταία δεκαετία και η Ελλάδα βρίσκεται
αντιμέτωπη με απώλεια ανταγωνιστικότητας. Ως αποτέλεσμα, το εξωτερικό έλλειμμα
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο τέλος του 2009 εξακολουθούσε να είναι πάνω
από 11% του ΑΕΠ και η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση να υπερβαίνει το αρνητικό

83% του ΑΕΠ. Το σύνολο των δαπανών για τόκους για το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σε
πάνω από 5% του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί ένα πλεόνασμα στο
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών για να οδηγηθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε
μία πιο βιώσιμη κατάσταση. Αυτό απαιτεί την ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών και
της ανταγωνιστικότητας ώστε να μπουν τα θεμέλια για ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο
θα βασίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
II. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
5. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η διόρθωση των δημοσιονομικών και
εξωτερικών ανισορροπιών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Χωρίς την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής και οικονομικής
κατάστασης, το κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας είναι αναπόφευκτο ότι θα
παραμείνει υψηλό αν όχι να αυξηθεί περαιτέρω. Οι δημοσιονομικές και εξωτερικές
ανισορροπίες πρέπει να διορθωθούν. Η ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δύο αυτών
προβλημάτων αποτελεί μία πρόκληση η οποία απαιτεί ριζικό επαναπροσανατολισμό της
οικονομίας. Η ανάπτυξη δεν είναι πιθανό να είναι δυναμική άμεσα μετά την εφαρμογή
των αρχικών διορθωτικών δημοσιονομικών μέτρων, αλλά με την εφαρμογή μίας
χρηματοπιστωτικής πολιτικής για τη διατήρηση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα και
δυναμικών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών, η οικονομία
θα αναδυθεί από αυτή την εμπειρία σε καλύτερη κατάσταση από ότι σήμερα, με
μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση.
6. Η κυβέρνηση προβλέπει μία εκτεταμένη περίοδο προσαρμογής:
 Ο ρυθμός ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα περιοριστεί
σημαντικά το 2010-2011, αλλά αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά στη συνέχεια.
Το οικονομικό πρόγραμμα βασίζεται στην υπόθεση αρνητικής ανάπτυξης 4% το
2010 και 2 ½% το 2011. Ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση θα επιβαρύνει
αναπόφευκτα την οικονομική δραστηριότητα αρχικά, αναμένεται ότι η ανάκτηση
της εμπιστοσύνης από τα εμπροσθοβαρή δημοσιονομικά μέτρα και το ισχυρό
μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με διεξοδικές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για την επιστροφή σε θετική
ανάπτυξη το2012 και έπειτα.


Ο πληθωρισμός πρέπει να μειωθεί σημαντικά κάτω από το μέσο όρο της
Ευρωζώνης ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει γρήγορα ανταγωνιστικότητα τιμών. Ο
περιορισμός της εγχώριας ζήτησης, τόσο μέσω της δημοσιονομικής προσαρμογής
όσο και μέσω προσπαθειών για τη συγκράτηση των μισθών και των συντάξεων,
καθώς και μέτρων για περιορισμού του κόστους στην οικονομία, θα είναι
απαραίτητος για την ουσιαστική κάμψη του πληθωρισμού. Επιπλέον, ο
περιορισμός ολιγοπωλιακών δομών θα είναι επίσης σημαντικός για τη μείωση
των υψηλών περιθωρίων κέρδους σε ορισμένους κλάδους.



Το εξωτερικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί σταδιακά στο μεσοπρόθεσμο
διάστημα καθώς η εγχώρια ζήτηση και ο πληθωρισμός θα μειώνονται και η
οικονομία θα ανταποκρίνεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη
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βελτίωση των εξαγωγών και τη μείωση της εξάρτησή της από τις εισαγωγές.
Αυτή η διαδικασία είναι φυσικό να διαρκέσει για αρκετά χρόνια ενώ τα έξοδα για
τους τόκους στο σημαντικό εξωτερικό χρέος θα ασκούν πίεση στο ισοζύγιο των
τρεχουσών συναλλαγών για ένα διάστημα.
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
7. Για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος θα γίνει χρήση όλων των
διαθέσιμων δημοσιονομικών, χρηματοπιστωτικών και διαρθρωτικών πολιτικών.
Η οικονομία έχει ανάγκη από ένα ισχυρό και βιώσιμο πρόγραμμα προσαρμογής για τη
διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και τη στροφή του χρέους σε καθοδική
πορεία στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού
συστήματος και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας:






Η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να γίνει η ακρογωνιαία λίθος του
προγράμματος. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θέσει σε εφαρμογή ισχυρά μέτρα
προσαρμογής, πέραν των όσων ανακοινώθηκαν το Μάρτιο αυτού του έτους,
ύψους 11% του ΑΕΠ συνολικά έως το 2013, με πρόσθετα διορθωτικά μέτρα το
2014 για τη μείωση του ελλείμματος αρκετά κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Αυτή η
μεγάλη προσαρμογή είναι αναγκαία για να τεθεί ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ
σε καθοδική πορεία από το 2013 και έπειτα, η οποία θα διατηρηθεί μετά το
πρόγραμμα μέσω της επίτευξης σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων
(τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ) μέχρι το 2020. Για τη διατήρηση της δημοσιονομικής
εξυγίανσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, η κυβέρνηση δεσμεύεται να
ενδυναμώσει το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής και τους θεσμούς
που διέπουν τη δημοσιονομική διαχείριση.
Η εισοδηματική πολιτική και η πολιτική κοινωνικής προστασίας πρέπει να
στηρίξουν την προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή και την
επανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Η προσαρμογή των εισοδημάτων σε
βιώσιμα επίπεδα είναι αναγκαία για τη στήριξη της δημοσιονομικής διόρθωσης
και της μείωσης του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης, καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και
τιμών σε μόνιμη βάση. Τα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να
ενδυναμωθούν για να αντιμετωπίσουν υποβόσκουσες διαρθρωτικές ανισορροπίες
που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού, καθώς τα κόστη ασφαλιστικών
παροχών στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με τις τρέχουσες πολιτικές. Καθώς οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ετησίως
στον προϋπολογισμό προέρχονται συστηματικά από τα ταμεία κοινωνικής
ασφάλισης, οι μεταρρυθμίσεις για την περιφρούρηση της βιωσιμότητας του
συστήματος δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν.
Οι πολιτικές στον χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να διατηρήσουν τη
σταθερότητα. Ενώ στη παρούσα φάση, τα κεφαλαιακά αποθέματα στο τραπεζικό
σύστημα είναι επαρκή, η εποπτεία των τραπεζών θα πρέπει να παρακολουθεί
στενά τη ρευστότητα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά τράπεζα. Η Τράπεζα
της Ελλάδος και η κυβέρνηση θα ενισχύσουν και θα ξεκαθαρίσουν περαιτέρω τα
κύρια στοιχεία του ελληνικού εποπτικού πλαισίου και του πλαισίου διαχείρισης
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χρηματοπιστωτικών κρίσεων ώστε να βοηθήσουν το τραπεζικό σύστημα στη
διάρκεια αυτής της περιόδου χαμηλής ανάπτυξης.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα προάγουν την ικανότητα της οικονομίας να
παράγει, να αποταμιεύει και να εξάγει θα είναι κριτικής σημασίας για τη
μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη. Η εξωστρέφεια της Ελλάδας υπολείπεται αυτής των
εταίρων της στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου
τομέα και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των
αγορών προϊόντων και εργασίας, για τη δημιουργία ενός περισσότερο ανοιχτού
και προσβάσιμου περιβάλλοντος για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές
και για τη μείωση της άμεσης συμμετοχής του δημοσίου στις εγχώριες
βιομηχανίες.

8. Η κυβέρνηση δεσμεύεται σε δίκαιη κατανομή του κόστους προσαρμογής. Η
δέσμευση για την προστασία των πιο ευάλωτων από τις συνέπειες της οικονομικής
ύφεσης λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό των πολιτικών προσαρμογής. Στην εξυγίανση
των δημοσιονομικών, μεγαλύτερη θα είναι η συνεισφορά από όσους δεν έχουν κατά
παράδοση συμβάλλει με το μερίδιο που τους αναλογεί στη φορολογική επιβάρυνση.
Όσον αφορά τη μείωση σε μισθούς και συντάξεις στο δημόσιο, οι χαμηλόμισθοι έχουν
προστατευτεί:


Μειώσεις στις συντάξεις: η απάλειψη της 13ης και της 14ης σύνταξης
αντισταθμίζεται για όσους λαμβάνουν λιγότερο από €2500 μηνιαίως με την
υιοθέτηση ενός νέου ενιαίου επιδόματος €800 ετησίως. Η μείωση βαραίνει
περισσότερο όσους λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις.



Μειώσεις στους μισθούς: Η πληρωμή του 13ου και 14ου μισθού θα απαλειφθεί για
όλους τους εργαζομένους. Για την προστασία των χαμηλότερων εισοδηματικών
στρωμάτων, για όσους λαμβάνουν λιγότερο από €3000 μηνιαίως θα υιοθετηθεί
ένα ενιαίο επίδομα €1000 ετησίως ανά εργαζόμενο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί
μέσω μείωσης επιδομάτων για τους υψηλόμισθους.

Επιπλέον, οι ελάχιστες συντάξεις και τα οικογενειακά επιδόματα δε θα περικοπούν
και τα πιο ευάλωτα στρώματα θα αποζημιωθούν από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες
των πολιτικών. Για την επίτευξη πνεύματος συναίνεσης στις πολιτικές για την
αντιμετώπιση της κρίσης, η κυβέρνηση θα καλέσει εκπροσώπους επιχειρήσεων και
εργαζομένων να υπογράψουν ένα κοινωνικό συμβόλαιο για όλη τη διάρκεια του
προγράμματος. Τα παραπάνω προωθούνται στο πνεύμα της διατήρησης της
κοινωνικής συνοχής, της αντιμετώπισης της φτώχειας και της προστασίας της
απασχόλησης.
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A. Δημοσιονομικές Πολιτικές
9. Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας πολυετούς
εμπροσθοβαρούς προσπάθειας προσαρμογής, δοθέντων των πολύ υψηλών και
διαρκώς διογκούμενων λόγων χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος. Θα ληφθούν
όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά καθώς και για
την εμπέδωση εμπιστοσύνης στους πιστωτές ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει τον έλεγχο της
δυναμικής του χρέους της. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι πολιτικές για την
αποκατάσταση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των τιμών, οι οποίες, στο πλαίσιο μιας
νομισματικής ένωσης, πρέπει να βασιστούν σε μείωση του εγχωρίου κόστους και των
τιμών, βραχυπρόθεσμα θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, τα έσοδα της
κυβέρνησης και τη δυναμική του χρέους. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια πρέπει να λάβει
χώρα σε μια περίοδο συρρικνωμένης οικονομικής δραστηριότητας, φυσικά επακόλουθης
επιβράδυνσης των εσόδων και συγκυριακά υψηλών δαπανών. Ωστόσο, αποτελεί αδήριτη
ανάγκη να δρομολογηθούν οι κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές και η οικονομία να
εισέλθει σε μια σταθερή πορεία μελλοντικής ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι ο δημόσιος
τομέας έχει καταστεί υπερβολικά μεγάλος και πολυδάπανος και πρέπει να γίνει
μικρότερος, πιο αποτελεσματικός και ευέλικτος και να προσανατολιστεί στην
παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
10. Η δημοσιονομική στρατηγική έχει ως κεντρικό άξονα την τοποθέτηση του λόγου
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε πτωτική τροχιά από το 2013 και μετά καθώς και
τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης αισθητά κάτω από το 3% του
ΑΕΠ έως το 2014. Προκειμένου να αποφευχθεί το αίσθημα κόπωσης λόγω των
μεταρρυθμίσεων και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς, η στρατηγική της
κυβέρνησης όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή είναι έντονα εμπροσθοβαρής.
Όλα τα δημοσιονομικά μέτρα για το υπόλοιπο του 2010 και έως το 2012 έχουν
προσδιοριστεί, και τα περισσότερα εξ αυτών θα ληφθούν εντός των προσεχών
εβδομάδων. Δημοσιονομικά μέτρα για το 2013 έχουν επίσης προσδιοριστεί, με ένα μικρό
υπόλοιπο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί σε επόμενους ελέγχους.
11. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα έχει ήδη γίνει, με το έλλειμμα του πρώτου τριμήνου
του 2010 να περιορίζεται σημαντικά. Όσο για το υπόλοιπο του 2010, επιπλέον μέτρα
θα εφαρμοστούν πέρα από εκείνα που αναφέρονται στην Απόφαση και Σύσταση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 καθώς και εκείνων που
ανακοινώθηκαν το Μάρτιο του 2010 (Πίνακας 1). Τα τρία σημαντικότερα άμεσα μέτρα
είναι η άμεση μείωση του λογαριασμού μισθοδοσίας του δημοσίου τομέα και των
δαπανών για πληρωμές συντάξεων, καθώς και η περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ και
κάποιων συγκεκριμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης (μέτρα που συνδυασμένα με άλλα,
αποδίδουν περαιτέρω εξοικονόμηση της τάξεως του 2½% του ΑΕΠ, ήδη από το 2010).
Αυτό θα εξασφαλίσει ότι, παρά την ύφεση, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα περιοριστεί
από περίπου 13,6 % του ΑΕΠ το 2009 σε 8,1 % του ΑΕΠ το 2010. Αυτές οι άμεσες,
πολύ σημαντικές προσπάθειες καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης
αναφορικά με την αντιμετώπιση της πρόσφατης επιδείνωσης της ψυχολογίας της αγοράς
και των μεγάλων δημοσιονομικών προκλήσεων και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
των δυσμενών κυκλικών εξελίξεων στα έσοδα αλλά και στην υποστήριξη ενδεχομένως

326

αυξημένων κονδυλίων για την πληρωμή επιδομάτων ανεργίας. Αυτά τα μέτρα
λαμβάνονται επιπλέον εκείνων που έχουν ήδη ληφθεί, τα οποία περιλαμβάνουν την
πρώτη δόση της μείωσης των μισθολογικών δαπανών της κυβέρνησης και των δαπανών
επιλεγμένων παροχών κοινωνικής ασφάλισης (με παράλληλη διασφάλιση των ελαχίστων
ορίων), τη σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών σε όλα τα υπουργεία,
σημαντικά μέτρα που εξασφαλίζουν μόνιμα έσοδα, τους ειδικούς φόρους επί εξαιρετικά
κερδοφόρων επιχειρήσεων και επί της ιδιοκτησίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας, καθώς
και επί των αγαθών πολυτελείας. Επομένως, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης
είναι αταλάντευτη και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δίκαιη κατανομή
των βαρών.
12. Για το 2011 και μετά έχουν προσδιοριστεί επιπλέον μέτρα αύξησης των εσόδων
και μείωσης των δαπανών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.
Μαζί με την επίπτωση στο σύνολο του έτους των εμπροσθοβαρών μέτρων που
παίρνονται στα μέσα του 2010, αυτά θα καλύπτουν τις ανάγκες προσαρμογής για το
2011 και προβλέπεται να ανέλθουν σε 4% του ΑΕΠ. Τα μέτρα προσαρμογής το 2012 θα
συνεχιστούν ανερχόμενα σε 2 ½ % του ΑΕΠ ενώ το 2013 αναμένεται ότι θα είναι 2%
του ΑΕΠ. Με δεδομένη την αναμενόμενη υποχώρηση του ΑΕΠ, το ονομαστικό
έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 7½% το 2011, με
ενδεχομένως πιο σημαντικές ονομαστικές μειώσεις στα επόμενα χρόνια καθώς θα
ξεκινάει η οικονομική ανάπτυξη.


Οι δαπάνες θα μειωθούν κατά ένα ισοδύναμο γύρω στο 7% του ΑΕΠ μέχρι
το 2013. Από την υιοθέτηση του ευρώ, η Ελλάδα έχει αυξήσει τις δαπάνες χωρίς
τόκους κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των
μισθολογικών δαπανών, της κατανάλωσης του δημοσίου και των κοινωνικού
χαρακτήρα μεταβιβαστικών πληρωμών, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλος βάρος
για το κράτος. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Ως εκ τούτου, οι δαπάνες από
μισθούς και επιδόματα θα πρέπει να περιοριστούν δεδομένου ότι
αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των πρωτογενών δαπανών του
προϋπολογισμού και στη συνέχεια οι μισθοί και οι συντάξεις να παγώσουν σε
ονομαστικούς όρους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η κυβέρνηση έχει
επίσης προγραμματίσει και άλλες μειώσεις δημοσίων δαπανών, μεταξύ άλλων
μέσω της πρόθεσης αντικατάστασης μόνο του 20% των συνταξιοδοτουμένων
δημοσίων υπαλλήλων και μέσω της ενοποίησης των δήμων και τοπικών
συμβουλίων. Είναι ζωτικής σημασίας το βάρος της προσαρμογής στο σκέλος των
δαπανών να είναι κατανεμημένο σε πολλά προγράμματα, ώστε ακόμη και οι
επενδυτικές δαπάνες να πρέπει να εξορθολογιστούν και να στραφούν σε μια πιο
εντατική και αποτελεσματική χρήση των πόρων των κοινοτικών διαρθρωτικών
ταμείων και του ταμείου συνοχής, στο βαθμό που είναι εφικτό. Ανεξάρτητες
αξιολογήσεις θα ξεκινήσουν και θα πραγματοποιούνται από διεθνούς φήμης
εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης και των υφιστάμενων κοινωνικών
προγραμμάτων προκειμένου να εντοπιστούν οι κατάλληλες δράσεις για την
ορθολογική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και η ορθότερη στόχευση των
κοινωνικών προγραμμάτων έτσι ώστε οι πόροι να διοχετεύονται στις πλέον
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
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Τα έσοδα θα αυξηθούν κατά περίπου 4% του ΑΕΠ έως το 2013. Έσοδα που
προέρχονται από πολίτες υψηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων θα
περιλαμβάνουν την αύξηση (μέσω των κριτηρίων διαβίωσης) της φορολογίας των
ελευθέρων επαγγελματιών, την αύξηση της φορολογίας των ειδών πολυτελείας,
και (προσωρινά) πρόσθετους φόρους σε εξαιρετικά κερδοφόρες εταιρείες και
υψηλής αξίας ακίνητα, όπως και άλλα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής
που περιλαμβάνονται στην προσφάτως εγκριθείσα φορολογική μεταρρύθμιση.
Άλλες αυξήσεις των εσόδων θα περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της βάσης του
ΦΠΑ, την αύξηση των συντελεστών και την αύξηση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης σε κατηγορίες όπου η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της
Ευρωζώνης και όπου η αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού
είναι χαμηλή. Πράσινοι φόροι και φόροι «υπέρ της υγείας» (όπως φόρος στην
κατανάλωση του αλκοόλ και των τσιγάρων) θα διαδραματίσουν επίσης
κάποιο ρόλο στην προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων.

13. Εκτός από αυτά τα άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για τον προϋπολογισμό, η
κυβέρνηση έχει επίσης δρομολογήσει μια σειρά σημαντικών διαρθρωτικών
δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Αυτές θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ελέγχου επί των εσόδων και των δαπανών:




Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι
βιώσιμο και θα περιέλθει σε αδυναμία πληρωμών εάν δεν ληφθούν υπεύθυνα
μέτρα προκειμένου να τεθεί σε μια υγιή βάση. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια
μεταρρύθμιση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί πριν από τα τέλη Ιουνίου 2010. Η
Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα εκπονήσει μια μελέτη προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι οι παράμετροι του νέου συστήματος διασφαλίζουν
μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία. Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά ταμεία θα
συγχωνευθούν σε τρία. Η μεταρρύθμιση θα εισάγει ένα νέο σύστημα το οποίο θα
βασίζεται στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών, με
ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν κατ’ αναλογία σε όλους τους σημερινούς και
μελλοντικούς εργαζόμενους. Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα οριστεί στα
65 έτη, αυξανόμενη παράλληλα με το προσδόκιμο ζωής. Οι παροχές θα πρέπει να
τιμαριθμοποιούνται. Η μεταρρύθμιση επίσης θα περιορίσει την πρόωρη
συνταξιοδότηση, ακόμα και για τους ασφαλισμένους προ του 1993, και θα
περιορίσει τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Το νέο
σύστημα θα προβλέπει επίσης μια σύνταξη κοινωνικού χαρακτήρα με
εισοδηματικά κριτήρια για όλους τους πολίτες που βρίσκονται πάνω από την
κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να παρέχεται ένα σημαντικό δίχτυ
ασφαλείας, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.
Μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας: Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σύστημα
διπλογραφικού λογιστικού ελέγχου των χρήσεων σε νοσοκομεία, την περιοδική
δημοσίευση των ελεγμένων ισολογισμών, καθώς και βελτιώσεις στους
μηχανισμούς τιμολόγησης και κοστολόγησης. Η κυβέρνηση προγραμματίζει
επίσης να διαχωρίσει τον κλάδο υγείας από τον κλάδο συνταξιοδότησης, να
συγχωνεύσει τα κονδύλια για την απλοποίηση του υπερβολικά
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κατακερματισμένου συστήματος, καθώς και να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές
με την υγεία δραστηριότητες υπό την αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου.
Φορολογική μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει ένα φορολογικό
πλαίσιο που περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί το
φορολογικό σύστημα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο. Το σύστημα φορολογίας
εισοδήματος έχει γίνει πιο προοδευτικό. Οι απαλλαγές και μειώσεις έχουν
μειωθεί προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Και μια σειρά από
μεταρρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
που περιλαμβάνουν την υιοθέτηση αυστηρότερων υποχρεώσεων για την έκδοση
αποδείξεων για τον ΦΠΑ, την καθιέρωση τεκμηρίων διαβίωσης, και την
εισαγωγή της τεκμηρίων φορολογίας. Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει περαιτέρω
το φορολογικό σύστημα προκειμένου να απλοποιηθεί και να αυξηθεί η
αποδοτικότητά του.
Φορολογική Διοίκηση: Βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση ήδη εφαρμόζονται
ενώ τεχνική βοήθεια έχει ήδη ληφθεί από το ΔΝΤ. Βραχυπρόθεσμα, η
στρατηγική της κυβέρνησης θα επικεντρωθεί στην εξασφάλιση των εσόδων από
τους φορολογούμενους με τα μεγαλύτερα εισοδήματα, στην αποτελεσματικότερη
και αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου, τον έλεγχο των ατόμων με υψηλό πλούτο
καθώς και των αυτοαπασχολούμενων (όπου ο κίνδυνος φοροδιαφυγής είναι
μεγαλύτερος), τη δίωξη των μεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση της δήλωσης
και πληρωμής του ΦΠΑ, καθώς και τη συλλογή του μεγαλύτερου ποσού των
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Μεσοπρόθεσμα, η Κυβέρνηση θα
σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς
συμμόρφωσης και διοίκησης στο φορολογικό σύστημα που περιλαμβάνουν:
δημιουργία και τήρηση ενός συνεκτικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου στη
συμμόρφωση (ειδικότερα, προετοιμασία μιας στρατηγικής συμμόρφωσης για το
2012), ανάπτυξη των υποδομών παροχής υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους
προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της συμμόρφωσης,
ουσιαστική βελτίωση των ενεργειών επιβολής του νόμου, ειδικά στα επίπεδα του
ελέγχου, μέσω της χρήσης μεθόδων βασισμένων στην ιεράρχηση των κινδύνων
και δημιουργία υποδομών κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης
της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.
Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην
τεχνική βοήθεια από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση
των δημοσίων οικονομικών και των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων του
προϋπολογισμού θα υπάρξει αναδιάταξη προτεραιοτήτων προκειμένου για την
αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Στο
πλαίσιο αυτό: το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα είναι αρμόδιο για την
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τα στοιχεία της γενικής
κυβέρνησης, η Κυβέρνηση θα εισάγει τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για
όλους τους δημόσιους φορείς με στόχο την αποτροπή της επανεμφάνισης χρεών,
θα εξασφαλιστεί ότι όλοι οι προϋπολογισμοί για τη γενική κυβέρνηση θα
ετοιμάζονται με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δημοσιονομικής στρατηγικής και ότι θα
κατατίθενται πριν από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους, θα εισαχθεί μια
προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω» στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, οι
οποίοι θα προβλέπουν ανώτατα όρια δαπανών, επαρκές αποθεματικό κινδύνου
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και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα
απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικού προϋπολογισμού για κάθε ενδεχόμενη
υπέρβαση πέρα των προβλεπόμενων, θα τροποποιηθεί ο νόμος του 1995 για τη
διαχείριση του προϋπολογισμού προκειμένου να ισχύσουν τα παραπάνω. Η
κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τις ομάδες του ΔΝΤ και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχουν τεχνική βοήθεια προκειμένου να
εφαρμόσει τις συστάσεις που έχει ήδη γίνει και να υπάρξουν περαιτέρω
βελτιώσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της
δημιουργίας μιας ανεξάρτητης αρχής παρακολούθησης των δημοσιονομικών που
θα εντάσσεται στο Κοινοβούλιο.
Πλαίσιο Διαχείρισης Χρέους: Η Κυβέρνηση θα επικαιροποιήσει τη στρατηγική
και τα εργαλεία διαχείρισης του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα
πλαίσιο επαρκούς διαχείρισης του κινδύνου. Προκειμένου να ενισχυθεί η
εμπιστοσύνη των αγορών και η επικοινωνία, η Κυβέρνηση σχεδιάζει να
επανεξετάσει το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου
που αφορά στη διαχείριση του χρέους με σκοπό την διασφάλιση της διαφάνειας
και της ικανότητας πρόβλεψης στις ενέργειες μας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει
τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό από το ΔΝΤ.
Παροχή πληροφοριών για τα μεγέθη του δημοσίου τομέα
συμπεριλαμβανομένων και στατιστικών θεμάτων: Με την έναρξη της θητείας
της τον Οκτώβριο του 2009, η νέα κυβέρνηση αμέσως ανακοίνωσε ότι το
δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2008 ήταν μεγαλύτερο από αυτό που είχε
υποβληθεί και έπρεπε να επαναϋπολογιστεί. Σε στενή συνεργασία με τη Eurostat
για την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων, η Κυβέρνηση έχει ήδη
λάβει διορθωτικά μέτρα για να αποτραπεί η επανεμφάνιση παρόμοιων
προβλημάτων και έχει σχεδιάσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα
σχέδιο δράσης για να αντιμετωπίσει τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τα
στατιστικά στοιχεία. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνεται η πλήρης ανεξαρτησία
της Ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας, ενώ επαρκείς πόροι θα διατεθούν μέσα
στα επόμενα χρόνια για τη βελτίωση των στατιστικών συστημάτων και για την
αναζήτηση εγχώριας τεχνικής βοήθειας ώστε να υπάρξει ταχεία πρόοδος. Για
αυτό το λόγο, τα μέτρα στο κοινό Σχέδιο Δράσης για τα στατιστικά στοιχεία της
ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εφαρμοστούν πλήρως.
Στο μέλλον, οι Ελληνικές αρχές εγγυώνται ότι θα παρέχονται ακριβή
δημοσιονομικά στοιχεία στο Ταμείο και τους Ευρωπαίους εταίρους. Επιπλέον,
από τον Ιανουάριο του 2010, δημοσιεύονται έγκαιρες μηνιαίες εκθέσεις για τον
προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση. Το ΓΛΚ θα
αρχίσει να δημοσιεύει μηνιαία στοιχεία για τις δαπάνες των οποίων οι πληρωμές
εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερούμενων, από τον Ιούλιο του
2010. Επίσης θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την βελτίωση της
συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA), που
απαιτείται με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ όπως και για τη
συγκέντρωση λεπτομερών στοιχείων για την απασχόληση στη Γενική
Κυβέρνηση. Λεπτομερείς πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για τους λειτουργικούς λογαριασμούς και τους
ισολογισμούς των κυριοτέρων δημοσίων επιχειρήσεων.
14. Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στενά και εφόσον χρειαστεί, θα λαμβάνονται
μέτρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινδύνους που προέρχονται από χαμηλότερα έσοδα,
υψηλότερες κοινωνικές μεταβιβάσεις, περαιτέρω αρνητικές αναθεωρήσεις για το ρυθμό
ανάπτυξης, πρόσθετα δημοσιονομικά βάρη από το δημόσιο και το χρηματοπιστωτικό
τομέα, καθώς και υψηλότερες δαπάνες τόκων. Ωστόσο, αυτά είναι διαχειρίσιμα και η
κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει κατάλληλες δράσεις για τη διατήρηση των στόχων του
προγράμματος, μεταξύ άλλων μέσω της έκτακτης μείωσης δαπανών, εφόσον αυτό κριθεί
απαραίτητο. Ταυτόχρονα, υπάρχει και ενδεχόμενο για θετικότερες εξελίξεις. Οι
προβλέψεις για το 2010-2011 βασίζονται σε επιφυλακτικές εκτιμήσεις για τα ληφθέντα
μέτρα, καθώς μια θετική επίδραση στην εμπιστοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του
ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ και μείωση των ασφαλίστρων κινδύνου της αγοράς, ενώ οι
προσπάθειες διαχείρισης των εσόδων μπορεί να αποφέρουν περισσότερα έσοδα απ’ ό, τι
έχει ήδη προβλεφθεί στο πρόγραμμα. Εάν ανακάμψει η εμπιστοσύνη και η αγορά
στηρίξει την Ελλάδα νωρίτερα από το αναμενόμενο ή η «ανταπόκριση της προσφοράς»
στις μεταρρυθμίσεις είναι πιο δυναμική, τα οφέλη αυτά θα συμβάλλουν στη γρηγορότερη
διόρθωση προς το επιθυμητό επίπεδο του ελλείμματος έτσι ώστε να επιτευχθεί ταχύτερα
η επιστροφή σε τροχιά δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
Β. Πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα
15. Παρά την παρούσα ισχυρή φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών, το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η κεφαλαιακή βάση του συστήματος
ενισχύθηκε σημαντικά το 2009, αυξανόμενη από 24 δις ευρώ σε 33 δις ευρώ,
συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιακών ενισχύσεων από το κράτος ύψους 3,8 δις ευρώ,
κεφαλαιακών ενισχύσεων από τους μετόχους και παρακρατηθέντα κέρδη. Όλες οι
τράπεζες ικανοποιούν το όριο κεφαλαιακής επάρκειας του 8% και η μέση κεφαλαιακή
επάρκεια του συστήματος αυξήθηκε σε 11,7% στο τέλος του 2009. Παρόλα αυτά η
δημοσιονομική κρίση και η αποδυνάμωση του οικονομικού περιβάλλοντος οδήγησαν σε
αναστροφή του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης και σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, τα οποία έφτασαν το 7,7% στο τέλος του 2009, ενώ η κερδοφορία μειώθηκε και
μπορεί για φέτος να γίνει αρνητική.
16. Η άμεση πρόκληση για τις τράπεζες είναι η διαχείριση των δύσκολων
τρεχουσών συνθηκών ρευστότητας. Στο γενικότερο πλαίσιο της αναταραχής που
επηρεάζει τις αγορές χρέους της ελληνικής κυβέρνησης, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν
την πρόσβασή τους στη διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών
τους από το τέλος του 2009. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους στη διατραπεζική αγορά
δεν ανανεώθηκαν, ή ανανεώθηκαν με υψηλό κόστος, ενώ παρατηρήθηκε και
μια μετρίου μεγέθους εκροή καταθέσεων τους πρώτους μήνες του 2010, γεγονός που
έθεσε τη ρευστότητα πολλών ελληνικών τραπεζών υπό πίεση. Ως αποτέλεσμα, οι
τράπεζες βασίστηκαν όλο και περισσότερο στις πηγές αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος. Για να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες
συνθήκες η κυβέρνηση παρέτεινε τη διάρκεια του πακέτου ενίσχυσης του τραπεζικού
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συστήματος από τις αρχές του 2009 (€28 δις, από τα οποία €11 δις είχαν χρησιμοποιηθεί
μέχρι τα τέλη του 2009), με στόχο την παροχή ποσού ύψους 17 δις ευρώ σε επιπλέον
ρευστότητα ενώ θέτει σε εφαρμογή και περαιτέρω επέκταση του πακέτου ενίσχυσης, υπό
την επιφύλαξη της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του υφιστάμενου
πλαισίου του Ευρωσυστήματος, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν
στήριξη σε πιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα
ρευστότητας, αλλά παραμένουν φερέγγυα. Σε περίπτωση που δοθεί τέτοια στήριξη από
την Τράπεζα της Ελλάδας, θα είναι πλήρως εγγυημένη από το Ελληνικό Δημόσιο κατά
τρόπο που να συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις της ΕΚΤ και της ΕΕ.
17. Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θέτουν επίσης σε εφαρμογή ένα νέο
δίκτυ ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς επιπέδου κεφαλαίου για τις
τράπεζες και κατά συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών ώστε να στηριχθεί η
πραγματική οικονομία. Προβλέποντας ότι οι τράπεζες μπορεί να υποστούν περαιτέρω
δυσμενείς επιπτώσεις στην κερδοφορία τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την
κεφαλαιακή τους θέση, η κυβέρνηση θα θεσπίσει (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, ως σημείο
αναφοράς) μέσω συγκεκριμένης νομοθεσίας και μετά από διαβούλευση με το ΔΝΤ,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, ένα πλήρως ανεξάρτητο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Οι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις του ΤΧΣ θα
είναι ανεξάρτητα άτομα με αναγνωρισμένο κύρος στα χρηματοπιστωτικά θέματα, οι
οποίοι θα διορίζονται από την κυβέρνηση και το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ο
οποίος θα έχει την ευθύνη των περισσοτέρων διορισμών).
18. Ο πρωταρχικός σκοπός του ΤΧΣ είναι η διαφύλαξη της φερεγγυότητας του
χρηματοπιστωτικού τομέα και κατά συνέπεια της δυνατότητάς του να στηρίξει την
ελληνική οικονομία, παρέχοντας κεφάλαιο στις τράπεζες εφόσον χρειαστεί. Σε κάθε
περίπτωση που οι εποπτικές αρχές αξιολογούν ότι υπάρχει πιθανότητα το κεφάλαιο μιας
τράπεζας να πέσει κάτω από το επαρκές επίπεδο, οι μέτοχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν
άμεσα νέο κεφάλαιο, ή να λάβουν προσωρινό κεφάλαιο από το ΤΧΣ. Αν στη συνέχεια οι
τράπεζες δεν είναι σε θέση να αντλήσουν από μόνες τους άμεσα επιπλέον κεφάλαιο και
να αποπληρώσουν το ΤΧΣ, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωσή τους υπό την αιγίδα του
ΤΧΣ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές
ενισχύσεις.
19. Επίσης, θα ενισχυθούν και άλλα στοιχεία του δικτύου ασφαλείας για το
χρηματοπιστωτικό τομέα. Η νομοθεσία για την αναδιάρθρωση των χρεών των
επιχειρήσεων και η παρούσα νομοθετική πρόταση για την αναδιάρθρωση των χρεών των
νοικοκυριών θα συνάδουν με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο τη διασφάλιση
της πιστωτικής πειθαρχίας, την προστασία των δικαιωμάτων των πιστωτών και των
δανειοληπτών και τη διαφύλαξη των πληροφοριών σχετικά το ιστορικό φερεγγυότητας
των δανειοληπτών.
20. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εντείνει την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και θα αυξήσει τους διαθέσιμους πόρους για την εποπτεία. Αυτό
περιλαμβάνει και αύξηση της συχνότητας και της ταχύτητας υποβολής στοιχείων και την
περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για συχνούς ελέγχους ακραίων
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συνθηκών (stress tests). Θα αυξηθεί το προσωπικό τόσο για επιτόπιους ελέγχους όσο και
για ελέγχους εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις νέες αρμοδιότητες της
Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την εποπτεία των ασφαλιστικών οργανισμών.
Θα εισαχθεί επιπλέον ευελιξία στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και θα χορηγηθεί
σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος ισχυρή νομική προστασία για τις
ενέργειες που εκτελούνται με καλή πίστη.
21. Θα διατηρηθεί η στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών
προέλευσης και των κρατών υποδοχής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη
διασυνοριακή εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές έχουν πλήρη επίγνωση της
σημαντικής παρουσίας των ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΝΑΕ), έχουν υπογραφεί μια σειρά από μνημόνια συνεννόησης με τις
εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής (τόσο με χώρες της ΕΕ όσο και με μη
κράτη-μέλη). Επίσης, θα εντατικοποιηθεί η επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές στις
χώρες της ΝΑΕ αναφορικά με τις εκτιμήσεις του κινδύνου και τα σχέδια έκτακτης
ανάγκης για παροχή ρευστότητας.
Γ. Διαρθρωτικές Πολιτικές
22. Οι διαρθρωτικές πολιτικές ενισχύονται προκειμένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα και να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Οι πολιτικές αυτές θα
ενισχύσουν την ευελιξία και την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, θα
διασφαλίσουν την αποκατάσταση των μισθών και των τιμών και στη συνέχεια θα
διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και, σταδιακά, θα αλλάξουν τη
διάρθρωση της οικονομίας προς ένα μοντέλο ανάπτυξης περισσότερο βασισμένο στις
επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ με στόχο την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως
καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης που επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ).
Ειδικότερα:


Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Κατακερματισμένες πρακτικές
απασχόλησης θα αλλάξουν μέσω της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών
πρόσληψης και της ολοκλήρωσης της ενιαίας αρχής πληρωμών για τους μισθούς.
Θα εισαχθεί ένα απλουστευμένο σύστημα αποδοχών, με στόχο την εξοικονόμηση
πόρων, που θα καλύπτει τους βασικούς μισθούς και όλα τα επιδόματα και θα
ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Οι πρακτικές
προμηθειών θα βελτιωθούν με στόχο τη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και
τη διασφάλιση της διαφάνειας. Το σύστημα υγείας, όπου σημειώθηκαν
σημαντικές υπερβάσεις δαπανών, θα αναθεωρηθεί μέσω μεταρρυθμίσεων στους
τομείς της διαχείρισης, των λογιστικών πρακτικών και της χρηματοδότησης. Η
αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα εφαρμοστεί με στόχο τη μείωση
του αριθμού των τοπικών διοικήσεων και των αιρετών υπάλληλων. Η κυβέρνηση
θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη
εξωτερική λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης σε επίπεδο κεντρικής
κυβέρνησης. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν στον καθορισμό
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προτεραιοτήτων για τις κυβερνητικές δράσεις και θα ενισχύσουν τον αγώνα κατά
της σπατάλης και της διαφθοράς σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.
Ενίσχυση της αγοράς εργασίας και της εισοδηματικής πολιτικής. Σε
εναρμόνιση με τη μείωση των μισθών του δημόσιου τομέα, οι μισθοί του
ιδιωτικού τομέα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι ώστε να καταστεί δυνατή η
συγκράτηση του κόστους για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Μετά από
διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους εντός του πλαισίου της κοινοτικής
νομοθεσίας, η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει το νομικό πλαίσιο για τις
μισθολογικές διαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και
της εξάλειψης της ασυμμετρίας στη διαιτησία. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει
νομοθεσία για τη θέσπιση ελάχιστων μισθών για νεοεισερχόμενους στην αγορά
εργασίας προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για
ειδικές ομάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως οι νέοι και οι
μακροχρόνια άνεργοι. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει το νέο σύστημα
ελέγχου για την αδήλωτη εργασία και θα εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της αγοράς
εργασίας. Η νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης θα αναθεωρηθεί,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί παράτασης της περιόδου μαθητείας,
των κανόνων που διέπουν τις ομαδικές απολύσεις και της διευκόλυνσης της
ευρύτερης χρήσης της μερικής απασχόλησης. Τα περιθώρια βελτίωσης της
στόχευσης των κοινωνικών δαπανών θα αναθεωρηθούν προκειμένου να ενισχυθεί
το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του
ανταγωνισμού στις αγορές. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει σύντομα νομοθεσία για
τη θέσπιση σημείων εξυπηρέτησης μιας στάσης (one-stop shops) για την έναρξη
νέων επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση των διαδικασιών, του κόστους και των
καθυστερήσεων. Θα εισαχθεί νομοθεσία για τη μείωση των αδειών και άλλων
δαπανών για τη βιομηχανία. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει πλήρως τα βασικά
βήματα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις υπηρεσίες το 2010, κυρίως σε τομείς
προτεραιότητας, όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση και το λιανικό εμπόριο. Κατά
τη διάρκεια του επόμενου έτους, θα απελευθερωθούν κλειστά επαγγέλματα με
την μείωση των καθορισμένων αμοιβών και άλλων περιορισμών για τους
δικηγόρους, τα φαρμακεία, τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους
αρχιτέκτονες, τις οδικές μεταφορές και τους λογιστές. Επίσης, ο ρόλος της
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού θα ενισχυθεί. Οι αγορές δικτύων θα
απελευθερωθούν σταδιακά, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας,
ενισχύοντας παράλληλα τις ρυθμιστικές αρχές σε αυτούς τους τομείς σύμφωνα με
τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.
Διαχείριση και αποκρατικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Οι κρατικές
επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερη διαφάνεια με στόχο την αύξηση
της αποδοτικότητά τους και τη μείωση των ζημιών τους. Ως πρώτο βήμα, οι
οικονομικές καταστάσεις για το 2009 των δέκα κρατικών επιχειρήσεων με τις
μεγαλύτερες ζημιές, αφού ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές, θα δημοσιευθούν
στο διαδίκτυο. Θα συνταχθεί ένα χρονοδιάγραμμα και σχέδιο δράσης για τη
βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των μεγαλύτερων ζημιογόνων
επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των σιδηροδρόμων και των μέσων μαζικής
μεταφοράς. Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για
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τη μείωση του κόστους, μεταξύ των οποίων είναι ο εξορθολογισμός των
εξυπηρετούμενων δικτύων και η αύξηση των τιμολογίων. Η κυβέρνηση θα
επανεξετάσει την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των
εκτάσεων που ανήκουν σε δημόσιες επιχειρήσεις ή στην κυβέρνηση. Η
κυβέρνηση θα εξετάσει περαιτέρω τη δυνατότητα βελτίωσης της εταιρικής
διακυβέρνησης και ενίσχυσης της εποπτείας της κρατικής ιδιοκτησίας.
Η βελτίωση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξήσει το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων
των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, μεταξύ άλλων με τη
θέσπιση εξαμηνιαίων στόχων για τις αιτήσεις πληρωμών βασισμένων στο
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών και μετρήσιμων με πιστοποιημένα στοιχεία
και με την υιοθέτηση ενός συστήματος «γρήγορής παραγωγής έργων» το οποίο
θα περιλαμβάνει προθεσμίες για κάθε στάδιο της έγκρισης και εφαρμογής των
έργων. Θα υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα μεγάλα έργα ανά έτος. Στο πλαίσιο
του συνολικού κονδυλίου δημοσίων επενδύσεων που συμφωνήθηκαν στο παρόν
πρόγραμμα, θα δημιουργηθεί ένας κεντρικός λογαριασμός που θα
χρησιμοποιείται για πιστώσεις του προϋπολογισμού για το κομμάτι της εθνικής
συγχρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Μια
ειδική ομάδα κρούσης θα δημιουργηθεί μέσα στην Επιτροπή με στόχο την
εξασφάλιση της ταχύτερης παράδοσης έργων υψηλής ποιότητας.
IV. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

23. Οι ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος αναμένεται να καλυφθούν με τη
χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ΔΝΤ,
ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων. Παρά τη σημαντική
δημοσιονομική προσαρμογή, προβλέπουμε ένα χρηματοδοτικό έλλειμμα της τάξεως των
110 δις ευρώ για την περίοδο του προγράμματος, το οποίο προβλέπεται να καλυφθεί με
αντίστοιχα διμερή δάνεια στήριξης από τους εταίρους στην Ευρωζώνη (80 δις ευρώ) και
μέσω της στήριξης του ΔΝΤ (30 δις ευρώ). Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τους πόρους
αυτούς παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αντλώντας χρηματοδότηση
από τα διμερή δάνεια και το ΔΝΤ σε αναλογία 8 προς 3 για κάθε έμβασμα (που
μετράται με τη συναλλαγματική ισοτιμία του προγράμματος). Η αποφασιστική εφαρμογή
του οικονομικού προγράμματος θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και θα
ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Αν η δημοσιονομική προσαρμογή προχωρήσει
ταχύτερα από το αναμενόμενο ή αν οι συνθήκες της αγοράς βελτιωθούν, η κυβέρνηση
αντίστοιχα δεν θα χρειαστεί να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαίων από το μηχανισμό
στήριξης της ΕΕ και ΔΝΤ.
V. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
24. Η πρόοδος εφαρμογής των πολιτικών στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα
παρακολουθείται μέσω τριμηνιαίων (και συνεχών) ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης
(Κ.Α.), καθώς και ενδεικτικών στόχων, διαρθρωτικών σημείων αναφοράς,
αναθεωρήσεων του προγράμματος και ρητρών. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται
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λεπτομερώς στους πίνακες 2 και 3. Οι ποσοτικοί στόχοι μέχρι το Δεκέμβριο του 2010
είναι κριτήρια απόδοσης (Κ.Α.). Οι στόχοι για την περίοδο 2011-2013 είναι
ενδεικτικοί και θα μετατραπούν σε Κ.Α. για το 2011 κατά τη δεύτερη αναθεώρηση του
προγράμματος πριν από το τέλος του 2010. Ένα κοινό Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ ορίζει, κυρίως, τις διαρθρωτικές πολιτικές που
προτείνονται στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και θέτει
ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.
25. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκτελέσει μία αξιολόγηση
των διασφαλίσεων σύμφωνα με την πολιτική διασφαλίσεων του ΔΝΤ. Σε αυτό το
πλαίσιο και για να διευκολυνθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι αρχές έχουν
παραχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε η αξιολόγηση να ξεκινήσει και έχουν
ήδη εξουσιοδοτήσει εξωτερικούς ελεγκτές για να παράσχουν πληροφορίες και να
προβούν σε συζητήσεις με το προσωπικό του ΔΝΤ. Σχετικά με αυτό, και δεδομένου ότι
οι πληρωμές από το ΔΝΤ θα χρησιμοποιηθούν για άμεση στήριξη του προϋπολογισμού,
ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος
θα καθιερώσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη μορφή που θα πάρει η αποπληρωμή της
χρηματοδότησης από το ΔΝΤ και η εξυπηρέτηση των τόκων και άλλων χρεώσεων. Ως
μέρος αυτών των ρυθμίσεων, οι εκταμιεύσεις του Ταμείου θα κατατίθενται σε έναν
ενιαίο δημόσιο λογαριασμό της κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος προς χρήση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3 Μαΐου 2010
Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη
της Ευρωζώνης θα βασίζονται σε τριμηνιαίους απολογισμούς των προϋποθέσεων για όλη
τη χρονική διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων θα βασίζεται στην
τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και στη θετική αξιολόγηση της προόδου
στα κριτήρια πολιτικής του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
(ΜΟΧΠ) και αυτού του Μνημονίου, το οποίο καθορίζει τα λεπτομερή κριτήρια για τις
διαδοχικές αξιολογήσεις έως το τέλος του 2011. Τα λεπτομερή κριτήρια για τα έτη 2012
και 2013 θα καθοριστούν με την ευκαιρία της αξιολόγησης της άνοιξης του 2011.
Οι αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το
ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που δεν συνάδουν με αυτό το μνημόνιο. Θα τους
παρέχουν επίσης όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της
προόδου και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράμματος (Παράρτημα 1). Πριν από την καταβολή των δόσεων, οι
αρχές πρέπει να παρέχουν μια έκθεση συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων.

1. Ενέργειες για τον πρώτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του δεύτερου τριμήνου 2010)
i. Δημοσιονομική Εξυγίανση
Πρόοδος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010 και τα δημοσιονομικά
μέτρα που υιοθετήθηκαν στη συνέχεια. Η πρόοδος αξιολογείται σε σχέση με τα
(σωρευτικά) τριμηνιαία ανώτατα όρια ελλείμματος στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου
του Τεχνικού Μνημονίου Συνεννόησης (ΤΜΣ)). Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα,
που θα εξοικονομήσουν συνολικό ποσό ίσο με 2,5% του ΑΕΠ το 2010:




Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, με απόδοση τουλάχιστον 1800 εκ. ευρώ για
ένα πλήρες έτος (800 εκ. ευρώ το 2010)·
Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, στον καπνό και στο
αλκοόλ, με απόδοση τουλάχιστον 1.050 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (450 εκατ.
ευρώ το 2010)·
Μείωση του μισθολογίου του δημοσίου τομέα με τη μείωση των δώρων Πάσχα,
Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας και των επιδομάτων που καταβάλλονται











σε δημοσίους υπαλλήλους, με τις καθαρές εξοικονομήσεις να ανέρχονται σε
1.500 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.100 εκ. ευρώ το 2010)·
Μείωση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας που
καταβάλλονται στους συνταξιούχους, με ταυτόχρονη προστασία αυτών που
λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις, με τις καθαρές εξοικονομήσεις να ανέρχονται
σε 1.900 εκ. ευρώ για ένα πλήρες έτος (1.500 εκ. ευρώ το 2010)·
Ακύρωση πιστώσεων του προϋπολογισμού για αποθεματικό απροβλέπτων, με
στόχο την εξοικονόμηση 700 εκ. ευρώ·
Μείωση των υψηλότερων συντάξεων, με στόχο την εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ
για ένα πλήρες έτος (350 εκ. ευρώ το 2010)·
Κατάργηση των περισσότερων από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το
επίδομα αλληλεγγύης (εκτός από ένα μέρος για την ανακούφιση της φτώχειας),
με στόχο την εξοικονόμηση 400 εκ. ευρώ·
Μείωση των δημοσίων επενδύσεων κατά 500 εκ. ευρώ σε σύγκριση με τον
ισχύοντα σχεδιασμό·
Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σταθερότητας του
Ιανουαρίου 2010, ένα νόμο που θα θεσπίζει μία προοδευτική φορολογική
κλίμακα για όλες τις πηγές εισοδήματος και μια οριζόντια ενιαία αντιμετώπιση
του εισοδήματος που προέρχεται από εργασία και περιουσιακά στοιχεία·
Το Κοινοβούλιο υιοθετεί, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σταθερότητας του
Ιανουαρίου 2010, ένα νόμο που θα καταργεί τις απαλλαγές και τις αυτόνομες
φορολογικές διατάξεις στο φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των
εισοδημάτων από τα ειδικά επιδόματα που καταβάλλονται στους δημοσίους
υπαλλήλους. Ο νόμος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010.

ii. Διαρθρωτικές Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έως τα τέλη Ιουνίου του 2010, ένα νόμο που θα απαιτεί τη
μηνιαία δημοσίευση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έγκαιρων, μηνιαίων
στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη
χρηματοδότηση του Κράτους, καθώς και για τις εκκρεμείς δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

iii. Ρύθμιση και εποπτεία χρηματοπιστωτικού τομέα
Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκ μέρους της Κυβέρνησης, θα συστήσει ένα ανεξάρτητο
Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Σταθερότητας, με ισχυρή δομή διακυβέρνησης, για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων θεμάτων φερεγγυότητας και για να διαφυλαχθεί η ευρωστία
του χρηματοπιστωτικού τομέα και η ικανότητά του να στηρίξει την ελληνική οικονομία,
παρέχοντας κεφαλαιακή υποστήριξη στις τράπεζες, αν χρειαστεί (Παράρτημα 2).
Έναρξη εφαρμογής εντατικοποιημένης εποπτείας των τραπεζών, μεταξύ άλλων με τη
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων πόρων, με σκοπό επίσης την ανάληψη της εποπτείας
του ασφαλιστικού κλάδου, συχνή υποβολή εκθέσεων βάσει αυστηρότερων προθεσμιών
και τριμηνιαίων ελέγχων φερεγγυότητας σε ακραίες συνθήκες (stress tests).
Επανεξέταση του πτωχευτικού νόμου στον ιδιωτικό τομέα για να διασφαλιστεί η
συμβατότητα με τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ.
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iv. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Οι αρχές θα προωθήσουν μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης:
Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης σε
τοπικό επίπεδο, κυρίως μέσω της συγχώνευσης δήμων, νομαρχιών και περιφερειών με
στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και των μισθών.
Το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει νομοθεσία που απαιτεί δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των
αποφάσεων που αφορούν αναλήψεις υποχρεώσεων για κονδύλια στον τομέα της γενικής
κυβέρνησης.
Για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας:
Η Κυβέρνηση θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να
αναθεωρήσει το πλαίσιο διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και των
συμβάσεων.
Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές:
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο για την απλοποίηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει την οριζόντια νομοθεσία για την Οδηγία για τις Υπηρεσίες.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο αναδιάρθρωσης για τον σιδηροδρομικό τομέα με
χρονοδιάγραμμα μέτρων το οποίο:




θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρησιακές δραστηριότητες θα γίνουν
κερδοφόρες, συμπεριλαμβανομένων το κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών·
θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ που
επιτρέπουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής σιδηροδρομικών
υπηρεσιών·
θα προβλέπει την αναδιάρθρωση της εταιρείας συμμετοχών,
συμπεριλαμβανομένης της πώλησης γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Για την αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής:
Η Κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του
νόμου 3840/2010, για τη δημιουργία της «γρήγορης παραγωγής έργου», για να
επιτευχθούν οι εξαμηνιαίοι στόχοι για την εκταμίευση των πληρωμών από την
απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής που προβλέπεται
στον παρακάτω πίνακα. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα πρέπει να μετράται με
πιστοποιημένα στοιχεία. Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για την επίτευξη ετήσιου στόχου
υποβολής 10 μεγάλων έργων εφαρμογών στις υπηρεσίες της Επιτροπής.
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Η Κυβέρνηση θα συστήσει μια τεχνική ομάδα εργασίας σε άμεση επαφή με τις
υπηρεσίες της Επιτροπής, για να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των α) μεγάλων έργων
στους τομείς των μεταφορών, β) περιβαλλοντικών έργων, γ) εργαλείων
χρηματοπιστωτικών τεχνικών και δ) μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης,
αξιοποιώντας την αυξημένη τεχνική βοήθεια.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι
πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής διοχετεύονται σε ειδικό κεντρικό λογαριασμό που δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό και ο οποίος θα πρέπει να είναι
διαθέσιμος για την παροχή συγχρηματοδότησης για όλους τους φορείς της γενικής
κυβέρνησης.

2. Ενέργειες για τη δεύτερη αξιολόγηση (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του τρίτου τριμήνου 2010)
i. Δημοσιονομική Προσαρμογή
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2010 και των μέτρων δημοσιονομικής
προσαρμογής που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
περιέχονται στο παρόν Μνημόνιο. Η πρόοδος θα αξιολογείται βάσει των (σωρευτικών)
τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου του
ΤΜΣ).
Η κυβέρνηση θα καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011 στη Βουλή. Ο
προϋπολογισμός θα παρέχει πληροφορίες και αξιόπιστες προβλέψεις για ολόκληρη την
γενική κυβέρνηση και θα στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής
κυβέρνησης σύμφωνα με το ΜΟΧΠ. Θα περιέχει αναλυτική παρουσίαση των μέτρων
δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 3,2% του ΑΕΠ (4.3% του ΑΕΠ, αν ληφθούν υπ’
όψιν μεταφορές από μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2010), και αναλυτικές πληροφορίες για
την κατάσταση των δημόσιων επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισμός θα περιέχει τα ακόλουθα μέτρα (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν
να ληφθούν υπ’ όψιν μέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόμηση ύστερα από στενή
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συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ):



















Εφαρμογή του κανόνα αντικατάστασης μόνο του 20% των συνταξιοδοτούμενων
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (κυβέρνηση, δήμοι, δημόσιες επιχειρήσεις,
τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί)
Μείωση της ενδιάμεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά τουλάχιστον
300 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2010, επιπλέον της προβλεπόμενης
εξοικονόμησης στο πλαίσια της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της
αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλέπε επόμενο μέτρο).
Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο
την μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011
ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011.
Μη χορήγηση της τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων, με στόχο την
εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Μείωση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά
τουλάχιστον 1000 εκατομμύρια ευρώ δίνοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.
Προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες θα
αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο
για το 2011, 2012 και 2013.
Κίνητρα για τη ρύθμιση των παραβιάσεων χρήσης γης, οι οποίες θα αποφέρουν
επιπλέον έσοδα 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία
τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011.
Ενεργοποίηση των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών με απόδοση
τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ευρώ το 2011 και αυξανόμενες αποδόσεις το 2012
και 2013.
Διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής σε υπηρεσίες οι οποίες
σήμερα εξαιρούνται και μεταφορά σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30%) των
αγαθών και υπηρεσιών που επί του παρόντος εμπίπτουν στην μειωμένη κανονική
κλίμακα, με απόδοση 1.000 εκατομμυρίων ευρώ.
Σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με
απόδοση 300 εκατομμυρίων ευρώ στο 2011.
Συλλογή εσόδων από αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 500
εκατομμύρια ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατομμύρια ευρώ από
δικαιώματα.
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρμόζοντας τις
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με στόχο την αποκόμιση τουλάχιστον 500
εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα έσοδα.
Αύξηση της φορολόγησης αμοιβών σε είδος, συμπεριλαμβανομένης της
φορολόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση (τουλάχιστον 150 εκατομμύρια
ευρώ).
Συλλογής του ειδικού φόρου τέλους για ημιυπαίθριους χώρους (τουλάχιστον 800
εκατομμύρια το χρόνο).
Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας με απόδοση τουλάχιστον 100 εκατομμύρια
ευρώ.
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Ο προϋπολογισμός θα ορίσει αναλυτικά ανώτατα όρια εξόδων για κάθε
υπουργείο, για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης
σύμφωνα με το στόχο για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Αυτό αφορά
επίσης και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2012-2013.
Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει ενδεικτική πληροφόρηση μηνιαίων εσόδων
ανά κατηγορία και δαπάνη ανά υπουργείο. Επικαιροποιημένα στοιχεία θα
γίνονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο τακτικά.

Εάν χρειαστεί, το κοινοβούλιο θα εγκρίνει αλλαγές στον νόμο για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού από το 2011
και μετά θα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την εκτέλεση και τις προβλέψεις
ολόκληρης της γενικής κυβέρνησης – συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
της κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκομείων και των άλλων νομικών προσώπων. Ένα
παράρτημα στον προϋπολογισμό θα παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη σχετικά με την
χρηματοοικονομική επίδοση των μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων, τα συνακόλουθα
δημοσιονομικά και φορολογικά έξοδα και τον σχετικό δημοσιονομικό κίνδυνο.

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
φορολογικής διαχείρισης και των ελέγχων εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Δ.Ν.Τ. Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σχήμα
διαχείρισης έργου (που θα περιλαμβάνει την αυστηρή επίβλεψη του ΥΠΟΙΚ και ειδικές
ομάδες) ώστε να εφαρμοστούν μέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή και να αποκατασταθεί η
φορολογική συμμόρφωση μέσα από: την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού και την
είσπραξή ανείσπρακτων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες (σε συντονισμό με τα
ασφαλιστικά ταμεία), την αναδιοργάνωση μιας μονάδας για τους φορολογούμενους με
μεγάλα εισοδήματα που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά
στα έσοδα, ένα ισχυρό πρόγραμμα ελέγχων για την καταπολέμηση της συστηματικής
φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλο πλούτο και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά
εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης των μεγαλύτερων παραβατών,
την ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών.
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος
προκειμένου να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του. Η
μεταρρύθμιση θα σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
ΔΝΤ και την ΕΚΤ, και η εκτιμώμενη επίπτωσή της στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θα
επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράμετροι του
συστήματος θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως
καθορίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:


Απλούστευση του κατακερματισμένου συστήματος συντάξεων με τη συγχώνευση
των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και θέσπιση ενός
ενιαίου νέου συστήματος για όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς
εργαζόμενους. Οι νέοι καθολικώς δεσμευτικοί κανόνες για τα συνταξιοδοτικά
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δικαιώματα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την τιμαριθμική
αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται κατ’
αναλογία προς όλους από την 1 Ιανουαρίου 2013· Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στο δημόσιο
τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011), που θα ολοκληρωθεί ως τον
Δεκέμβριο του 2013·
Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση με
πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015·
Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την
ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών
που λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο
ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται·
Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής όπου, κάθε τρία χρόνια
αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νομοθετημένες) ηλικίες
συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη
συνταξιοδότηση·
Επέκταση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τα τελευταία πέντε
έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτημένα δικαιώματα)·
Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις·
Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια
για τους ηλικιωμένους (πάνω από το νομοθετημένο όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης), για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, συμβατό με τη
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών·
Μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση.
Ειδικότερα, η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60
έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων
στα βαρέα και ανθυγιεινά επάγγελμα και εκείνων με 40 χρόνια εισφορών.
Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 (με
παράλληλη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση
του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων·
Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτομα που
συνταξιοδοτούνται μεταξύ των ηλικιών 60 και 65, με περίοδο συνεισφορών
μικρότερη των 40 ετών·
Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των
προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας.

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει μεταρρύθμιση του Γ.Λ.Κ., που θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:



Ενδυνάμωση του ρόλου του Γ.Λ.Κ. στο σχεδιασμό και τον έλεγχο του
προϋπολογισμού
Παροχή απαραίτητων πόρων σε όρους προσωπικού υψηλού επιπέδου, υποδομής
και εξοπλιστικής υποστήριξης, διαχειριστικής οργάνωσης και πληροφοριακών
συστημάτων
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Παροχή διασφαλίσεων για τους υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. απέναντι σε πολιτικές
παρεμβάσεις και πρόβλεψη για προσωπική ευθύνη για την παροχή αξιόπιστων
δεδομένων
Ενδυνάμωση των θεσμικών μηχανισμών για παροχή αξιόπιστων και εύλογων
επίσημων δημοσιονομικών προβλέψεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τις
διαθέσιμες πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στην πορεία εκτέλεσης. Για το σκοπό
αυτό οι επίσημες μακροοικονομικές προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Η Κυβέρνηση θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή
αξιόπιστων δημοσιονομικών λογαριασμών και στατιστικών στοιχείων:






Το ΓΛΚ ξεκινά, τον Ιούνιο του 2010, τη δημοσίευση έγκαιρων, μηνιαίων
στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη
χρηματοδότηση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρέη) για τη «διαθέσιμη γενική
κυβέρνηση» και των επιμέρους φορέων της (κράτος, κοινωνική ασφάλιση,
νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα)·
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα λεπτομερές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα
σχεδίου δράσης, που θα συμφωνηθεί με την Eurostat, για τη βελτίωση της
συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων της γενικής κυβέρνησης που
απαιτούνται βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ, ειδικότερα με την
ενίσχυση των μηχανισμών που διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή παροχή των
δεδομένων αυτών, τη διασφάλιση της προσωπικής ευθύνης σε περίπτωση
εσφαλμένων αναφορών· και την αναζήτηση της κατάλληλης επιτόπιας τεχνικής
βοήθειας με στόχο ταχεία πρόοδο·
Η Κυβέρνηση θα αρχίσει να δημοσιεύει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την
χρηματοοικονομική κατάσταση στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους
δημόσιους φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση
(συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεων,
ισολογισμών και στοιχεία για την απασχόληση και τις μισθολογικές δαπάνες).
Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ένας τακτικός και έγκαιρος μηχανισμός
αναφοράς.

iii. Εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση θα διασφαλίσουν ότι το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλήρως λειτουργικό.
Θα αναθεωρηθεί η επάρκεια το πτωχευτικό πλαίσιο, για τις τράπεζες και τους μη
χρηματοπιστωτικούς φορείς.
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iv. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Πρόοδος των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και του
χρονοδιαγράμματος, για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα
καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα. Θα αφορά όλους τους δημόσιους
υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα που η
αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα.
Η κυβέρνηση θα εγκαινιάσει τη χρήση λειτουργικών ελέγχων της δημόσιας διοίκησης σε
κεντρικό επίπεδο και των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων. Οι έλεγχοι θα
πραγματοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι
Γενικοί Όροι που θα διέπουν τους ελέγχους θα συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Οι στόχοι των ελέγχων είναι:






Να γίνει απολογισμός σχετικά με τη χρήση πόρων, συμπεριλαμβανομένων των
ανθρωπίνων πόρων, να αρχίσουν να εκτελούνται κυβερνητικές λειτουργίες (π.χ.,
απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες) σε κεντρικό επίπεδο και σε εποπτευόμενους
δημόσιους οργανισμούς
Να καθοριστούν δράσεις εξορθολογισμού της οργάνωσης της δημόσιας
διοίκησης και να υπάρξουν οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, να
ποσοτικοποιηθεί πιθανή εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών από την εφαρμογή
αυτών των δράσεων
Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των υπαρχουσών
κοινωνικών προγραμμάτων και να γίνουν προτάσεις για την μεταρρύθμιση ή την
κατάργηση των λιγότερο αποτελεσματικών, καθώς και να να ποσοτικοποιηθεί
πιθανή εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών από την εφαρμογή αυτών των
δράσεων.

Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Οι αρχές θα πρέπει να θέσουν σε πλήρη λειτουργία το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ).
Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την
καταγραφή των υφιστάμενων κλαδικών νομοθεσιών (screening) και θα διασφαλίσει τη
λειτουργία των σημείων μοναδικής επαφής (single points of contact).
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές φορτίων που θα άρει
τους περιορισμούς που δεν προβλέπονται στην Οδηγία 96/26/ΕΕ της 29ης Απριλίου 1996
σχετικά με την είσοδο στο επάγγελμα των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και τις ελάχιστες
σταθερές τιμές.
Επίσης θα εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα για την απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ενέργειας
και Υπουργική Απόφαση για τον εξορθολογισμό των τιμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
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Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών
Η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, σε συμφωνία με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, για
να διευκολύνει τις ΑΞΕ και τις επενδύσεις σε καινοτόμους και στρατηγικούς τομείς
(πράσινες βιομηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ), μέσω της
αναθεώρησης του Επενδυτικού Νόμου, της υιοθέτησης μέτρων που θα διευκολύνουν
ΣΔΙΤ, δράσεις που θα προωθούν προγράμματα μεγάλων ΑΞΕ και μέτρα ενδυνάμωσης
των πολιτικών προώθησης των εξαγωγών.

3. Ενέργειες για τον τρίτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί έως το
τέλος του τέταρτου τριμήνου 2010)
i. Δημοσιονομική Προσαρμογή
Η κυβέρνηση θα επιτύχει τον στόχο του προγράμματος του 2010 για το έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης.
Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2011
στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης,
συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα προσαρμογής που προσδιορίζει το παρόν Μνημόνιο.
Η κυβέρνηση θα προετοιμάσει ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για την πώληση
περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξή
τουλάχιστον 1 δις Ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013.

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει το νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού
πλαισίου σε συνέχεια των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ. Τα
ακόλουθα πρέπει να είναι μέρος της μεταρρύθμισης:







Η εισαγωγή ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου για τη γενική
κυβέρνηση βάσει ενός τριετούς κυλιόμενου ανώτατου ορίου δαπανών για το
κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση
Η ενδυνάμωση της θέσης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα υπόλοιπα
υπουργεία τόσο κατά την φάση προετοιμασίας όσο και εκτέλεσης του
προϋπολογισμού (δίνοντας στον Υπουργό δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις
για δαπάνες και στην εκτέλεσή τους)
Η εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεματικού έκτακτων αναγκών στον
προϋπολογισμό, της τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές
δαπάνες, εκτός από μισθούς, συντάξεις και τόκους. Η χρήση του αποθεματικού
έκτακτης ανάγκης θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών
Η διασφάλιση ότι το κοινοβούλιο δεν αλλάζει το συνολικό μέγεθος του
προϋπολογισμού κατά το στάδιο έγκρισης, αλλά επικεντρώνεται στη σύνθεση
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των δημόσιων δαπανών και εσόδων και στην αξιοπιστία των προβλέψεων για τα
έξοδα και τα έσοδα.
Η εισαγωγή ισχυρότερων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, ειδικότερα μέσω
της εφαρμογής κατάλληλων ελέγχων για την παρακολούθηση της ανάληψης
υποχρεώσεων, μέσω των οποίων οι φορείς δαπανών (υπουργεία, τοπική
αυτοδιοίκηση, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομεία και νομικά
πρόσωπα) θα αναφέρονται τακτικά στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων σε σύγκριση με τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού.
Η εισαγωγή ενός κανόνα εσόδων για την γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον
οποίο η διάθεση των εσόδων εφόσον αυτά ξεπερνούν τις προβλέψεις θα
καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό.
Η δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο που θα
παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές και ειδικό λεπτομερή έλεγχο σε δημοσιονομικά
ζητήματα, θα αναφέρεται δημοσίως για τα δημοσιονομικά σχέδια και την
εκτέλεσή τους, καθώς και για τις μακροοικονομικές υποθέσεις που
χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό.

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει τους
μισθούς του δημόσιου σε συμφωνία με τον παρόν Μνημόνιο.

iii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα νομοσχέδια και διατάγματα που
απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τους
μισθούς στο δημόσιο τομέα. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει μια αναλυτική
έκθεση, βασισμένη σε πληροφορίες και με τη συνεργασία της Αρχής Ενιαίων
Πληρωμών, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, το μέγεθος και τη δυναμική της
απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση.
Οι αρχές θα ολοκληρώσουν τη πρώτη φάση της μεταρρύθμισης για το ενιαίο σύστημα
κρατικών προμηθειών, με τη δημιουργία μιας κεντρικής αρχής προμηθειών και με την
άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις κρατικές προμήθειες και θα
εισάγουν τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων δημοπρασίας. Θα πρέπει να διασφαλιστεί
μία κοινή προσέγγιση και κοινές διαδικασίες για τη διενέργεια πλειοδοτικών
διαγωνισμών, καθώς και για ελέγχους εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex
post).
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοσχέδια και μέτρα απαραίτητα για την εφαρμογή της
ατζέντας για Καλύτερη Ρύθμιση.
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Για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών υγείας
(Νόμος 3580/2007), θα δημιουργήσει σύστημα για τη διαχείριση των φαρμάκων, το
οποίο θα ευνοεί την χρήση γενόσημων φαρμάκων – αντίγραφα (συμπεριλαμβανομένου
και ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνταγών των γιατρών.
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων,
αναβαθμίζοντας τα συστήματα κατάρτισης των προϋπολογισμών τους και τη
μεταρρύθμιση των συστημάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένου και διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και
χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει περισσότερη δημοσιονομική και λειτουργική επίβλεψη
των δαπανών υγείας από τον Υπουργό Οικονομικών, τη δημοσίευση ελεγμένων
λογαριασμών και τη βελτίωση των μηχανισμών τιμολόγησης και κοστολόγησης.
Ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας
Σε συνέχεια διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση θα προτείνει και το
Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία για την μεταρρύθμιση του πλαισίου μισθολογικών
διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, που θα προβλέπουν τη μείωση της αμοιβής της
υπερωριακής εργασίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου εργασίας.
Θα επιτρέψει σε τοπικά σύμφωνα να θέτουν τις μισθολογικές αυξήσεις χαμηλότερα από
τις κλαδικές συμφωνίες και να εισάγουν αμοιβές που θα συνδέονται με την
παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης.
Η Κυβέρνηση θα αλλάξει τον κανονισμό σχετικά με το σύστημα διαιτησίας, (Νόμος
1876/1990) έτσι ώστε και τα δύο μέλη να μπορούν να καταφύγουν στη διαιτησία αν
διαφωνούν με τη πρόταση του μεσολαβητή.
Σε συνέχεια διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία
για τους κατώτατους μισθούς με εισαγωγή μισθών κάτω από τον κατώτατο μισθό
(subminima) για ευάλωτες ομάδες, όπως οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι και θα
εφαρμόσει μέτρα που θα εγγυώνται ότι οι τρέχοντες κατώτατοι μισθοί θα παραμείνουν
σταθεροί σε ονομαστικούς όρους για τρία χρόνια.
Η κυβέρνηση θα αλλάξει την νομοθεσία για την προστασία της εργασίας παρατείνοντας
την περίοδο μαθητείας για νέες θέσεις εργασίας στο ένα έτος, μειώνοντας το συνολικό
επίπεδο αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης και διασφαλίζοντας ότι το καθεστώς
αποζημίωσης θα είναι το ίδιο για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, αυξάνοντας
το ελάχιστο όριο ενεργοποίησης των κανόνων μαζικών απολύσεων ειδικά για μεγάλες
επιχειρήσεις και διευκολύνοντας τη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και
ημιαπασχόλησης.
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Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Η κυβέρνηση θα αλλάξει την υπάρχουσα (κλαδική) νομοθεσία σε σημαντικούς τομείς
υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση. Η νέα νομοθεσία θα
πρέπει να διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στα Άρθρα 15 και 25 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες και ειδικά απαιτήσεις
σχετιζόμενες με ποσοτικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, νομικές απαιτήσεις,
μετοχικές απαιτήσεις, κατώτερες ή ανώτερες αμοιβές και περιορισμούς σε πολυτομεακές
δραστηριότητες. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών
υπηρεσιών, εφαρμόζοντας την παράγραφο σχετικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών
του Άρθρου 16 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες μέσω μιας προσέγγισης, η οποία θα
διασφαλίζει νομική βεβαιότητα για τους παρόχους υπηρεσιών, δηλαδή καθορίζοντας
στην αντίστοιχη (κλαδική) νομοθεσία ξεκάθαρα ποιες προϋποθέσεις αφορούν ή όχι
διασυνοριακές υπηρεσίες.
Η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών σε κλειστά
επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:








του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή,
την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με
το που μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα
του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των
φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους
του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή,
περιορισμό στον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς
σχετικά με το που μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική
απαγόρευση διαφήμισης
αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή
μηχανικοί, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή
ορκωτοί λογιστές, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
ολοκληρώσει την πλήρη και ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της
ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης
της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΕ) και τη συμμόρφωση
με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της
διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και
επαγγελμάτων, η οποία μεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόμο 3325/05, θα εφαρμόσει
το Νόμο 3335/05 για βιομηχανικές ζώνες, και θα εφαρμόσει το χωροταξικό σχέδιο.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού (ΕΑΑ), η οποία θα καταργεί το σύστημα
κοινοποίησης για όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του
Νόμου 703/1977, θα δίνει στην ΕΑΑ τη δύναμη να απορρίπτει καταγγελίες, θα αυξήσει
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την ανεξαρτησία των μελών της ΕΑΑ και θα ιδρύσει εύλογο για την διερεύνηση και
έκδοση αποφάσεων.
Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών
Η κυβέρνηση θα διενεργήσει μια σε βάθος εκτίμηση όλων των δράσεων Έρευνας &
Ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, με σκοπό να προσαρμόσει την εθνική στρατηγική.
Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα εξωτερικό συμβουλευτικό σώμα χρηματοδοτούμενο
από το 7ο Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, για να εξετάσει τον τρόπο ενίσχυσης της
καινοτομίας, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ δημόσιας έρευνας και ελληνικών
βιομηχανιών και την ανάπτυξη περιφερειακών βιομηχανικών κλάστερς.
Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
Η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα
μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων) και για την υποβολή μεγάλων σχεδίων.

4. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο
και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα
εξετάζεται βάσει των (σωρευτικών) ανώτατων ορίων ελλείμματος που περιλαμβάνονται
στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ)

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις
Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού
πλαισίου, σύμφωνα με το υπόμνημα αυτό.

iii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση της Οδηγίας
2007/66/EC για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων
συμβάσεων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η ευθύνη για την εξέταση των
διαδικασιών ανάθεσης θα δίνεται στα διοικητικά δικαστήρια. Η Κυβέρνηση θα
ολοκληρώσει την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/81 για τις δαπάνες ασφάλειας και άμυνας.
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Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο ανάκαμψης του τομέα των
σιδηροδρόμων ώστε να καταστούν οι δραστηριότητές του κερδοφόρες, υλοποιώντας την
οδηγία της ΕΕ και αναδιαρθρώνοντας την εταιρία συμμετοχών.
Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα απελευθερώνει τις δραστηριότητες των
τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.
Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η
ανεξαρτησία και οι δυνατότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και να
απελευθερωθεί ο τομέας του χειρισμού των συστημάτων μεταβίβασης της ΔΕΣΜΗΕ
(ηλεκτρισμός) και της ΔΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), συμπεριλαμβανομένης και της
προώθησης διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής του προέδρου και των μελών
της ΡΑΕ.

5. Ενέργειες για τον πέμπτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο
και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα
εξετάζεται βάσει των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ).

ii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία/διάταγμα, με το οποίο θα καθιερώνεται ένα
απλοποιημένο σύστημα αμοιβών (που να περιλαμβάνει το βασικό μισθό και τα
επιδόματα) και να ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η
αμοιβή αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η μεταρρύθμιση θα
πρέπει να είναι μέρος μίας συνολικής αναμόρφωσης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
του δημοσίου τομέα.
Με βάση τα ευρήματα από την εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση της δημόσιας
διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και μέτρα για τον
εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων, την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και των
κοινωνικών προγραμμάτων.
Οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα για την ενδυνάμωση των θεσμών στην αγορά
εργασίας
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης
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Εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει
ποσοτικούς στόχους σε σχέση με τον αριθμό τον ελέγχων που θα πραγματοποιεί.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και
θα απαιτεί την εγγραφή/καταχώρηση νέων εργαζομένων πριν αυτοί αναλάβουν
υπηρεσία.
Αναθεώρηση των περιθωρίων βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών έτσι
ώστε να ενδυναμωθεί το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει συγκεκριμένη νομοθεσία για την κατάργηση των κλειστών
επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νομικών επαγγελμάτων, φαρμακείων,
συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και ορκωτών λογιστών.
Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα
μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων).

6. Ενέργειες για τον έκτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο
και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα
εξετάζεται βάσει των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ).
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει έναν προκαταρκτικό προϋπολογισμό για το 2012
στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα
με το πρόγραμμα, και περιλαμβάνοντας την αναλυτική παρουσίαση των μέτρων
προσαρμογής που ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά είναι: (σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν μέτρα που αποφέρουν ανάλογη
εξοικονόμηση, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ)




Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επιπροσθέτως του κανόνα της μίας
πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει εξοικονόμηση
τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ.
Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά, συνολικής απόδοσης
τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ.
Συνέχιση της επέκτασης της βάσης για τον φόρο ακίνητης περιουσίας με την
αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών απόδοσης τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ
πρόσθετων εσόδων.
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Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόμηση
τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.
Αναστολή στις ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων.
Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης
των επαγγελματιών με στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ επιπλέον.
Μείωση των επιδοτήσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκ.
ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσής τους.
Επιδόματα ανεργίας με κριτήρια τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης.
Στόχος είναι η εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ.
Η εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων:
τουλάχιστον 225 εκ. ευρώ από την πώληση αδειών και 400 εκ. ευρώ από
δικαιώματα.
Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ με την εφαρμογή του κανονικού
συντελεστή για αγαθά και υπηρεσίες που τώρα υπάγονται στον μειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ, στοχεύοντας την συλλογή τουλάχιστον επιπλέον 300 εκ. ευρώ.

ii. Διαρθρωτικές αλλαγές
Μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης:
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας για την Καλύτερη
Νομοθέτηση σχετικά με τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά 20% σε σύγκριση με το
2008 και θα κατεθέση έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος :
Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να περιορίσει τα φορολογικά εμπόδια
σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, όπως η μη μεταφορά συσσωρευμένων
ζημιών μαζί με την επιχείρηση και ο πολύπλοκος υπολογισμός των υπερβολικών κερδών
(νόμος 3522/2006 άρθρο 11) κατά τη μεταβίβαση εταιρειών.
Η Κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής
εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και θα δώσει τη σχετική δυνατότητα
εκκαθάρισης φορτίων σε μεγάλες επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές αντί των
τελωνείων. Η Κυβέρνηση θα καταργήσει την απαίτηση για εγγραφή στο μητρώο
εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού προέλευσης.

7. Ενέργειες για τον έβδομο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή
Η κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους τους προγράμματος για το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης για το 2011.
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Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 για
περαιτέρω μείωση τους ελλείμματος και θα συμπεριλάβει μέτρα προσαρμογής τα οποία
θα ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ συμφωνία με το Μνημόνιο.

ii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής:
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα
μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων).
Εισαγωγή ενός διαδικτυακού ανοιχτού συστήματος επιτήρησης των διαδικασιών
αποδοχής των προτάσεων έργων και υλοποίησης των δημοσίων έργων.
Διασφάλιση ότι η διαχειριστική επάρκεια όλων των διαχειριστικών αρχών και
ενδιάμεσων φορέων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-1013, έχει
πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2008 (Ποιότητα Διοίκησης).

359

Παράρτημα IV.1 Παροχή στοιχείων
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ακόλουθοι δείκτες και εκθέσεις πρέπει να
τίθενται από τις αρμόδιες αρχές στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και
του ΔΝΤ σε τακτική βάση. Σε γενικές γραμμές, πληροφορίες που παρέχονται σε άλλους
πολυμερείς και διμερείς πιστωτές, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα οικονομικής
βοήθειας όπου υπάρχει και κοινοτική συμμετοχή, θα παρέχονται και στην Επιτροπή,
εκτός αν η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι αυτό δεν απαιτείται. Οι αρχές θα υποβάλλουν στην
Επιτροπή και την ΕΚΤ εκθέσεις συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων αμέσως μετά τις ημερομηνίες δοκιμής.
Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών
Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την εφαρμογή του
κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της
κύριας λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και
δαπανών και ανά υπουργείο)

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα- αυτές
οι πληροφορίες θα
περιλαμβάνονται επίσης σε
επόμενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης

Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για την κατάσταση
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του
έτους, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργικής
κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών ανά
υπουργείο.

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία ρευστότητας για
φορείς γενικής κυβέρνησης (εκτός του Κράτους)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα- αυτά
τα στοιχεία θα
περιλαμβάνονται επίσης σε
επόμενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθοδοσία του Δημοσίου (της
γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της
λειτουργικής κατηγοριοποίησης σε ονομαστικούς
μισθούς και επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους ανά
υπουργείο και δημόσιο φορέα), αριθμό υπαλλήλων
(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής
κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και δημοσίων φορέων
εκτός της κεντρικής κυβέρνησης), μέσο μισθό
(συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού, παροχών
και επιδομάτων). Θα προστίθεται λειτουργική
κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων στους κύριους
δημόσιους φορείς.

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα (έναρξη
Ιούνιος 2010)
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Τριμηνιαία στοιχεία για τους λογαριασμούς της γενικής
κυβέρνησης και του δημόσιου χρέους σύμφωνα με τους
κοινοτικούς κανονισμούς στατιστικής.

Τριμηνία λογιστικά
στοιχεία, 90 ημέρες μετά το
τέλος κάθε τριμήνου.

Εβδομαδιαία πληροφόρηση για τα στοιχεία ρευστότητας
της Κυβέρνησης με αναφορά στη χρήση και πηγή
κεφαλαίου καθώς και για τη σχετική χρονική περίοδο –
επίσης πληροφόρηση για κύριες κυβερνητικές δαπάνες
και έσοδα.

Εβδομαδιαίως την
Παρασκευή, με αναφορά
στην προηγούμενη Πέμπτη.

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση φορέων γενικής
κυβέρνησης εκτός της κεντρικής κυβέρνησης

Μηνιαίως όχι αργότερα από
15 ημέρες μετά το τέλος κάθε
μήνα -αυτές οι πλη-ροφορίες
θα περιλαμ-βάνονται και σε
επόμενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης.

Στοιχεία οφειλόμενων δαπανών (με τις καθυστερούμενες
οφειλές) της γενικής κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου
του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής
ασφάλισης και νομικών προσώπων.

Τριμηνιαίως, εντός 55
ημερών
μετά το τέλος κάθε
τριμήνου.

Στοιχεία οφειλόμενων δαπανών (καθυστερούμενες
οφειλές) του Κράτους και των νοσοκομείων.

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα.

Δημόσιο Χρέος και επιχορηγήσεις της γενικής
κυβέρνησης σε δημόσιες επιχειρήσεις και στον ιδιωτικό
τομέα.

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.

Στοιχεία εσόδων και δαπανών και ισολογισμοί των 30
μεγαλυτέρων δημοσίων επιχειρήσεων, βάσει συνολικών
δαπανών.

Τριμηνιαίως, τρεις μήνες
μετά το τέλος κάθε
τριμήνου.

Στοιχεία των κοινοτικών επιδοτήσεων (αποζημιώσεις και
προκαταβολές), δαπάνες κεφαλαίων και επιχορηγήσεις
καλυπτόμενες από κοινοτικές προκαταβολές ή
υποψήφιες, για κοινοτική αποζημίωση, επιχορηγήσεις
από προγράμματα κοινοτικής βοήθειας, ειδικώς
συμφωνημένα με την ΕΕ

Μηνιαίως εντός τριών
εβδομάδων μετά το τέλος
κάθε μήνα

Μηνιαία αναφορά των συναλλαγών από τους εκτός
προϋπολογισμού λογαριασμούς

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
μήνα.

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών
λογαριασμών

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
μήνα

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων πολιτικής
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Μηνιαίως στο τέλος κάθε
μήνα

Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της
Ελλάδος
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος – συγκεντρωτικοί νομισματικοί
ισολογισμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων
Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης των ελληνικών
τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό2
Εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές για το τραπεζικό
σύστημα, τις επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων εξελίξεων
εντός των επομένων 12 μηνών
Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος
Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας

Έκθεση σε αποτελέσματα από τα τακτικά τεστ
φερεγγυότητας ακραίων καταστάσεων
Αναλυτική αναφορά του ισολογισμού του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με αναφορά και
επεξήγηση των μεταβολών των λογαριασμών

Εβδομαδιαίως κάθε
επόμενη εργάσιμη ημέρα
Μηνιαίως 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα
Μηνιαίως 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα
Μηνιαίως 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα

Εβδομαδιαίως την επόμενη
εργάσιμη
Τριμηνιαίως 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε τριμήνου,
σύμφωνα με διαθεσιμότητα
στοιχείων
Τριμηνιαίως 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε τριμήνου,
σύμφωνα με διαθεσιμότητα
στοιχείων
Εβδομαδιαίως την επόμενη
εργάσιμη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) όλα τα είδη δανεισμού και κεφαλαίου καθώς επίσης και τις καθαρές καταθέσεις στις θυγατρικές
στο εξωτερικό

Παράρτημα IV.2 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Γενικά











Ο σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταμείο) είναι να
διατηρήσει τη σταθερότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, χορηγώντας ίδια
κεφάλαια σε περίπτωση σημαντικής συρρίκνωσης των κεφαλαίων.
Το Ταμείο δεν θα στηρίζει τη ρευστότητα, η οποία θα παρέχεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
Τα ίδια κεφάλαια θα παρέχονται με τη μορφή προνομιούχων μετοχών στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με άδεια της
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι προνομιούχες μετοχές θα μετατρέπονται σε κοινές, σε
επόμενο στάδιο και σύμφωνα με κανόνες που θα εξειδικευθούν περαιτέρω στη
νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου.
Η συμμετοχή στο Ταμείο θα είναι υποχρεωτική και θα ενεργοποιείται όταν δεν
καλύπτονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως έχουν οριστεί για
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως
αρμόδια εποπτική αρχή και όταν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη ιδιωτική λύση.
Εάν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να συγκεντρώσουν εγκαίρως
επιπρόσθετα κεφάλαια για να αποπληρώσουν το Ταμείο, θα εφαρμόζεται σχέδιο
αναδιάρθρωσής τους υπό την αιγίδα του Ταμείο, κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών
κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.
Το Ταμείο θα ιδρυθεί με ειδική ελληνική νομοθεσία.
Προβλέπεται αρχική επταετής διάρκεια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου η
κυριότητα του Ταμείου περνά στο Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι το ύψος της
συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου.

Νομικό Καθεστώς




Το Ταμείο θα δημιουργηθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του (π.χ. για διευκόλυνση
προσλήψεων και αποδοχών του κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου
δυναμικού).
Η νομική δομή του Ταμείου θα επιτρέπει την ιδιωτική συμμετοχή.

Κεφάλαια


Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται με ποσό 10 δις ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση
από πηγές προερχόμενες από το κοινό πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ. Αυτό σημαίνει ότι ο
κίνδυνος ζημιών αναλαμβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριος
μέτοχος του Ταμείου. Η αγορά των προνομιούχων μετοχών του Ταμείου θα γίνει
τοις μετρητοίς.
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Οργανωτικά ζητήματα
 Το Ταμείο θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από (1)
έναν επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή και τρεις διευθυντές που θα
ορίζονται από τον Διοικητή της ΤτΕ, και (2) δύο ex officio διευθυντές που
εκπροσωπούν το Υπουργείο Οικονομικών και τον Διοικητή της ΤτΕ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ θα ορίσουν έναν παρατηρητή που θα συμμετέχει
χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου (με την
επιφύλαξη, στην περίπτωση του παρατηρητή της Ε. Επιτροπής, της εφαρμογής
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων)
 Ο επικεφαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής και οι μη ex officio διευθυντές θα
απαιτείται από την νομοθεσία να είναι άτομα εγνωσμένου τραπεζικού και
χρηματοπιστωτικού κύρους στην Ελλάδα, στην ΕΕ ή διεθνώς.
 Καθένας από τους επικεφαλής και μη ex officio διευθυντές θα ορίζεται για
διάρκεια πέντε ετών, ανανεώσιμη για δύο ακόμα έτη και θα ανακαλείται
υποχρεωτικά μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης ελληνικού δικαστηρίου μετά από
αίτημα είτε του Διοικητή της ΤτΕ είτε του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου
όταν (1) δεν είναι πλέον ικανός να ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα καθήκοντα
της θέσης του ή (2) κριθεί ένοχος για σοβαρή παράνομη συμπεριφορά.
 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλος
διοικητικού συμβουλίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
 Η νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου θα προβλέπει ότι κατά την εκτέλεση των υπό
του νόμου καθηκόντων τους, ούτε ο Διοικητής της ΤτΕ, ούτε κάποιο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου θα αναζητήσουν ή λάβουν οδηγίες από την
ελληνική κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα.
 Το διοικητικό συμβούλιο θα παρουσιάζει εξαμηνιαίες εκθέσεις στην ελληνική
Βουλή, την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
 Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το ίδιο το Ταμείο.
Εξουσίες του Ταμείου
Για την εκπλήρωση των στόχων του το Ταμείο θα έχει ορισμένες εξουσίες στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει χρηματοδοτήσει, και οι οποίες θα ασκούνται
μετά από διαβούλευση με την ΤτΕ. Οι εξουσίες του Ταμείου θα ασκούνται με την
επιφύλαξη των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΤτΕ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα
εξής :






να απαιτεί από την ΤτΕ να του παρέχει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε
πληροφορία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού του
να ορίζει ένα μέλος στο ΔΣ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
να απαιτεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την υποβολή σχεδίου
αναδιάρθρωσης
να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις ενός χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος (επιχειρηματική στρατηγική, απόδοση μερισμάτων, θέματα
μισθοδοσίας, ρευστότητας και διαχείρισης ενεργητικού παθητικού κ.λ.π.)
να συγκαλεί τη ΓΣ των μετόχων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζει
το εταιρικό δίκαιο
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να απαιτεί τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, όταν το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να καλύπτει (1) το ελάχιστο ύψος ιδίων
κεφαλαίων όπως ορίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ή (2) ορισμένες
οικονομικές απαιτήσεις που θα επιβάλλονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης του
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου, θα
εξειδικεύσει περαιτέρω μια αντικειμενική διαδικασία που θα ακολουθείται για τις
τιμές μετατροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την παρέμβαση του
Ταμείου, τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μετόχων και τους κοινοτικούς
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
να προχωρά σε διαγνωστικές μελέτες και ειδικούς ελέγχους με τη βοήθεια
εξωτερικών ελεγκτών για να αξιολογείται η φερεγγυότητα του τραπεζικού
ιδρύματος όταν το Ταμείο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Η ΤτΕ, με την ιδιότητα της ως εποπτικός φορέας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και το Ταμείο θα νομιμοποιούνται για την μέγιστη δυνατή ανταλλαγή εμπιστευτικών
πληροφοριών που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.
Κριτήρια για την αύξηση κεφαλαίου








Τα κριτήρια για οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να εναρμονιστούν με
την Απόφαση της Επιτροπής της 19.11.2008 (Ν 560/2008 μέτρα στήριξης για τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα). Η χορήγηση μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται
ειδικότερα στα παρακάτω κριτήρια.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν μη σωρευτική αποζημίωση με βάση
τους κανόνες της αγοράς, εκτός εάν η ανάλυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης
δικαιολογεί μία εναλλακτική προσέγγιση. Μία μη σωρευτική αποζημίωση με
βάση τους κανόνες της αγοράς μπορεί να είναι είτε 10% (όπως ορίζεται στην
παραπάνω απόφαση) ή εξαρτώμενη από το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού
ιδρύματος και την ποιότητα του κεφαλαίου, μεταξύ 7% και 9.3%, ενώ το
κεφάλαιο πρώτης βαθμίδας (tier 1) για βασικά υγιή πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει
κανονικά να αποζημιώνεται με όχι λιγότερο από 9%.
Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα καταβάλλουν μερίσματα ή εξοφλούν κουπόνια σε
υβριδικό κεφάλαιο, εκτός αν είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να το κάνουν, κάτι
που εφαρμόζεται στην περίπτωση κερδοφόρου πιστωτικού ιδρύματος (εν τούτοις
το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει αποθεματικά για να
παρουσιάσει κέρδη).
Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές στο
ίδιο ποσό με αυτό που επενδύθηκε αρχικά σε αυτό. Μετά από 5 χρόνια οι μετοχές
πρέπει να επανακτηθούν ή πρέπει να αποζημιωθούν με πρόστιμο. Αν δεν
μπορούν να επανακτηθούν γιατί δεν καλύπτονται τα κριτήρια κεφαλαιακής
επάρκειας, οι προνομιούχες μετοχές πρέπει να μετατραπούν σε κοινές μετοχές.
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Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων και να εγκριθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
στόχο να διασφαλιστεί ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα ανακτήσει τη βιωσιμότητά του
στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, ότι θα επιτευχθεί ο επιμερισμός του
κόστους ανάμεσα στους μετόχους και ότι θα περιοριστεί η στρέβλωση του
ανταγωνισμού.

Επόμενα βήματα


Οι ελληνικές αρχές θα ετοιμάσουν την απαραίτητη νομοθεσία που θα θέσει σε
εφαρμογή τις παραπάνω λεπτομέρειες μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 το αργότερο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010
Κ. Jean-Claude Juncker
Πρόεδρο
Eurogroup
Κ. Olli Rehn
Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κ. Jean-Claude Trichet
Πρόεδρο
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Αξιότιμοι κύριοι Juncker, Rehn and Trichet,
Στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικής και
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και του Μνημονίου στις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής της 3ης Μαΐου 2010, περιγράφουμε την πρόοδο
και τα επόμενα βήματα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του οικονομικού
προγράμματος που υποστηρίζεται με την οικονομική βοήθεια που παρέχεται από τα
Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης. Οι
πολιτικές της Ελληνικής κυβέρνησης παραμένουν πλήρως προσανατολισμένες προς την
διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την εξασφάλιση της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας.
Έχουμε κάνει μια δυναμική εκκίνηση με το οικονομικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής προχωρά επιτυχώς, οι πολιτικές για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα ενισχύονται, και οι διαρθρωτικές πολιτικές είναι μπροστά από το
χρονοδιάγραμμα σε καίριους τομείς:


Το ποσοτικά κριτήρια επιδόσεων που είχαν τεθεί για το τέλος του Ιουνίου
ικανοποιήθηκαν όλα, ως αποτέλεσμα της δυναμικής υλοποίησης του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει
αποδειχθεί δύσκολος ο απόλυτος έλεγχος των δαπανών σε κάποιους φορείς του
δημοσίου και αναμένοντας αυτές τις δυσκολίες, η εκτέλεση του προϋπολογισμού
της κεντρικής κυβέρνησης έχει προχωρήσει σε κατώτερα επίπεδα από τον αρχικό
προγραμματισμό, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι στόχοι για τη γενική κυβέρνηση θα
εκπληρωθούν. Κοιτάζοντας μπροστά, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την
ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και

είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την καλύτερη από της προσδοκώμενη
επίδοση στο επίπεδο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης έως ότου
καταστεί πλήρως αποτελεσματικός ο έλεγχος στο σύνολο του δημόσιου τομέα.


Ως αποτέλεσμα της δυσκολίας ελέγχου των δαπανών σε κάποιους φορείς του
δημοσίου, η παρακολούθηση του ενδεικτικού στόχου για τη μη σώρευση χρεών
δεν ήταν δυνατή σε αυτή τη φάση, καθώς τα συστήματα παρακολούθησης των
δεσμεύσεων της γενικής κυβέρνησης, των πληρωτέων λογαριασμών και των
εκπρόθεσμων οφειλών έχουν σχεδιαστεί και ήδη εφαρμόζονται. Δεσμευόμαστε
να εκμηδενίσουμε τις εκπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τα τέλη του 2010, ώστε να
μεταφερθεί για το 2011 φυσιολογικό επίπεδο πληρωτέων λογαριασμών.



Αν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις
επιπτώσεις της έλλειψης ρευστότητας, οι δείκτες οικονομικού κλίματος αρχίζουν
βαθμιαία να βελτιώνονται και σε επίπεδο πολιτικής έχει επιτευχθεί πρόοδος με
την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που μπορεί να
λειτουργήσει ως ένα δίκτυ ασφάλειας για την κάλυψη ενδεχόμενων κεφαλαιακών
αναγκών των τραπεζών στο μέλλον λόγω της αναμενόμενης αύξησης των
δανείων σε καθυστέρηση όσο συνεχίζεται η ύφεση. Τα τεστ κοπώσεως
υποδεικνύουν ότι οι πόροι που διατίθενται από τις αρχές για το ΤΧΣ παραμένουν
επαρκή.



Η κυβέρνηση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων με μακρόπνοες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα και
στην αγορά εργασίας, που θεσπίστηκαν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Το
Κοινοβούλιο έχει επίσης ήδη υιοθετήσει σημαντικές δημοσιονομικές
μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλες μεγάλες
μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αφορούν στην
απελευθέρωση του κλάδου των φορτηγών και την αναδιάρθρωση του
σιδηροδρομικού συστήματος, ενώ οι μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα, στα
κλειστά επαγγέλματα, στην αδειοδότηση και στο ρυθμιστικό πλαίσιο των
επιχειρήσεων, και οι προετοιμασίες για την εφαρμογή της οδηγίας για τις
υπηρεσίες προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς, όπως προβλέπεται στο
πρόγραμμα.

Σε αυτή τη βάση και με την ολοκλήρωση της προαπαιτούμενης δράσης, αιτούμαστε την
εκταμίευση της δεύτερης δόσης της οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της
Ευρωζώνης του ποσού των 6.500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη σύμβαση δανειακής
διευκόλυνσης.
Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή με την επιστολή προθέσεων της
3ης Μαΐου 2010, το ΜΟΧΠ και το Μνημόνιο Συνεργασίας, καθώς και στις συνημμένες
επικαιροποιήσεις, είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε διορθωτικές δράσεις εφόσον καταστεί αναγκαίο για την
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εκπλήρωση αυτών των στόχων, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται. Για την υιοθέτηση
τέτοιου είδους δράσεων, αλλά και πριν από οποιαδήποτε αναθεώρηση των πολιτικών που
περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή θα προηγηθεί διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την ΕΚΤ, καθώς και με το ΔΝΤ.
Στέλνουμε ένα αντίγραφο αυτού του γράμματος στον κ. Strauss-Kahn, Διευθύνοντα
Σύμβουλο του ΔΝΤ.
Με εκτίμηση,
/s/
______________________________
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Υπουργός Οικονομικών

/s/
_______________________________
Γεώργιος Προβόπουλος
Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
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Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

Ελλάδα — Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
1. Η κυβέρνηση έχει κάνει μια δυναμική εκκίνηση στην υλοποίηση του
οικονομικού προγράμματός της. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
προχωρά επιτυχώς, οι πολιτικές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενισχύονται και οι
διαρθρωτικές πολιτικές είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα σε βασικά σημεία. Η
Επιστολή Προθέσεων του Μαΐου 2010 (ΕΠ), και το Μνημόνιο Οικονομικής και
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) που περιγράφουν το τριετές οικονομικό
πρόγραμμα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Αυτή η επικαιροποίηση για το ΜΟΧΠ σε
συνδυασμό με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεννόησης παρουσιάζει μια
ανασκόπηση των επιτευγμάτων και των μέτρων πολιτικής προς τη δεύτερη αναθεώρηση
που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2010.
2. Οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν αμετάβλητες· ο βραχυπρόθεσμος
πληθωρισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προβλέπει
μία συρρίκνωση της δραστηριότητας κατά περίπου 4% το 2010 και περίπου 2½% το
2011. Ωστόσο, επειδή η κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά μεγάλων αυξήσεων στους
έμμεσους φόρους, οι οποίες έχουν περάσει και στο επίπεδο των τιμών, οι ρυθμοί του
δείκτη τιμών καταναλωτή και του έμμεσου αποπληθωριστή έχουν αυξηθεί. Η
μετακύλιση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων των έμμεσων φόρων στη τελική
τιμή είναι ενδεικτική της έλλειψης ανταγωνισμού και της επικράτησης ολιγοπωλιακών
δομών στην αγορά. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται πλέον να προσεγγίσει το
4¾% για το έτος. Ο πληθωρισμός σε σταθερούς φόρους μειώνεται και έχει υποχωρήσει
κάτω από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ για πρώτη φορά από τη δημιουργία του ευρώ.
Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη μετακύλισης των υψηλότερων τιμών στους μισθούς, καθώς
η εθνική συλλογική σύμβαση που μόλις υπεγράφη συμβάλλει στη συγκράτηση της
αύξησης των μισθών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Δημοσιονομική Πολιτική
3. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο.
Ο κρατικός προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση οδηγεί την προσπάθεια προσαρμογής με
μια εντυπωσιακή μείωση του ελλείμματός πάνω από 40% την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου (σε ετήσια βάση). Τα τρέχοντα έσοδα αυξήθηκαν κατά την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου κατά 7%, παρά τη βαθιά κρίση και οι τρέχουσες δαπάνες και μεταβιβάσεις έχουν
μειωθεί κατά περίπου 10%. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία,
καθώς και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης έχουν λάβει επίσης μέτρα, αλλά η πρόοδός
τους είναι πιο σταδιακή, καθώς ο έλεγχος των δαπανών τους είναι πιο δύσκολος, όπως
ήταν αναμενόμενο. Μέχρι τον Ιούνιο, το μεγάλο περιθώριο στο πλαίσιο των στόχων που
δημιουργήθηκε στον προϋπολογισμό του κράτους έχει αντισταθμίσει τις υπερβάσεις που
έγιναν έως σήμερα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ωστόσο, υπήρξε κάποια
ανεπιθύμητη συσσώρευση πληρωτέων λογαριασμών / ληξιπρόθεσμων οφειλών στα
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νοσοκομεία και στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και, όπως περιγράφεται πιο κάτω,
υπάρχουν μέτρα σε εξέλιξη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικά των
κινδύνων στους στόχους.
4. Κοιτάζοντας προς το δεύτερο εξάμηνο του έτους και σύμφωνα με το πρόγραμμα
του Μαΐου, η κυβέρνηση θα περιορίσει το ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης (σε δημοσιονομική βάση) στα 18,5 δις ευρώ:
α. Συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων: Τα δημοσιονομικά μέτρα (ΦΠΑ και ειδικοί
φόροι κατανάλωσης, και ιδίως τα οφέλη από τις περικοπές συντάξεων και μισθών) θα
υλοποιηθούν πλήρως το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα δημιουργήσουν σημαντικούς
πόρους που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση μέχρι το τέλος του 2010 όλων των
πληρωμών και την απόσβεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα έχει δημιουργηθεί έως
τα μέσα του έτους.
β. Συγκράτηση των δαπανών: Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, η κυβέρνηση
πραγματοποίησε λιγότερες από τις αναμενόμενες πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισμού κατά 5,6 δις ευρώ. Η κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει αυτήν την
καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση και τον Σεπτέμβριο, και να κλείσει το έτος με
ένα περιθώριο καλύτερης από το αναμενόμενο απόδοσης της τάξης των 4 δις ευρώ για
την κάλυψη των κινδύνων που προέρχονται από άλλες περιοχές της γενικής κυβέρνησης.
Η συγκράτηση των δαπανών θα επικεντρωθεί στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ θα
πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες μεταβιβάσεις προς τα ταμεία κοινωνικής
ασφάλισης και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορέσουν να είναι
συνεπείς στις πληρωμές τους. Ανά πάσα στιγμή, αν η απόδοση απομακρυνθεί από
αυτούς τους στόχους, ή τα έσοδα πέσουν κάτω από το προγραμματισμένο, η κυβέρνηση
θα είναι έτοιμη να λάβει διορθωτικά μέτρα.
5. Η κυβέρνηση πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στο τέλος Ιουλίου με την ψήφιση
ενός νέου νόμου για τον προϋπολογισμό που ενισχύει το πλαίσιο δημοσιονομικής
διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός για το 2011 θα είναι μέρος ενός
τριετούς κυλιόμενου μεσοπρόθεσμου πλαισίου, καθώς και ότι ο Υπουργός Οικονομικών
θα μπορεί να καθορίζει την οροφή για τα ανώτατα όρια δαπανών για τα υπουργεία, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς προϋπολογισμούς, ώστε να
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής και στη γενική
κυβέρνηση. Επίσης, ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει πλέον αποθεματικό εκτάκτων
αναγκών για τη διευκόλυνση της απορρόφησης κραδασμών και κινδύνων και η
κυβέρνηση θα δημιουργήσει μητρώο δεσμεύσεων στα αρμόδια υπουργεία (διαρθρωτικός
στόχος για το τέλος Σεπτεμβρίου) για την καλύτερη διαχείριση των δαπανών σε
δημοσιονομική βάση – πέρα από τις χρηματικές εκταμιεύσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση
αναπτύσσει συστήματα μηνιαίας αναφοράς δημοσιονομικών δεδομένων για τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης (στόχος μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου).
6. Η προετοιμασία των προϋπολογισμών της γενικής κυβέρνησης για το 2011
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του νέου νόμου για τον προϋπολογισμό βρίσκεται σε
εξέλιξη. Οι προϋπολογισμοί θα προετοιμαστούν στο πλαίσιο του νέου νόμου και η
κυβέρνηση θα παρουσιάσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στις κοινοβουλευτικές
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επιτροπές στις αρχές Οκτωβρίου, μαζί με το ενοποιημένο προσχέδιο προϋπολογισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών προϋπολογισμών και θα είναι συνεπές με τον
στόχο για δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης (σε όρους ESA95), ύψους
17 δις ευρώ το 2011. Η κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τη βιωσιμότητα ορισμένων
διακριτών περικοπών των δαπανών και εάν χρειαστεί θα τις αντικαταστήσει με μόνιμες
μειώσεις δαπανών. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή το 2011 τα
δημοσιονομικά μέτρα που συμφωνήθηκαν το Μάιο.
7. Σύμφωνα με το αρχικό μνημόνιο, η Κυβέρνηση θα εστιάσει στην ενίσχυση της
φορολογικής διοίκησης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κατά τους
προσεχείς μήνες. Η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης είναι απαραίτητη για:


τη διασφάλιση της ταχείας εφαρμογής της νέας φορολογικής νομοθεσίας,



τη συλλογή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών,



την αναδιοργάνωση της μονάδας φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα,



την ενίσχυση των ελέγχων φυσικών προσώπων με υψηλή περιουσία και υψηλά
εισοδήματα,



την ενίσχυση των ελέγχων υποβολής στοιχείων και πληρωμών, και τη βελτίωση
των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους πολίτες.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση θα κάνει πιο εντατική χρήση των αποδείξεων αγορών
προϊόντων και υπηρεσιών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και θα
συνεχίσει τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και δεδομένων σχετικά με τον
πλούτο και τις καταναλωτικές συνήθειες με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής, ιδίως των φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα και περιουσίες, ενώ
επανεξετάζει τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και
αποτελεσματική δίωξη των παραβατών για φορολογικούς λόγους.
8. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης προχωρεί. Η κυβέρνηση δημιουργεί μία
ενιαία αρχή πληρωμών μέσω της οποίας θα καταβάλλονται οι μισθοί των δημοσίων
υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης από τα τέλη του 2010 και της γενικής κυβέρνησης
από τον Μάρτιο του 2011. Τα σχέδια να προχωρήσει το 2011 σε ένα απλοποιημένο
σύστημα μισθοδοσίας διευκολύνονται από την απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων που
ολοκληρώθηκε. Η λειτουργική αξιολόγηση ξεκινάει το δεύτερο εξάμηνο του 2010 και
έχει ως στόχο το σχεδιασμό των επιχειρησιακών βημάτων για τον εξορθολογισμό και την
αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.
9. Η κυβέρνηση σχεδιάζει συγκεκριμένες προσπάθειες για τον περιορισμό των
κινδύνων στην εφαρμογή του προγράμματός της, και πιο συγκεκριμένα την
ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών των οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης.
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Τομέας Υγείας. Στα νοσοκομεία, η κυβέρνηση θα επιταχύνει τις πληρωμές για να
αποφευχθεί η συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών και να περιοριστεί η
μεταφορά των υποχρεώσεων στο 2011. Περαιτέρω, η κυβέρνηση έχει μειώσει τις
τιμές προμήθειας των φαρμακευτικών προϊόντων κατά 20% με την εφαρμογή
ανώτατων ορίων τιμών για εγκεκριμένες λίστες φαρμάκων, και βελτιωμένων
προφίλ και συγκριτικών αξιολογήσεων για τους ασθενείς και τους γιατρούς ώστε
να αποφεύγονται οι άσκοπες συνταγές, που θα πρέπει να αποφέρουν σημαντικές
εξοικονομήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η κυβέρνηση
είναι έτοιμη να μειώσει περαιτέρω το κόστος φαρμάκων (όπου υπάρχει χώρος για
την επέκταση της λίστας φαρμάκων, τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων, καθώς
και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης). Η κυβέρνηση θα
εφαρμόσει την είσπραξη της συμμετοχής των 3 ευρώ για τις τακτικές υπηρεσίες
στα δημόσια νοσοκομεία και θα επεκτείνει την λειτουργία των νοσοκομείων σε
24-ώρη βάση με σκοπό να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους
πολίτες και να τονωθούν τα έσοδά τους, περιλαμβάνοντας αυξήσεις τιμών στις
εξωνοσοκομειακές και διαγνωστικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει
λογιστικές εταιρείες στα κρατικά νοσοκομεία με σκοπό τη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής τους διοίκησης ώστε να ανακτήσει τον έλεγχο στις δαπάνες
τους.



Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο πρόσφατος νόμος «Καλλικράτης» για τη
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μειώσει δραστικά τον αριθμό των
τοπικών αυτοδιοικήσεων, των φορέων, και των εκλεγμένων και διορισμένων
λειτουργών. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει αυστηρά τις προβλέψεις του νόμου, και
ειδικά όσες αφορούν στις μεταρρυθμίσεις που οδηγούν σε στοχευμένο
εξορθολογισμό προσωπικού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, ούτως
ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα της τάξης των
500 εκ. ευρώ για κάθε ένα από τα τρία έτη κατά την περίοδο 2011-13. Για να
εξασφαλιστεί ότι αυτές οι εξοικονομήσεις θα συμβάλλουν στη συνολική
δημοσιονομική εξυγίανση της γενικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση θα περιορίσει
τον δανεισμό, θα μειώσει τις μεταβιβάσεις και θα ελέγχει τη συνέπεια των
προϋπολογισμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μεσοπρόθεσμη
δημοσιονομική στρατηγική.



Κρατικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την αποδοτικότητα των
μεγάλων ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων, ώστε να μειωθούν οι
ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τον προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων της
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αύξησης των εισιτηρίων στα δημόσια
μέσα μεταφοράς, και την περαιτέρω μείωση των υπέρμετρων επιδομάτων και των
υπερωριών. Ειδικότερα, η κυβέρνηση θα αναδιαρθρώσει τον ζημιογόνο
Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, όπως περιγράφεται παρακάτω. Σύμφωνα με
το σχέδιο αναδιάρθρωσης, οι λειτουργικές υποχρεώσεις-επιδοτήσεις προς
δημόσιες υπηρεσίες (public service obligation-PSO) θα περιοριστούν σε 50
εκατομμύρια ευρώ ετησίως, και καμία νέα εγγύηση χρέους από το κράτος δεν θα
δοθεί στην αναδιαρθρωμένη σιδηροδρομική επιχείρηση, η οποία πρέπει να
διακόψει μια μακρά ιστορία μεγάλων ζημιών. Οι 10 μεγαλύτερες ζημιογόνες
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επιχειρήσεις θα έχουν τις οικονομικές τους καταστάσεις μέχρι και το 2009
δημοσιευμένες στο διαδίκτυο πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου (διαρθρωτικός
στόχος) για την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη χρηματοοικονομική τους
κατάσταση.
10. Το Κοινοβούλιο ψήφισε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Εισάγεται ένα νέο σύστημα που
αποτελείται από μία ανταποδοτική σύνταξη που θα συμπληρώνει μία μη ανταποδοτικού
χαρακτήρα, προνοιακή, βασική σύνταξη, με στόχο τον έλεγχο της αύξησης των
συνταξιοδοτικών δαπανών. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την
αξιολόγηση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης όσον αφορά τα κύρια συνταξιοδοτικά
ταμεία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου 2010, και όσον αφορά τα μεγαλύτερα επικουρικά
ταμεία συντάξεων μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011. Αυτές οι αξιολογήσεις θα καθορίσουν
κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού
συστήματος για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5%
του ΑΕΠ μεταξύ 2009-2060. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσαρμογές, αν χρειαστεί, θα
ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2011 σε διαβούλευση με ειδικούς
εμπειρογνώμονες, όπως προβλέπεται στο νόμο 3863.
11. Χρηματοδότηση και ταμειακή διαχείριση. Η τελευταία αξιολόγηση επιβεβαιώνει
ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου για την περίοδο 2010-11 καλύπτονται
πλήρως από τα δάνεια των Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ, με την
κυβέρνηση να είναι σε θέση, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα, να αναχρηματοδοτήσει
σχετικά μικρό απόθεμα εντόκων γραμματίων. Ωστόσο, η περιορισμένη ρευστότητα
απαιτεί προσεκτική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων. Υπό το πρίσμα αυτό, ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα αρχίσει μηνιαίες δημοπρασίες εντόκων
γραμματίων από τον Σεπτέμβριο (από τις τριμηνιαίες τοποθετήσεις) για να βελτιώσει τη
διαχείριση των διαθεσίμων και να ομαλοποιήσει τα προφίλ ωρίμανσης.
Πολιτικές Χρηματοπιστωτικού Τομέα
12. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον
με προκλήσεις. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του
τραπεζικού συστήματος μειώθηκε κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες στο 11,7% επειδή τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν στο 8,2% από 7,7% στο τέλος του 2009. Οι
αυξήσεις των προβλέψεων και των ζημιών από την υποτίμηση στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών προκάλεσε ζημία για το σύστημα σε ενοποιημένη βάση. Όλες οι τράπεζες
είναι συνεπείς με τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας του 8%. Τα πρόσφατα
τεστ κοπώσεως από την CEBS κάλυψαν πάνω από το 90 τοις εκατό των στοιχείων του
ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος και όλες οι τράπεζες εκτός από μία πέρασαν.
Τα αποτελέσματα συνέβαλαν στη μείωση της αστάθειας των αγορών.
13. Οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν δύσκολες, αν και η αστάθεια στις αγορές
έχει μειωθεί. Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν αποκαταστήσει την πρόσβασή τους στη
διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών τους και η ωρίμανση των
διατραπεζικών υποχρεώσεών τους ασκούν πίεση στις θέσεις ρευστότητάς τους. Η
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υποβάθμιση της Ελλάδος από τον οίκο Moody’s τον Ιούνιο άσκησε περαιτέρω πίεση στις
αποτιμήσεις των εγγυήσεων και, για να διατηρηθούν επαρκή αποθέματα ρευστότητας
στον κλάδο, οι αρχές ανέλαβαν τη δέσμευση για την υιοθέτηση νομοθεσίας που επιτρέπει
μία νέα δόση των κρατικά εγγυημένων τραπεζικών ομολόγων του ποσού των 25 δις ευρώ
(προαπαιτούμενη δράση για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ στις
10 Σεπτεμβρίου). Οι εγγυήσεις αυτές θα εξασφαλίσουν επαρκή παροχή δανείων από την
ΕΚΤ/Ευρωσύστημα προς τα ελληνικές τράπεζες και την οικονομία, καθώς και για να
αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες περαιτέρω αναταραχές στην αγορά.
14. Ο νόμος για το ΤΧΣ που ψηφίστηκε δημιουργεί ένα μηχανισμό υποστήριξης
του απαιτούμενου ύψους των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. Στις 13 Ιουλίου το
Κοινοβούλιο θέσπισε το νόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι
διαδικασίες που απαιτούνται για να αρχίσει να λειτουργεί το ΤΧΣ από τα μέσα
Σεπτεμβρίου προχωρούν και θα λάβει την πρώτη δόση της χρηματοδότησης εκείνη την
περίοδο.
15. Η τραπεζική εποπτεία έχει ενισχυθεί. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων έχουν
αυξηθεί και η υστέρηση στην αναφορά έχει μειωθεί. Ωστόσο η επέκταση των εποπτικών
πόρων είναι αργή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ανάληψη της εποπτείας του ασφαλιστικού
κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απαραίτητη ευελιξία για την αντιμετώπιση αυτού
του ζητήματος θα δοθεί.
16. Η κυβέρνηση έχει παραγγείλει μια σε βάθος μελέτη σχετικά με τις στρατηγικές
επιλογές για τον τραπεζικό τομέα. Επιπλέον, η κυβέρνηση ζήτησε μία προκαταρκτική
εκτίμηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης (due diligence) της χρηματοοικονομικής
κατάστασης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στους οποίους το κράτος έχει
σημαντικό μερίδιο συμμετοχής. Τόσο η μελέτη όσο και η προκαταρτική εξέταση θα
ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Βάσει του αποτελέσματος των παραπάνω, η
κυβέρνηση με τη βοήθεια εμπειρογνωμώνων θα σχεδιάσει πρόγραμμα για τη διατήρηση
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
τραπεζικού συστήματος.
17. Οι αρχές λαμβάνουν πρωτοβουλίες με βάση το αποτέλεσμα των τεστ κοπώσεως
του Ιουλίου 2010 από την CEBS. Ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα του due diligence, η
μόνη τράπεζα που δεν είχε περάσει το δυσμενέστερο σενάριο θα συνεχίσει την εφαρμογή
προσωρινών μέτρων αναδιάρθρωσης, υπό την άμεση εποπτεία της ΤτΕ. Η κυβέρνηση
επιβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή της στην εν λόγω τράπεζα και θα εξασφαλίσει ότι
συμμορφώνεται με την απαίτηση της εφαρμογής ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης σύμφωνα
με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης με τη προθεσμίας υποβολής της 1ης Οκτωβρίου 2010.
18. Η Τράπεζα της Ελλάδα θα διατηρεί στενή συνεργασία τις εποπτικές αρχές των
χωρών έδρας και υποδοχής. Η τακτική επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές στις χώρες
της ΝΑ Ευρώπης που αφορούν τις αξιολογήσεις των κινδύνων και των σχεδίων έκτακτης
ανάγκης ρευστότητας έχουν ενταθεί και η συμμετοχή σε σώματα εποπτών θα συνεχιστεί.
Οι αρχές έχουν σημειώσει επίσης ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους
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που απορρέουν από το ΜΟΧΠ και ο νόμος περί προσωπικής αφερεγγυότητας έχει
υιοθετηθεί μετά την τροποποίησή του ώστε να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των
πιστωτών προστατεύονται επαρκώς.
Πολιτικές διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
19. Συνεπής με το μνημόνιο του Μαΐου, η κυβέρνηση προχωρά σε διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, και μειώνουν
τους δημοσιονομικούς κινδύνους. Οι δυνατότητες για την αύξηση της
παραγωγικότητας και την αύξηση της παραγωγής είναι μεγάλες. Η απελευθέρωση του
αναπτυξιακού δυναμικού προϋποθέτει την επιδίωξη μιας πραγματικής κουλτούρας
ανταγωνισμού και τη διασφάλιση ότι η λειτουργία των θεσμών συλλογικών
διαπραγματεύσεων οδηγούν σε μισθούς αντίστοιχους με την παραγωγικότητα. Επίσης, το
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών αγορών, με φιλικό προς
τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Τέλος, απαιτούνται μέτρα για την άρση των περιορισμών
που εμποδίζουν την δραστηριότητα, την καινοτομία και τη μεταρρύθμιση στις κρατικές
επιχειρήσεις, και για την αύξηση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών
ταμείων.
20. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ουσιαστικές
νομοθετικές αλλαγές εισήχθησαν τον Ιούλιο και οι οποίες αλλάζουν τη νομοθεσία
προστασίας της απασχόλησης και το καθεστώς που διέπει τις απολύσεις, οδηγούν στην
αλλαγή του πλαισίου εφαρμογής των κατώτατων μισθών, τη μείωση της αποζημίωσης
των υπερωριών και επιτρέπουν στις συμφωνίες σε επίπεδο επιχειρήσεων να υπερέχουν
των άλλων επιπέδων. Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις στην απασχόληση στο δημόσιο
που μειώνουν τις στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν την
προσαρμογή των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και τελικά, την τόνωση της
απασχόλησης. Περαιτέρω μέτρα θα ληφθούν για τη μεταρρύθμιση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της αυτόματης επέκτασης
των τομεακών συμφωνιών σε εκείνους που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.
21. Η κυβέρνηση θα μεταρρυθμίσει και/ή θα ιδιωτικοποιήσει κρατικές
επιχειρήσεις:


Σιδηρόδρομοι. Το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του τομέα των
σιδηροδρόμων θα συζητηθεί στη Βουλή έως το τέλος Σεπτεμβρίου και,
παράλληλα, η κυβέρνηση θα εγκρίνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με δεσμευτικό
χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Η μείωση του κόστους αποβλέπει στη σημαντική
μείωση των δημοσιονομικών πιέσεων από τις επιχειρήσεις, κάνοντας το φορέα
εκμετάλλευσης των αμαξοστοιχιών κερδοφόρο για το οικονομικό έτος 2011. Το
επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μια σαφή στρατηγική για να καταστεί ο
διαχειριστής των υποδομών οικονομικά βιώσιμος μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με
την κοινοτική νομοθεσία. Αν είναι αναγκαίο, θα εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα
για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των οικονομικών στόχων.
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Ενέργεια. Η κυβέρνηση θα καταστήσει εφικτή την ουσιαστική απελευθέρωση
της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προχωρήσει ο
εξορθολογισμός των τιμολογίων με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας για
τις πιο ευάλωτες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού.



Άλλες κρατικές επιχειρήσεις. Οι αποκρατικοποιήσεις θα μπορούσαν να
τονώσουν τις εγχώριες επενδύσεις και τις ξένες άμεσες επενδύσεις και δώσει
ώθηση στην ανάπτυξη. Έτσι, ένας κατάλογος των σχεδίων αποκρατικοποίησης
έχει ετοιμαστεί και ένα πλήρως λεπτομερές σχέδιο θα είναι έτοιμο πριν από τα
τέλη Δεκεμβρίου.

22. Προσπάθειες για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την επίτευξη ανάκαμψης
του ρυθμού ανάπτυξης:


Κλειστά επαγγέλματα. Σημαντικοί περιορισμοί για την είσοδο σε μια σειρά
σημαντικών επαγγελμάτων συνεπάγονται υψηλό κόστος για την οικονομία. Ως
πρώτο βήμα, η κυβέρνηση θα άρει περιορισμούς στα επαγγέλματα των νομικών,
φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, και ορκωτών
λογιστών. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μείωση των απαιτήσεων αδειοδότησης, των
γεωγραφικών περιορισμών και των ρυθμιζόμενων τιμολογίων.



Τομείς υπηρεσιών. Η φιλόδοξη και στρατηγική εφαρμογή της Οδηγίας για τις
υπηρεσίες θα συνεχιστεί. Στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, έως το τέλος
Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση θα επιδιώξει την ψήφιση του νόμου που αίρει τους
περιορισμούς για τις άδειες και θα απελευθερώσει τις τιμές.



Επιχειρηματικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση
της έναρξης νέων επιχειρήσεων, καθιστώντας πλήρως λειτουργικές τις υπηρεσίες
μίας στάσης και εξαλείφοντας τις περιττές αμοιβές. Για την έκδοση αδειών, θα
υιοθετηθεί νομοθεσία για να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η αδειοδότηση
επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Οι
εναπομένοντες περιορισμοί στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την
καινοτομία θα πρέπει να προσδιοριστούν και να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης
(«φιλική προς τις επιχειρήσεις Ελλάδα») για να εξαλειφθούν οι πιο σημαντικοί
από αυτούς.



Τουρισμός και λιανικές πωλήσεις. Η κυβέρνηση θα αναθέσει επίσης την
εκπόνηση μελέτης για τη συμβολή του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου
στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα αξιοποιήσει τα
αποτελέσματά της με στοχευμένες δράσεις και νομοθεσία.



ΕΕΑ. Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον ελληνικό νόμο περί ανταγωνισμού για
την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την
αύξηση της αποτελεσματικότητά της.
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23. Η απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία θα αυξηθεί. Για να
ενισχυθεί η αναπτυξιακή δράση των πόρων, η χρήση μη στοχευμένων μέτρων κρατικών
ενισχύσεων με βάση τον κανόνα de minimis θα μειωθεί σταδιακά. Η κυβέρνηση θα
θεσπίσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που σχετίζονται με
θέματα περιβάλλοντος, αρχαιολογικούς χώρους και απαλλοτριώσεις. Μια ομάδα
εργασίας έχει συσταθεί για την αντιμετώπιση αυτών και άλλων εμποδίων εφαρμογής.
Αξιολόγηση διασφαλίσεων
24. Το ΔΝΤ έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των διασφαλίσεων από την Τράπεζα
της Ελλάδας. Ένα μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του Υπουργού των Οικονομικών και
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έχει υπογραφεί σχετικά με τη διαχείριση και τη
χρήση των εκταμιεύσεων του Ταμείου.
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ΕΛΛΑΔΑ
Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συνεννόησης
στις
Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής
6 Αυγούστου 2010
Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της
Ευρωζώνης θα βασίζονται σε τριμηνιαίους απολογισμούς των προϋποθέσεων για όλη τη
χρονική διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των δόσεων θα βασίζεται στην τήρηση
των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και στη θετική αξιολόγηση της προόδου στα κριτήρια
πολιτικής του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και
αυτού του Μνημονίου, το οποίο καθορίζει τα λεπτομερή κριτήρια για τις διαδοχικές
αξιολογήσεις έως το τέλος του 2011. Τα λεπτομερή κριτήρια για τις απαιτούμενες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις το 2010 και το 2011 έχουν επικαιροποιηθεί και επιπλέον
εξειδικευτεί κατά τη διάρκεια της αποστολής το καλοκαίρι του 2010.
Οι αρχές δεσμεύονται να διαβουλεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το
προσωπικό του ΔΝΤ για την υιοθέτηση πολιτικών που συνάδουν με αυτό το μνημόνιο,
αφήνοντας επαρκή χρόνο για αναθεώρηση. Θα τους παρέχουν επίσης όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου και της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κατάστασης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
(Παράρτημα 1). Η Κυβέρνηση πρέπει να παρέχει τριμηνιαία μία αναφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 4 της απόφασης του Συμβουλίου 2010/320/EU.

1. Δράσεις για να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του τρίτου
τριμήνου 2010
i. Δημοσιονομική Προσαρμογή
Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2010 και των μέτρων δημοσιονομικής
προσαρμογής που εξαγγέλθηκαν μετέπειτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
περιέχονται στο παρόν Μνημόνιο (συμπεριλαμβανομένης και της προηγούμενης έκδοσης
του).
Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να εξασφαλίσει τον αυστηρό έλεγχο των δεσμεύσεων
έναντι των δαπανών των τμημάτων της Κυβέρνησης και την αποτελεσματική συλλογή
των φόρων καθώς και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης
τόσο σε βάση ταμειακή όσο και σε ESA95 (αθροιστικές τριμηνιαίες οροφές ελλείμματος
στο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ)
συμπεριλαμβανομένου και του Τεχνικού Μνημονίου Κατανόησης (ΤΜΚ) και του
άρθρου 1 της απόφασης του Συμβουλίου 2010/320/EU) θα επιτευχθούν.
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Ο προϋπολογισμός του 2011 θα παρέχει πληροφορίες και αξιόπιστες προβλέψεις για
ολόκληρη την γενική κυβέρνηση και θα στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του
ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το ΜΟΧΠ. Θα περιέχει αναλυτική
παρουσίαση των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους 3,2% του ΑΕΠ (4.3% του
ΑΕΠ, αν ληφθούν υπ’ όψιν μεταφορές από μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2010), και
αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση των δημόσιων επιχειρήσεων.
Ο προϋπολογισμός θα περιέχει τα ακόλουθα μέτρα, όπως σχεδιάστηκαν στην αρχική
έκδοση αυτού του Μνημονίου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ληφθούν υπ’
όψιν μέτρα που αποφέρουν ανάλογη εξοικονόμηση ύστερα από στενή συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ):
.
 Εφαρμογή του κανόνα αντικατάστασης μόνο του 20% των συνταξιοδοτούμενων
εργαζομένων στο δημόσιο τομέα (κυβέρνηση, δημόσιες επιχειρήσεις, τοπική
αυτοδιοίκηση, κρατικές υπηρεσίες και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί)


Μείωση της ενδιάμεσης κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης κατά τουλάχιστον
300 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2010, επιπλέον της προβλεπόμενης
εξοικονόμησης στο πλαίσια της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της
αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλέπε επόμενο μέτρο).



Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της
δημόσιας διοίκησης και την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο
την μείωση του κόστους κατά τουλάχιστον 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011
ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011.



Μη χορήγηση της τιμαριθμικής προσαρμογής των συντάξεων, με στόχο την
εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων ευρώ.



Μείωση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά
τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ δίνοντας προτεραιότητα στα επενδυτικά
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια.



Προσωρινές «εισφορές κρίσης» στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες θα
αποφέρουν επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο
για το 2011, 2012 και 2013.



Κίνητρα για τη ρύθμιση των παραβιάσεων χρήσης γης, οι οποίες θα αποφέρουν
επιπλέον έσοδα 1.500 εκατομμύρια ευρώ από το 2011 ως το 2013, από τα οποία
τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2011.



Ενεργοποίηση των τεκμηρίων φορολόγησης των επαγγελματιών με απόδοση
τουλάχιστον 400 εκατομμύρια ευρώ το 2011 και αυξανόμενες αποδόσεις το 2012
και 2013.
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Διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής σε υπηρεσίες οι οποίες
σήμερα εξαιρούνται και μεταφορά σημαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30%) των
αγαθών και υπηρεσιών που σήμερα εμπίπτουν στο μειωμένο κανονικό
συντελεστή, με απόδοση 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, ή μέτρο ισοδύναμης
απόδοσης που θα συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την
ΕΚΤ.



Σταδιακή εισαγωγή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με
απόδοση 300 εκατομμυρίων ευρώ στο 2011.



Συλλογή εσόδων από αδειοδότηση τυχερών παιγνίων: τουλάχιστον 500
εκατομμύρια ευρώ από πώληση αδειών και 200 εκατομμύρια ευρώ από ετήσια
δικαιώματα.



Διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας αναπροσαρμόζοντας τις
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με στόχο την αποκόμιση τουλάχιστον 400
εκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετα έσοδα.



Αύξηση της φορολόγησης αμοιβών σε είδος, συμπεριλαμβανομένης της
φορολόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση (τουλάχιστον 150 εκατομμύρια
ευρώ).



Συλλογή του ειδικού τέλους για ημιυπαίθριους χώρους (τουλάχιστον 800
εκατομμύρια το χρόνο).



Αύξηση φόρου στα είδη πολυτελείας με απόδοση τουλάχιστον 100 εκατομμύρια
ευρώ.



Ο προϋπολογισμός θα ορίσει αναλυτικά ανώτατα όρια δαπανών για κάθε
υπουργείο, για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης
σύμφωνα με το στόχο για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης. Αυτό αφορά
επίσης και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2012-2013.



Ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει ενδεικτική πληροφόρηση μηνιαίων εσόδων
ανά κατηγορία και δαπάνη ανά υπουργείο. Επικαιροποιημένα στοιχεία θα
γίνονται διαθέσιμα στο διαδίκτυο τακτικά.

Η Κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει το νέο νόμο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
και να διασφαλίσει ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού από το 2011 και μετά θα περιέχει
λεπτομερείς πληροφορίες για την εκτέλεση και τις προβλέψεις ολόκληρης της γενικής
κυβέρνησης – συμπεριλαμβανομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής
ασφάλισης, των νοσοκομείων και των άλλων νομικών προσώπων. Ένα παράρτημα στον
προϋπολογισμό θα παρουσιάζει τα βασικά μεγέθη σχετικά με την χρηματοοικονομική
επίδοση των μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων, τα συνακόλουθα δημοσιονομικά και
φορολογικά έξοδα και τον σχετικό δημοσιονομικό κίνδυνο.
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ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
Φορολογική διαχείριση
Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
φορολογικής διαχείρισης και των ελέγχων εφαρμόζοντας τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Δ.Ν.Τ. Ειδικότερα, θα δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σχήμα
διαχείρισης έργου (που θα περιλαμβάνει την αυστηρή επίβλεψη του Υπουργείου
Οικονομικών και ειδικές ομάδες δράσης) ώστε να εφαρμοστούν μέτρα ενάντια στη
φοροδιαφυγή και να αποκατασταθεί η φορολογική συμμόρφωση μέσα από:


την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού και την είσπραξη ανείσπρακτων
οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες (σε συντονισμό με τα ασφαλιστικά
ταμεία),



την αναδιοργάνωση μιας μονάδας για τους φορολογούμενους με μεγάλα
εισοδήματα που να εστιάζει σε αυτούς που συνεισφέρουν τα μεγαλύτερα ποσά
στα έσοδα,



ένα ισχυρό πρόγραμμα ελέγχων για την καταπολέμηση της συστηματικής
φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλη περιουσία και ελεύθερους επαγγελματίες με
υψηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης των μεγαλύτερων
παραβατών,



την ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών.

Λογιστική και έλεγχος
Η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση του Γ.Λ.Κ., που θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:


Ενδυνάμωση του ρόλου του Γ.Λ.Κ. στο σχεδιασμό και τον έλεγχο του
προϋπολογισμού



Παροχή απαραίτητων πόρων σε όρους προσωπικού υψηλού επιπέδου, υποδομής
και εξοπλιστικής υποστήριξης, διαχειριστικής οργάνωσης και πληροφοριακών
συστημάτων



Παροχή διασφαλίσεων για τους υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. απέναντι σε πολιτικές
παρεμβάσεις και πρόβλεψη για προσωπική ευθύνη για την παροχή αξιόπιστων
δεδομένων



Ενδυνάμωση των θεσμικών μηχανισμών για παροχή αξιόπιστων και εύλογων
επίσημων δημοσιονομικών προβλέψεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τις
διαθέσιμες πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στην πορεία εκτέλεσης. Για το σκοπό
αυτό οι επίσημες μακροοικονομικές προβλέψεις θα πρέπει να αξιολογούνται από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες
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Η Κυβέρνηση θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα για να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή
αξιόπιστων δημοσιονομικών λογαριασμών και στατιστικών στοιχείων:


Το ΓΛΚ ξεκινά, τον Ιούνιο του 2010, τη δημοσίευση έγκαιρων, μηνιαίων
στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη
χρηματοδότηση και των πληρωτέων λογαριασμών για τη «διαθέσιμη γενική
κυβέρνηση» και των επιμέρους φορέων της (κράτος, κοινωνική ασφάλιση,
νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα)·



Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα λεπτομερές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα
σχεδίου δράσης, συμφωνημένο με την Eurostat, για τη βελτίωση της συλλογής
και επεξεργασίας των δεδομένων της γενικής κυβέρνησης που απαιτούνται βάσει
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της ΕΕ, ειδικότερα με την ενίσχυση των
μηχανισμών που διασφαλίζουν την ταχεία και ορθή παροχή των δεδομένων
αυτών, τη διασφάλιση της προσωπικής ευθύνης σε περίπτωση εσφαλμένων
αναφορών και τη λήψη της κατάλληλης επιτόπιας τεχνικής βοήθειας με στόχο
ταχεία πρόοδο



Η Κυβέρνηση θα αρχίσει να δημοσιεύει έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την
χρηματοοικονομική κατάσταση στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους
δημόσιους φορείς που δεν υπάγονται στη γενική κυβέρνηση
(συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεων,
ισολογισμών και στοιχεία για την απασχόληση και τις μισθολογικές δαπάνες). Για
το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί ένας τακτικός και έγκαιρος μηχανισμός
αναφοράς.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα εγκαταστήσει ένα πλήρες κεντρικό μητρώο για τις
δημόσιες επιχειρήσεις.

iii. Εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Η Τράπεζα της Ελλάδας και η κυβέρνηση θα διασφαλίσουν ότι το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι πλήρως λειτουργικό.
H Kυβέρνηση θα καταστήσει διαθέσιμη μία σε βάθος ανάλυση πάνω στις στρατηγικές
επιλογές για τον τραπεζικό τομέα καθώς και ένα προκαταρκτικό οικονομικό έλεγχο (due
diligence) για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στις οποίες το κράτος έχει σημαντικό
ποσοστό συμμετοχής.
Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των δοκιμών κοπώσεως του Ιουλίου 2010, η τράπεζα η
οποία δεν πέρασε τη δοκιμή του CEBS, θα πρέπει να λάβει μέτρα για την ενδιάμεση
αναδιάρθρωσή της υπό την αυξημένη εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
Κυβέρνηση θα πρέπει να παράσχει πλήρη υποστήριξη στην τράπεζα αυτή και να
διασφαλίσει ότι είναι συνεπής προς τις απαιτήσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου
αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την κρατική βοήθεια,
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συμπεριλαμβανομένης και της συμμόρφωσης με την καταληκτική ημερομηνία για
κατάθεση της 1ης Οκτωβρίου 2010.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να μειώσει τις αμοιβές του προσωπικού της, σε
συνέπεια με τη συνολική προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης.

iv. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
Σε συνέχεια του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει και
θα υλοποιήσει νομοθεσία για την αναμόρφωση του συστήματος συλλογικών
διαπραγματεύσεων στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα προβλέπει μείωση των
υπερωριακών αποδοχών και ενισχυμένη ευελιξία στην διαχείριση των ωρών εργασίας. Η
Κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης υπερισχύουν
των κλαδικών συμβάσεων που με τη σειρά τους υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε
επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων. Η Κυβέρνηση θα αποσύρει τη διάταξη που επιτρέπει
στο Υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει όλες τις κλαδικές συμβάσεις και σε αυτούς που
δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις.
Η Κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας ώστε να
επεκταθεί η δοκιμαστική περίοδος για τους νεοπροσληφθέντες στον ένα χρόνο και να
διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση συμβάσεων προσωρινής εργασίας και μερικής
απασχόλησης.
Η Κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία για τη διαιτησία (Νόμος 1876/1990) έτσι
ώστε το καθένα από τα δύο μέρη να μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία εάν διαφωνεί με
τις προτάσεις του διαμεσολαβητή, χωρίς εξαιρέσεις στο αντικείμενο ή την κάλυψη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3863/2010. Θα πρέπει να παράσχει μια διαδικασία
διαιτησίας η οποία να λειτουργεί με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και με μία
ανεξάρτητη επιτροπή από διαιτητές των οποίων η δυνατότητα αποφάσεων θα είναι
απαλλαγμένη από κυβερνητική επιρροή. Οι στόχοι της διαιτησίας θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι αποδίδεται προσήκουσα σημασία στην ανταγωνιστικότητα με όρους
κόστους και συνεπώς υποστηρίζεται η δημιουργία θέσεων εργασίας.
Για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
Μισθοί στο δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και του
χρονοδιαγράμματος, για τη δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών που θα
καλύπτει τους βασικούς μισθούς και τα επιδόματα. Θα αφορά όλους τους δημόσιους
υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης του συστήματος
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα με το
οποίο η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα. Σα γενικός
κανόνας, θα πρέπει να αποφεύγονται αυξήσεις στις αμοιβές των υπαλλήλων ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας μετάβασης στο νέο σύστημα.
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Λειτουργικοί έλεγχοι
Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει ανεξάρτητους λειτουργικούς ελέγχους της δημόσιας
διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και των υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων. Οι
έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους εξωτερικούς
εμπειρογνώμονες. Οι Γενικοί Όροι που θα διέπουν τους ελέγχους θα συμφωνηθούν με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Για τη διασφάλιση της κυριότητας της
πολιτικής αυτής, στη δράση θα συμμετέχουν, εκτός των άλλων, το γραφείο του
Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Οι στόχοι των ελέγχων της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο είναι:


Να γίνει απολογισμός σχετικά με τη χρήση πόρων, συμπεριλαμβανομένων των
ανθρωπίνων πόρων, για την άσκηση κυβερνητικών λειτουργιών (π.χ.,
απασχόληση, αγαθά και υπηρεσίες) σε κεντρικό επίπεδο και σε εποπτευόμενους
δημόσιους οργανισμούς



Να καθοριστούν δράσεις εξορθολογισμού της οργάνωσης της δημόσιας
διοίκησης και να υπάρξουν οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, και να
ποσοτικοποιηθεί πιθανή εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών από την εφαρμογή
αυτών των δράσεων. Ο έλεγχος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατά τρόπο
οριζόντιο ζητήματα που σχετίζονται με λειτουργίες σχεδιασμού, οργάνωσης,
στελέχωσης και ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου εσωτερικού ελέγχου) και θα
πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες μελέτες για όλα τα κύρια Υπουργεία και
τους βασικούς δημόσιους οργανισμούς.

Οι στόχοι του ελέγχου στα υπάρχοντα κοινωνικά προγράμματα είναι:


Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των υφιστάμενων
κοινωνικών προγραμμάτων και να γίνουν προτάσεις για την μεταρρύθμιση ή την
ακύρωση των λιγότερο αποτελεσματικών, καθώς και να να ποσοτικοποιηθεί
πιθανή εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών από την εφαρμογή αυτών των
δράσεων.



Να αξιολογηθούν οι επιλογές για τη μεταρρύθμιση συνολικά του συστήματος υγείας
(τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού) με σκοπό την εξασφάλιση μιας πιο
αποτελεσματικής χρήσης των δημοσίων πόρων και την παροχή καλύτερης ποιότητας
υπηρεσιών υγείας.

Δημόσιες προμήθειες
Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει ένα σχέδιο δράσης, με ένα χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένες
δράσεις, που θα οδηγήσουν στην δημιουργία μιας κεντρικής αρχής προμηθειών,
συμπεριλαμβάνοντας την άμεση υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημόσιες
προμήθειες και εισάγοντας τη χρήση ενός συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Θα
πρέπει να εξασφαλιστεί μία κοινή προσέγγιση μεταξύ των κυβερνητικών αρχών για τις
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διαδικασίες των προσφορών καθώς και έλεγχος τόσο εκ των προτέρων (ex ante) όσο και εκ
των υστέρων (ex post).

Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Οδηγία των Υπηρεσιών
Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την
καταγραφή (screening) των υφιστάμενων κλαδικών νομοθεσιών και θα παράσχει τη
λίστα με τους περιορισμούς που ως αποτέλεσμα είτε τροποποιούνται είτα καταργούνται.
Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι το ηλεκτρονικό σημείο μοναδικής
επαφής (single point of contact) είναι επιχειρησιακό με μία φιλική προς το χρήστη
διαδικτυακή πύλη η οποία :




Θα έχει τη λίστα με όλες τις σχετικές πληροφορίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες
Για κάθε υπηρεσία θα παρέχει μία γενική εικόνα των διαδικασιών που
απαιτούνται, κάνοντας τη διάκριση μεταξύ των απαιτήσεων στην περίπτωση της
εγκατάστασης και των απαιτήσεων για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.
Θα επιτρέπει κοινές διαδικασίες (που θα περιλαμβάνουν τα πιο σημαντικά
επαγγέλματα και τους τομείς του τουρισμού, του λιανικού εμπορίου, της
εκπαίδευσης και των κατασκευών) να ολοκληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και
με τα απαραίτητα έντυπα να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και αναγνωρίζοντας
τις ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με την απόφαση 2009/767/EC.

Μεταφορές
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές φορτίων που θα άρει
τους περιορισμούς που δεν προβλέπονται στην Οδηγία 96/26/ΕΕ της 29ης Απριλίου 1996
σχετικά με την είσοδο στο επάγγελμα των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και τις
ελάχιστες σταθερές τιμές.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να καταρτίσει νομοθεσία, προτεινόμενη από το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που θα καθιερώνει τις αναγκαίες συνθήκες για την
ανάπτυξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου στον κλάδο των σιδηροδρόμων και
να την καταθέσει στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση. Η νομοθεσία θα πρέπει εκτός των
άλλων να :





Εξασφαλίζει συνέπεια με όλη τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τον κλάδο των
σιδηροδρόμων ώστε να διασφαλιστεί το αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς, οι
Εγκαθιστά ένα ανώτατο όριο 50 εκ. ευρώ για την ετήσια συνεισφορά της
κεντρικής κυβέρνησης σχετικά με την υποχρέωση προς τη δημόσια υπηρεσία
(Public Service Obligation-PSO) για την περίοδο 2011-2013 και καθιστά σαφή
την αρχή ότι το Κράτος δεν θα παρέχει καμία άλλη άμεση ή έμμεση στήριξη στην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Προβλέπει ότι οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή στο ύψος των μεταβιβάσεων
υποχρέωσης προς τη δημόσια υπηρεσία (PSO) στις εταιρίες λειτουργίας θα
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πρέπει να εγκριθεί μόνο μετά την ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση από την
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη
νομοθεσία που σχετίζεται με το έλεγχο και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα διοικητικά συμβούλια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του
ΟΣΕ έχουν τη νόμιμη δικαιοδοσία να διαπραγματεύονται νέες συλλογικές
συμβάσεις που καλύπτουν τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίες και μπορούν να
λαμβάνουν αποφάσεις στελέχωσης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων.
Διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη μεταφορά του χρέους στο Κράτος θα
αποκτήσουν ισχύ μόνο μετά την υλοποίηση των βασικών δράσεων στο εγκριμένο
επιχειρησιακό πλάνο.

Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα επιχειρησιακό πλάνο, προτεινόμενο από το Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένες
δράσεις, το οποίο μεταξύ των άλλων θα:








καθορίζει πώς οι επιχειρησιακές δραστηριότητες θα καταστούν κερδοφόρες,
λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη του κόστους των αποσβέσεων, από το 2011
και θα περιλαμβάνει το κλείσιμο ζημιογόνων γραμμών, αύξηση των τιμών και
μείωση των μισθών και του προσωπικού.
παρέχει μια αναλυτική ανάλυση ευαισθησίας των συνεπειών του μισθολογικού
κόστους πάνω σε διαφορετικά σενάρια σε σχέση με το αποτέλεσμα της
συλλογικής σύμβασης. Αυτό παρέχει πληροφόρηση για τις διάφορες επιλογές
αναφορικά με το προσωπικό.
εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 2007/59/EC και 20078/57EC σχετικά με το
πιστοποιητικό οδηγού τρένου και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού
δικτύου αντιστοίχως, επιτρέποντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων
σιδηροδρομικών υπηρεσιών.
προβλέπει για την αναδιάρθρωση της εταιρίας συμμετοχών,
συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης ακίνητης και άλλης περιουσίας.

Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών
Η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, σε συμφωνία με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, για
να διευκολύνει τις ΑΞΕ και τις επενδύσεις σε καινοτόμους και στρατηγικούς τομείς
(πράσινες βιομηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ), την υιοθέτηση
μέτρων που θα διευκολύνουν τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
δράσεις που θα προωθούν προγράμματα μεγάλων ΑΞΕ και μέτρα ενδυνάμωσης των
πολιτικών προώθησης των εξαγωγών. Αυτές οι δράσεις στοχεύουν στο να άρουν τις
δυσκαμψίες και τους διοικητικούς περιορισμούς και πρέπει να είναι πλήρως
εναρμονισμένες με τις δημοσιονομικές απαιτήσεις του Μνημονίου Κατανόησης.
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2.

Ενέργειες για τον τρίτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί έως το
τέλος του τέταρτου τριμήνου 2010)
i. Δημοσιονομική Προσαρμογή

Η κυβέρνηση θα επιτύχει τον στόχο του προγράμματος του 2010 για το έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης.
Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τον προϋπολογισμό για το 2011 στοχεύοντας στην
περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβάνοντας τα
απαιτούμενα μέτρα προσαρμογής που προσδιορίζει το παρόν Μνημόνιο.
Το Υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο των δεσμεύσεων για τις
κυβερνητικές δαπάνες και την αποτελεσματική συλλογή των φόρων, και διασφαλίζει ότι
οι στόχοι του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης τόσο σε ταμειακή βάση όσο και σε ESA95
(βλ. αντιστοίχως πίνακα 2 του ΜΟΧΠ και άρθρο 1 της απόφασης του Συμβουλίου
2010/320/EU) θα επιτευχθούν.
Η κυβέρνηση θα προετοιμάσει ένα σχέδιο αποκρατικοποιήσεων για την πώληση
περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξή
τουλάχιστον 1 δις Ευρώ ανά έτος την περίοδο 2011-2013. Το πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης θα καλύψει τις συμμετοχές του Δημοσίου στους
σιδηρόδρομους, οδικές μεταφορές, αεροδρόμια, λιμάνια, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,
την αγορά παιγνίων και τα ακίνητα. Επιπλέον θα αξιοποιήσει την ιδιωτική επένδυση
ώστε να αναδιαρθρώσει την οικονομία, να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και
να συμβάλει στη δημοσιονομική εξυγίανση. Χρήση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού
τομέα μέσω άμεσων πωλήσεων κρατικών συμμετοχών, συμφωνιών παραχώρησης ,
εισαγωγών στο χρηματιστήριο, στρατηγικών συμφωνιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και την εγκαθίδρυση νέων εταιριών συμμετοχών.
Λογιστική και Έλεγχος
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το κεντρικό μητρώο για τις δημόσιες επιχειρήσεις είναι
επιχειρησιακά λειτουργικό.

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
Το δημοσιονομικό πλαίσιο
Η κυβέρνηση υλοποιεί το νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού
πλαισίου. Τα ακόλουθα πρέπει να είναι μέρος της μεταρρύθμισης:
.
 Η εισαγωγή ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου για τη γενική
κυβέρνηση βάσει ενός τριετούς κυλιόμενου ανώτατου ορίου δαπανών για το
κράτος, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και την τοπική αυτοδιοίκηση


Η ενδυνάμωση της θέσης του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα υπόλοιπα
υπουργεία τόσο κατά την φάση προετοιμασίας όσο και εκτέλεσης του
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προϋπολογισμού (δίνοντας στον Υπουργό δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις
για δαπάνες και στην εκτέλεσή τους)
Η εισαγωγή υποχρεωτικού αποθεματικού έκτακτων αναγκών στον
προϋπολογισμό, της τάξεως του 10% της συνολικής πίστωσης για κρατικές
δαπάνες, εκτός από μισθούς, συντάξεις και τόκους. Η χρήση του αποθεματικού
έκτακτης ανάγκης θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών
Η διασφάλιση ότι το κοινοβούλιο δεν αλλάζει το συνολικό μέγεθος του
προϋπολογισμού κατά το στάδιο έγκρισης, αλλά επικεντρώνεται στη σύνθεση
των δημόσιων δαπανών και εσόδων και στην αξιοπιστία των προβλέψεων για τα
έξοδα και τα έσοδα.
Η εισαγωγή ισχυρότερων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, ειδικότερα μέσω
της εφαρμογής κατάλληλων ελέγχων για την παρακολούθηση της ανάληψης
υποχρεώσεων, μέσω των οποίων οι φορείς δαπανών (υπουργεία, τοπική
αυτοδιοίκηση, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, νοσοκομεία και νομικά
πρόσωπα) θα αναφέρονται τακτικά στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις
εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων σε σύγκριση με τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού.
Η εισαγωγή ενός κανόνα εσόδων για την γενική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον
οποίο η διάθεση των εσόδων εφόσον αυτά ξεπερνούν τις προβλέψεις θα
καθορίζεται εκ των προτέρων στον προϋπολογισμό.
Η δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο που θα
παρέχει ανεξάρτητες συμβουλές και ειδικό λεπτομερή έλεγχο σε δημοσιονομικά
ζητήματα, θα αναφέρεται δημοσίως για τα δημοσιονομικά σχέδια και την
εκτέλεσή τους, καθώς και για τις μακροοικονομικές υποθέσεις που
χρησιμοποιούνται στον προϋπολογισμό.

Το κοινοβούλιο υιοθετεί τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου που διέπει τους μισθούς
του δημόσιου σε συμφωνία με τον παρόν Μνημόνιο.
Η ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα παράσχει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 ενδιάμεσες
μακροχρόνιες προβλέψεις για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες μέχρι το 2060 σύμφωνα με το
νομοσχέδιο του Ιουλίου 2010 που θα καλύπτουν τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΚΑ,
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων).

iii. Εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα
Λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των στρατηγικών μελετών και των οικονομικών
ελέγχων (due diligence) των τραπεζών, η Κυβέρνηση θα διατυπώσει ένα πρόγραμμα για
τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ενίσχυσης της
αποτελεσματικότητας του τραπεζικού συστήματος.
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iv. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
Τοπική αυτοδιοίκηση
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει όλα τα απαραίτητα νομοσχέδια και διατάγματα που
απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης
(Καλλικράτης) και θα διασφαλίσει την εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ το 2011 και
επιπρόσθετων 500 εκ. ευρώ ανά έτος το 2012 και 2013 για τη γενική κυβέρνηση στο
σύνολό της. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει διάταγμα που δεν θα επιτρέπει στις τοπικές
κυβερνήσεις να πραγματοποιούν ελλείμματα, τουλάχιστο μέχρι το 2014.
Μισθοί στο δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών θα ολοκληρώσει την
εγκατάσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα. Το
Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιεύσει μια αναλυτική έκθεση, με τη συνεργασία της
Αρχής Ενιαίων Πληρωμών, για τη δομή και το ύψος των αποζημιώσεων, το μέγεθος και
τη δυναμική της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση. Η έκθεση θα πρέπει να
παρουσιάζει τα πλάνα για την κατανομή των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα για
μία περίοδο μέχρι το 2013 και που, εκτός των άλλων, θα καθορίζει τα σχέδια για την
ανακατανομή του ειδικευμένου προσωπικού σε τομείς αναγκαίους για την υλοποίηση
του Μνημονίου Κατανόησης, περιλαμβάνοντας τη φορολογική διοίκηση, το ΓΛΚ, την
επιθεώρηση εργασίας, τις ρυθμιστικές αρχές και την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης με χρονοδιάγραμμα για την
ολοκλήρωση και εφαρμογή ενός απλοποιημένου συστήματος αμοιβών.
Καλύτερη Νομοθέτηση
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοσχέδια και μέτρα απαραίτητα για την εφαρμογή της
ατζέντας για Καλύτερη Νομοθέτηση («Better Regulation Agenda»).
Για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών υγείας
(Νόμος 3580/2007, όπως τροποποιήθηκε το Μάιο του 2010 από το νόμο 3846/2010), θα
δημιουργήσει σύστημα για τη διαχείριση των φαρμάκων, το οποίο θα ευνοεί την χρήση
γενόσημων φαρμάκων – αντίγραφα, συμπεριλαμβανομένου και ενός συστήματος
ηλεκτρονικής παρακολούθησης των συνταγών των γιατρών. Ο στόχος είναι η σύγκλιση
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διείσδυσης γενόσημων φαρμάκων, μεταξύ των άλλων και με
την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων από τα νοσοκομεία και τη συνταγογράφηση
από τους γιατρούς στη βάση των δραστικών ουσιών.
Η Κυβέρνηση θα εφαρμόσει το σύστημα πληρωμής 3 ευρώ από τους εξωτερικούς
ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία και θα παρατείνει την ολοήμερη λειτουργία των
νοσοκομείων (απογευματινή βάρδια) ώστε να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν οι
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υπηρεσίες υγείας και να αυξηθούν τα έσοδα, εκτός των άλλων και με την αύξηση της
συν-πληρωμής των εξωτερικών ασθενών και των διαγνωστικών υπηρεσιών.
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων,
αναβαθμίζοντας τα συστήματα κατάρτισης των προϋπολογισμών τους και τη
μεταρρύθμιση των συστημάτων διοίκησης, λογιστικής διαχείρισης
(συμπεριλαμβανομένου και διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και
χρηματοοικονομικής διαχείρισης.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει περισσότερη δημοσιονομική και λειτουργική επίβλεψη
των δαπανών υγείας από τον Υπουργό Οικονομικών, τη δημοσίευση ελεγμένων
λογαριασμών και τη βελτίωση των μηχανισμών τιμολόγησης και κοστολόγησης.
Η Κυβέρνηση θα αναζητήσει τεχνική βοήθεια από διεθνείς ανεξάρτητους ειδικούς πάνω
σε όλα τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας και επάρκειας του συστήματος
προμηθειών της υγείας και διοίκησης των νοσοκομείων, στοχεύοντας στο να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα και να μειώσει τις απώλειες.
Για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Η κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει σε πλήρη λειτουργία το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(ΓΕΜΗ).
Οδηγία των υπηρεσιών
Η κυβέρνηση θα αλλάξει την υπάρχουσα (κλαδική) νομοθεσία σε σημαντικούς τομείς
υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και η εκπαίδευση. Η νέα νομοθεσία θα
πρέπει να :


διευκολύνει την ίδρυση υπηρεσιών, με το να :
♦ τροποποιήσει ή καταργήσει απαιτήσεις που απαγορεύονται από την
οδηγία των υπηρεσιών και
♦ μειώσει σημαντικά τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε ποσοτικούς και
γεωγραφικούς περιορισμούς, νομικές απαιτήσεις, μετοχικές απαιτήσεις,
κατώτερες ή ανώτερες αμοιβές και περιορισμούς σε πολυτομεακές
δραστηριότητες.



διευκολύνει την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, έτσι ώστε οι πάροχοι
διασυνοριακών υπηρεσιών να έχουν να συμμορφωθούν μόνο με συγκεκριμένες
απαιτήσεις που καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία σε εξαιρετικές
περιπτώσεις (όπου γίνεται παραδεκτό από τα άρθρα 16 ή 17 της οδηγίας των
υπηρεσιών).



παρέχει τη νομική βεβαιότητα για τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών, με
το να καθορίσει στην αντίστοιχη (κλαδική) νομοθεσία ξεκάθαρα ποιες
προϋποθέσεις αφορούν ή όχι διασυνοριακές υπηρεσίες.

Η Κυβέρνηση καθορίζει έναν περιορισμένο αριθμό από κλάδους υπηρεσιών
προτεραιότητας οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη καθώς και ένα
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χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση κλαδικής νομοθεσίας μέχρι το τέλος του δεύτερου
τριμήνου του 2011 που να εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
οδηγίας των υπηρεσιών.
Κλειστά επαγγέλματα
Η κυβέρνηση θα προτείνει νομοθεσία για την άρση των περιορισμών για τον
ανταγωνισμό, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του εμπορίου σε κλειστά
επαγγέλματα συμπεριλαμβανομένων:








του νομικού επαγγέλματος, να άρει περιττούς περιορισμούς για ελάχιστη αμοιβή,
την ουσιαστική απαγόρευση διαφήμισης, γεωγραφικούς περιορισμούς σχετικά με
το που μπορούν οι δικηγόροι να δρουν στην Ελλάδα
του φαρμακευτικού επαγγέλματος, σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των
φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους
του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή,
περιορισμό στον αριθμό των συμβολαιογράφων, γεωγραφικούς περιορισμούς
σχετικά με το που μπορούν οι συμβολαιογράφοι να δρουν και την ουσιαστική
απαγόρευση διαφήμισης
αρχιτέκτονες, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή
μηχανικοί, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή
ορκωτοί λογιστές, σχετικά με την ελάχιστη αμοιβή

Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία και θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
ολοκληρώσει την ουσιαστική μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης και της
συμμόρφωσης με όλες τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(εκτός των άλλων, σχετικά με τα franchised διπλώματα),τη σύσταση των διοικητικών
δομών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των κανόνων αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων όπως και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με
τις εκκρεμείς αιτήσεις τους για αναγνώριση.
Κλαδικοί οδηγοί ανάπτυξης
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει μία μελέτη που θα αναλύει τη συνεισφορά του
τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση. Θα
πρέπει να αναδεικνύει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια που εμποδίζουν τον
ανταγωνισμό, την είσοδο στην αγορά και το δυναμισμό του κλάδου.
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει μία μελέτη που θα αναλύει τη συνεισφορά του τομέα του
λιανικού εμπορίου στην ευελιξία των τιμών , την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
την απασχόληση. Θα πρέπει να αναδεικνύει τα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα εμπόδια
που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, την είσοδο στην αγορά και το δυναμισμό του κλάδου.
Επιχειρηματικό περιβάλλον
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την απλοποίηση και την επιτάχυνση της
διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και
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επαγγελμάτων, η οποία μεταξύ άλλων θα αναθεωρήσει το Νόμο 3325/05, θα εφαρμόσει
το Νόμο 3325/05 για βιομηχανικές ζώνες, και θα εφαρμόσει το χωροταξικό σχέδιο.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα ‘σχέδιο δράσης για μια επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα’
όπου θα παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα για τη απομάκρυνση 30 εκ των
σημαντικότερων περιορισμών που παραμένουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα,
την επένδυση και την καινοτομία.
Η Κυβέρνηση θα επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και θα ετοιμάσει μία
έκθεση προόδου , συμπεριλαμβανομένου και ενός σχεδίου δράσης.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα τροποποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο
της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού (ΕΑΑ), με σκοπό την κατάργηση του συστήματος
κοινοποίησης για όλες τις συμφωνίες που υπάγονται στο πεδίο δράσης του Άρθρου 1 του
Νόμου 703/1977, ώστε να δώσει στην ΕΑΑ τη δύναμη να απορρίπτει καταγγελίες, να
αυξήσει την ανεξαρτησία των μελών της ΕΑΑ και να καθιερώσει εύλογες προθεσμίες για
την διερεύνηση και έκδοση αποφάσεων.
Ενέργεια
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα αναλυτικά της σχέδια για την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος προς τρίτους της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο για τη σταδιακή μεταβατική και με βάση το κόστος
πρόσβαση στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, λαμβάνοντας υπόψη και τον
παροπλισμό των μονάδων παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με τον Κυβερνητικό
ενεργειακό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 20-20-20. Αυτή η πρόσβαση θα
παραμείνει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτελεσματική υλοποίηση της
απελευθέρωσης.
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων
αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα , είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο
διαχειριστή του συστήματος.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα από
αυτή τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν, σταδιακά και το αργότερο μέχρι
τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τους ευάλωτους
καταναλωτές. Η Κυβέρνηση θα παράσχει έναν αναθεωρημένο ορισμό των ευάλωτων
καταναλωτών και ένα τιμολόγιο για αυτήν την κατηγορία των καταναλωτών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες
από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο
απελευθέρωσης της ενέργειας, η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα περιουσιακά στοιχεία
και το προσωπικό που σχετίζονται με το σύστημα μεταφοράς ενέργειας και το σύστημα
διανομής της ενέργειας.

401

Προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών
Η κυβέρνηση θα διενεργήσει μια σε βάθος εκτίμηση όλων των δράσεων Έρευνας &
Ανάπτυξης και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, με σκοπό να προσαρμόσει την εθνική στρατηγική και να περιορίσει τη
χρήση των κυβερνητικών επιδοτήσεων και εγγυήσεων.
Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα εξωτερικό συμβουλευτικό σώμα χρηματοδοτούμενο
από το 7ο Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, για να εξετάσει τον τρόπο ενίσχυσης της
καινοτομίας, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ δημόσιας έρευνας και ελληνικών
βιομηχανιών και την ανάπτυξη περιφερειακών βιομηχανικών κλάστερς.
Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
Η κυβέρνηση πρέπει να επιτύχει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών στην
απορρόφηση των διαρθρωτικών κονδυλίων και των κονδυλίων συνοχής όπως ορίζεται
στον πίνακα παρακάτω. Η συμμόρφωση με τους στόχους θα μετράται βάσει
πιστοποιημένων στοιχείων. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιτύχει έναν
ετήσιο στόχο υποβολής αιτήσεων στις υπηρεσίες τις κομισιόν για 10 μεγάλα έργα. Στην
επίτευξη των στόχων απορρόφησης, η προσφυγή σε μη στοχευμένα ελάχιστα (de
minimis) μέτρα κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί.
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει μία έκθεση πάνω στις δραστηριότητες της ομάδας δράσης
που αξιολογεί την πρόοδο στη διασφάλιση της γρήγορης υλοποίησης και απορρόφησης
των διαρθρωτικών κονδυλίων και προτείνει βελτιώσεις, όπου είναι αναγκαίο.

Δίχως προκατάληψη προς το Σύνταγμα της Ελλάδος, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει
νομοσχέδιο ώστε να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δημοσίων
έργων και των επενδύσεων γενικότερα. Το νομοσχέδιο θα πρέπει μεταξύ των άλλων να :



συντομεύει και απλοποιεί τις δικαστικές διαδικασίες προσφυγών κατά απονομών
συμβολαίων ή αποφάσεων απαλλοτριώσεων γης.
συντομεύει τις προθεσμίες για την χορήγηση αδειών από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην Αθήνα.
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απλοποιεί και συντομεύει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για
έργα υποδομής.

3. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή
Η Κυβέρνηση θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό του 2011 σύμφωνα με το παρόν
Μνημόνιο. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των (σωρευτικών) ανώτατων ορίων
ελλείμματος που περιλαμβάνονται στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ)

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις
Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού
πλαισίου, σύμφωνα με το Μνημόνιο αυτό.
Ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης
Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα υποβάλει μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις
συνταξιοδοτικές δαπάνες μέχρι το 2060 βάσει της μεταρρύθμισης που υιοθετήθηκε. Για
τις προβλέψεις αυτές θα υπάρξει εξέταση (peer review) και θα επικυρωθούν από την
επιτροπή οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Οι προβλέψεις θα περιλαμβάνουν και τα επικουρικά ταμεία και θα βασίζονται σε
αναλυτικά δεδομένα που θα συλλεχθούν και επεξεργαστούν από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή.
iii. Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
Δημόσιες Προμήθειες
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την αποτελεσματική ενσωμάτωση της Οδηγίας
2007/66/EC για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων
συμβάσεων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η ευθύνη για την εξέταση των
διαδικασιών ανάθεσης θα δίνεται στα διοικητικά δικαστήρια. Η Κυβέρνηση θα
ολοκληρώσει την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/81 για τις δαπάνες ασφάλειας και άμυνας.
Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Κλειστά Επαγγέλματα
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα,
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελμάτων του νομικού, φαρμακοποιού,
συμβολαιογράφου, μηχανικού, αρχιτέκτονα και ορκωτού ελεγκτή.
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Κλαδικοί οδηγοί ανάπτυξης
Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοσχέδιο και λαμβάνει και άλλες διαρθρωτικές ενέργειες για
την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αναλύει τη δυνητική συνεισφορά
του τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση.
Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοσχέδιο και λαμβάνει και άλλες διαρθρωτικές ενέργειες για
την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης που αναλύει τη δυνητική συνεισφορά
του τομέα του λιανικού εμπορίου στην ευελιξία των τιμών, την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και την απασχόληση.
Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές.
Ενέργεια
Η Κυβέρνηση ξεκινά την υλοποίηση του σχεδίου για το άνοιγμα σε τρίτους της
παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη.
Η Κυβέρνηση υλοποιεί την απόφασή της είτε να εκχωρήσει τη διαχείριση των υδάτινων
αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα, είτε να δώσει το ρόλο αυτό στον ανεξάρτητο
διαχειριστή του συστήματος.
Η Κυβέρνηση ξεκινά να υλοποιεί το μηχανισμό ώστε να διασφαλίσει ότι τα ρυθμιζόμενα
τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας αντανακλούν σταδιακά και το αργότερο μέχρι τον
Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής της αγοράς, με εξαίρεση τις πιο ευάλωτες ομάδες
καταναλωτών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου είναι αποδεσμευμένες
από δραστηριότητες προσφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο
απελευθέρωσης της ενέργειας, τα ακόλουθα μέτρα θα υλοποιηθούν:


Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει απόφαση για τις λεπτομέρειες της αποδέσμευσης
του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, σύμφωνα με το τρίτο πακέτο
απελευθέρωσης της ενέργειας και θα υιοθετήσει την απαραίτητη νομοθεσία για
να διασφαλίσει την πλήρη αποδέσμευση των χειριστών συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, μέχρι το Μάρτιο του 2012.



Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διαχειριστή του
συστήματος διανομής, σύμφωνα με το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της
ενέργειας.

Η Κυβέρνηση θα μεταφέρει στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) όλες τις ρυθμιστικές
εξουσίες που αποδίδονται από την ΕΕ στους ρυθμιστές ενέργειας στο τρίτο πακέτο
απελευθέρωσης της ενέργειας (αδειοδότηση, πρόσβαση δικτύου, χρεώσεις δικτύου,
επίβλεψη αγοράς κ.α.)
Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της ΡΑΕ
(αμερόληπτη και διαφανής επιλογή του διοικητικού συμβουλίου, αρμοδιότητες
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διοίκησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό, το προσωπικό κ.τ.λ., σύμφωνα με το τρίτο
πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας).

4.

Ενέργειες για τον πέμπτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως
το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Η Κυβέρνηση θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό του 2011 σύμφωνα με το παρόν
Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος
θα εξετάζεται βάσει των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων ελλείμματος του ΜΟΧΠ
(συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ).

ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις
Ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού
συστήματος, όπως καθορίζονται από το νόμο 3863/2010, εάν οι προβλέψεις της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής δείξουν ότι η προβλεπόμενη αύξηση στις δημόσιες δαπάνες για
συντάξεις θα ξεπεράσει το όριο το 2.5% του ΑΕΠ στο διάστημα 2009-60. Η αναθεώρηση
θα πρέπει να σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και
την ΕΚΤ.
Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει μία εις βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των δημοσίων
ταμείων επικουρικής ασφάλισης. Ο σκοπός της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση της
συνταξιοδοτικής δαπάνης και η εξασφάλιση της ουδετερότητας του προϋπολογισμού για
τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης.
Η Κυβέρνηση θα προβεί στην ουσιαστική αναθεώρηση της λίστας βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελμάτων και θα μειώσει τη κάλυψη σε όχι παραπάνω από 10% του
εργατικού δυναμικού. Η νέα λίστα θα εφαρμοστεί με ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2011
σε όλους τους σημερινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να μην απονέμει ιδιαίτερα συνταξιοδοτικά προνόμια
στο προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους των συνταξιοδοτικού
της ταμείου ώστε να εναρμονιστούν με αυτές του ΙΚΑ.

iii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
Μισθοί στο δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία με την οποία θα καθιερώνεται ένα απλοποιημένο
σύστημα αμοιβών (που να περιλαμβάνει το βασικό μισθό και τα επιδόματα) και να ισχύει
για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή αντανακλά την
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παραγωγικότητα και τα καθήκοντα: αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι μέρος μίας
συνολικής αναμόρφωσης της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου τομέα.
Λειτουργικοί έλεγχοι
Η Κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων και των
επιχειρησιακών προτάσεων πολιτικής, της πρώτης φάσης της ανεξάρτητης λειτουργικής
αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο, που θα παρουσιαστεί από
τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα
των μελετών για έναν αριθμό βασικών υπουργείων. Η λειτουργική αξιολόγηση των
υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων οριστικοποιείται.
Δημόσιες προμήθειες
Η Κυβέρνηση υλοποιεί τη μεταρρύθμιση του συστήματος δημοσίων προμηθειών, όπως
ορίζεται στο σχέδιο δράσης.
Για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης
Εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει
ποσοτικούς στόχους σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων που θα πραγματοποιεί.
Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και
θα απαιτεί την εγγραφή/καταχώρηση νέων εργαζομένων πριν αυτοί αναλάβουν
υπηρεσία.
Αναθεώρηση των περιθωρίων βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών έτσι
ώστε να ενδυναμωθεί το κοινωνικό δίχτυ προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
Ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Οδηγία των Υπηρεσιών
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοσχέδιο για έναν περιορισμένο αριθμό από κλάδους
υπηρεσιών προτεραιότητας που ορίστηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2010. Η Κυβέρνηση
θα εξειδικεύσει για έναν περιορισμένο αριθμό από κλάδους υπηρεσιών προτεραιότητας
ένα χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση κλαδικής νομοθεσίας μέχρι το τέλος του
τέταρτου τριμήνου του 2011 που να εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
της οδηγίας των υπηρεσιών.
Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει εκτίμηση επιπτώσεων του νόμου 3853/2010, για την
απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης προσωπικής και εταιρικής μορφής επιχείρησης, σε
σχέση με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται ως προς τον χρόνο και το κόστος έναρξης
μίας επιχείρησης.

406

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι το σημείο μοναδικής επαφής είναι πλήρως λειτουργικό
και η ολοκλήρωση των διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα είναι δυνατή σε όλους τους
κλάδους που καλύπτονται από την οδηγία των υπηρεσιών.
Ενέργεια
Η Κυβέρνηση θα καταργήσει τα ρυθμιζόμενα από αυτήν τιμολόγια για τους πελάτες,
εκτός από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζεται από το δεύτερο και
το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας)
Αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών οι οποίες θα
μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων.
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει έκθεση για στις δραστηριότητες της ομάδας δράσης
αξιολογώντας την πρόοδο ως προς τη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης και
απορρόφησης των διαρθρωτικών κονδυλίων και θα προτείνει βελτιώσεις, όπου είναι
αναγκαίο.

5.

Ενέργειες για τον έκτο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως το
τέλος του τρίτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Η Κυβέρνηση θα εκτελέσει τον προϋπολογισμό του 2011 σύμφωνα με το παρόν
Μνημόνιο. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των τριμηνιαίων ανώτατων ορίων
ελλείμματος του ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ).
Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει τον προκαταρκτικό προϋπολογισμό για το 2012
στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα
με το πρόγραμμα, και περιλαμβάνοντας την αναλυτική παρουσίαση των μέτρων
προσαρμογής που ανέρχονται σε τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ. Τα μέτρα αυτά είναι: (σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν μέτρα που αποφέρουν ανάλογη
εξοικονόμηση, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ)




Μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επιπροσθέτως του κανόνα της μίας
πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό θα επιτρέψει εξοικονόμηση
τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ.
Ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα μη αλκοολούχα ποτά, συνολικής απόδοσης
τουλάχιστον 300 εκ. ευρώ.
Συνέχιση της επέκτασης της βάσης για τον φόρο ακίνητης περιουσίας με την
αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών απόδοσης τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ
πρόσθετων εσόδων.
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Συνέχιση της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξοικονόμηση
τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.
Αναστολή στις ονομαστικές αυξήσεις συντάξεων.
Συνέχιση της αύξησης της αποτελεσματικότητας των τεκμηρίων φορολόγησης
των επαγγελματιών με στόχο τη συλλογή τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ επιπλέον.
Μείωση των επιδοτήσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον 800 εκ.
ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσής τους.
Επιδόματα ανεργίας με κριτήριο τα ελάχιστα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης.
Στόχος είναι η εξοικονόμηση 500 εκ. ευρώ.
Η εξασφάλιση επιπρόσθετων εσόδων από την αδειοδότηση τυχερών παιγνίων:
τουλάχιστον 225 εκ. ευρώ από την πώληση αδειών και 400 εκ. ευρώ από ετήσια
δικαιώματα.
Περαιτέρω διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ στοχεύοντας στη συλλογή
τουλάχιστον επιπλέον 300 εκ. ευρώ.

ii. Διαρθρωτικές αλλαγές
Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης:
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας για την Καλύτερη
Νομοθέτηση ώστε να μειωθεί το διοικητικό κόστος κατά 20% σε σύγκριση με το 2008
και θα καταθέσει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να περιορίσει τα φορολογικά εμπόδια
σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, όπως η μη μεταφορά συσσωρευμένων
ζημιών μαζί με την επιχείρηση και ο πολύπλοκος υπολογισμός του «υπερβολικού
κέρδους» (νόμος 3522/2006 άρθρο 11) κατά τη μεταβίβαση εταιρειών.
Η Κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής
εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών και θα δώσει τη σχετική δυνατότητα
εκκαθάρισης φορτίων σε μεγάλες επιχειρήσεις ή βιομηχανικές περιοχές αντί των
τελωνείων. Η Κυβέρνηση θα καταργήσει την απαίτηση για εγγραφή στο μητρώο
εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου για την απόκτηση πιστοποιητικού προέλευσης.

6.

Ενέργειες για τον έβδομο απολογισμό (να έχουν ολοκληρωθεί ως
το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2011)
i. Δημοσιονομική προσαρμογή

Η κυβέρνηση θα επιτύχει τους στόχους τους προγράμματος για το έλλειμμα της γενικής
κυβέρνησης για το 2011.
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Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τον προϋπολογισμό για το 2012 για περαιτέρω μείωση
τους ελλείμματος και θα συμπεριλάβει μέτρα προσαρμογής τα οποία θα ανέρχονται σε
τουλάχιστον 2,2% του ΑΕΠ συμφωνία με το Μνημόνιο.

ii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
Λειτουργικοί έλεγχοι
Η Κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης της ανεξάρτητης
λειτουργικής αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο, που
παρουσιάζονται από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει
νομοσχέδιο και θα υιοθετήσει μέτρα για την υλοποίηση του πρώτου σετ επιχειρησιακών
συστάσεων του λειτουργικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό επίπεδο και
του ελέγχου των υπαρχόντων κοινωνικών προγραμμάτων.
Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές
Ενέργεια
Η Κυβέρνηση θα καταργήσει τα ρυθμιζόμενα από αυτή τιμολόγια για τους πελάτες,
εκτός από τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις (όπως ορίζεται στο δεύτερο και το
τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της ενέργειας)
Για την αύξηση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής
Η κυβέρνηση θα εκπληρώσει τους στόχους για τις απαιτήσεις πληρωμών (οι οποίες θα
μετρηθούν βάσει πιστοποιημένων στοιχείων).
Η Κυβέρνηση θα εισαγάγει ένα διαδικτυακό ανοιχτό σύστημα παρακολούθησης των
διαδικασιών αποδοχής των προτάσεων έργων και υλοποίησης των δημοσίων έργων.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι η διοικητική επάρκεια όλων των Διαχειριστικών
Αρχών και ενδιάμεσων φορέων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20071013, έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9001:2008 (Ποιότητα Διοίκησης).
Η Κυβέρνηση θα παρουσιάσει μία έκθεση πάνω στις δραστηριότητες της ομάδας δράσης
που αξιολογεί την πρόοδο στη διασφάλιση της γρήγορης υλοποίησης και απορρόφησης
των διαρθρωτικών κονδυλίων και προτείνει βελτιώσεις, όπου είναι αναγκαίο.
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Παράρτημα V.1 Παροχή στοιχείων
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ακόλουθοι δείκτες και εκθέσεις πρέπει να
τίθενται από τις αρμόδιες αρχές στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και
του ΔΝΤ σε τακτική βάση. Σε γενικές γραμμές, πληροφορίες που παρέχονται σε άλλους
πολυμερείς και διμερείς πιστωτές, που συμμετέχουν σε πρόγραμμα οικονομικής
βοήθειας όπου υπάρχει και κοινοτική συμμετοχή, θα παρέχονται και στην Επιτροπή,
εκτός αν η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι αυτό δεν απαιτείται. Οι αρχές θα υποβάλλουν στην
Επιτροπή και την ΕΚΤ εκθέσεις συμμόρφωσης σχετικά με την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων αμέσως μετά τις ημερομηνίες δοκιμής.
Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών
Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την εφαρμογή του
κρατικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της
κύριας λειτουργικής κατηγοριοποίησης των εσόδων και
δαπανών και ανά υπουργείο)

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα- αυτές
οι πληροφορίες θα
περιλαμβάνονται επίσης σε
επόμενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης

Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για την κατάσταση
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του
έτους, συμπεριλαμβανομένης της κύριας λειτουργικής
κατηγοριοποίησης των εσόδων και δαπανών ανά
υπουργείο.

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία ρευστότητας για
φορείς γενικής κυβέρνησης (εκτός του Κράτους)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα- αυτά
τα στοιχεία θα
περιλαμβάνονται επίσης σε
επόμενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθοδοσία του Δημοσίου (της
γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της
λειτουργικής κατηγοριοποίησης σε ονομαστικούς
μισθούς και επιδόματα σε δημοσίους υπαλλήλους ανά
υπουργείο και δημόσιο φορέα), αριθμό υπαλλήλων
(συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής
κατηγοριοποίησης ανά υπουργείο και δημοσίων φορέων
εκτός της κεντρικής κυβέρνησης), μέσο μισθό
(συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού, παροχών
και επιδομάτων).

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα (έναρξη
Ιούνιος 2010)
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Τριμηνιαία στοιχεία για τους λογαριασμούς της γενικής
κυβέρνησης και του δημόσιου χρέους σύμφωνα με τους
κοινοτικούς κανονισμούς στατιστικής.

Τριμηνία λογιστικά
στοιχεία, 90 ημέρες μετά το
τέλος κάθε τριμήνου.

Εβδομαδιαία πληροφόρηση για τα στοιχεία ρευστότητας
της Κυβέρνησης με αναφορά στις πηγές και στις χρήσεις
καθώς και στον αριθμό των ημερών που υπάρχει
κάλυψη.

Εβδομαδιαίως την
Παρασκευή, με αναφορά
στην προηγούμενη Πέμπτη.

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση φορέων γενικής
κυβέρνησης εκτός της κεντρικής κυβέρνησης

Μηνιαίως όχι αργότερα από
15 ημέρες μετά το τέλος κάθε
μήνα -αυτές οι πληροφορίες
θα περιλαμβάνονται και σε
επόμενες διαβιβάσεις σε
περίπτωση αναθεώρησης.

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών (συμπεριλαμβανομένων
των χρεών που έχουν συσσωρευτεί) της γενικής κυβέρνησης
συμπεριλαμβανομένου του κράτους, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης και νομικών
προσώπων.

Τριμηνιαίως, εντός 55
ημερών μετά το τέλος κάθε
τριμήνου.

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών
(συμπεριλαμβανομένων των χρεών που έχουν
συσσωρευτεί) για το Κράτος και τα νοσοκομεία.

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα.

Δημόσιο Χρέος και νέες επιχορηγήσεις από τη γενική
κυβέρνηση προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τον
ιδιωτικό τομέα.

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.

Καταστάσεις εσόδων και δαπανών και ισολογισμοί των
30 μεγαλυτέρων δημοσίων επιχειρήσεων, βάσει
συνολικών δαπανών.

Τριμηνιαίως, τρεις μήνες
μετά το τέλος κάθε
τριμήνου.

Στοιχεία επιχορηγήσεων από την ΕΕ (αποζημιώσεις και
προκαταβολές), δαπάνες κεφαλαίων και επιδοτήσεις
καλυπτόμενες από κοινοτικές προκαταβολές ή επιλέξιμες για
αποζημίωση από ΕΕ μέσα από προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και έχουν ειδικά συμφωνηθεί
με την ΕΕ

Μηνιαίως εντός τριών
εβδομάδων μετά το τέλος
κάθε μήνα

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών από τους
λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
μήνα.

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών ειδικών
λογαριασμών

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
μήνα

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων
πολιτικής

Μηνιαίως στο τέλος κάθε
μήνα
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Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας της
Ελλάδος

Εβδομαδιαίως κάθε
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος – συγκεντρωτικοί νομισματικοί
ισολογισμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων

Μηνιαίως 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης των ελληνικών
τραπεζών στις θυγατρικές τους στο εξωτερικό2

Μηνιαίως 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα

Εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές για το τραπεζικό
σύστημα, τις επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα,
συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων εξελίξεων
εντός των επομένων 12 μηνών

Μηνιαίως 30 ημέρες μετά
το τέλος κάθε μήνα

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος

Εβδομαδιαίως την επόμενη
εργάσιμη

Έκθεση για την εξέλιξη των δεικτών χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας

Τριμηνιαίως 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε τριμήνου,
σύμφωνα με διαθεσιμότητα
στοιχείων

Έκθεση σε αποτελέσματα των τακτικών τριμηνιαίων
δοκιμών κοπώσεως

Τριμηνιαίως 15 ημέρες μετά
το τέλος κάθε τριμήνου,
σύμφωνα με διαθεσιμότητα
στοιχείων

Αναλυτική αναφορά του ισολογισμού του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με αναφορά και
επεξήγηση για τις μεταβολές των λογαριασμών

Εβδομαδιαίως την επόμενη
εργάσιμη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) όλα τα είδη δανεισμού και κεφαλαίου καθώς επίσης και τις καθαρές καταθέσεις στις θυγατρικές
στο εξωτερικό
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Παράρτημα V.2 Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Γενικά











Ο σκοπός του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταμείο) είναι να
διατηρήσει τη σταθερότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, χορηγώντας ίδια
κεφάλαια σε περίπτωση σημαντικής συρρίκνωσης των κεφαλαίων.
Το Ταμείο δεν θα στηρίζει τη ρευστότητα, η οποία θα παρέχεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες ρυθμίσεις.
Τα ίδια κεφάλαια θα παρέχονται με τη μορφή προνομιούχων μετοχών στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με άδεια της
Τράπεζας της Ελλάδος. Οι προνομιούχες μετοχές θα μετατρέπονται σε κοινές, σε
επόμενο στάδιο και σύμφωνα με κανόνες που θα εξειδικευθούν περαιτέρω στη
νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου.
Η συμμετοχή στο Ταμείο θα είναι υποχρεωτική και θα ενεργοποιείται όταν δεν
καλύπτονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως έχουν οριστεί για
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως
αρμόδια εποπτική αρχή και όταν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη ιδιωτική λύση.
Εάν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να συγκεντρώσουν εγκαίρως
επιπρόσθετα κεφάλαια για να αποπληρώσουν το Ταμείο, θα εφαρμόζεται σχέδιο
αναδιάρθρωσής τους υπό την αιγίδα του Ταμείο, κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών
κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων.
Το Ταμείο θα ιδρυθεί με ειδική ελληνική νομοθεσία.
Προβλέπεται αρχική επταετής διάρκεια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου η
κυριότητα του Ταμείου περνά στο Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι το ύψος της
συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου.

Νομικό Καθεστώς


Το Ταμείο θα δημιουργηθεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ώστε να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του (π.χ. για διευκόλυνση
προσλήψεων και αποδοχών του κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου
δυναμικού).

Κεφάλαια


Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται με ποσό 10 δις ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση
από πηγές προερχόμενες από το κοινό πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ. Αυτό σημαίνει ότι ο
κίνδυνος ζημιών αναλαμβάνεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση ως κύριος
μέτοχος του Ταμείου. Η αγορά των προνομιούχων μετοχών του Ταμείου θα γίνει
τοις μετρητοίς.

Οργανωτικά ζητήματα


Το Ταμείο θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από (1)
έναν επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή και τρεις διευθυντές που θα
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ορίζονται από τον Διοικητή της ΤτΕ, και (2) δύο ex officio διευθυντές που
εκπροσωπούν το Υπουργείο Οικονομικών και τον Διοικητή της ΤτΕ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ θα ορίσουν έναν παρατηρητή που θα συμμετέχει
χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου (με την
επιφύλαξη, στην περίπτωση του παρατηρητή της Ε. Επιτροπής, της εφαρμογής
των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων)
Ο επικεφαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής και οι μη ex officio διευθυντές θα
απαιτείται από την νομοθεσία να είναι άτομα εγνωσμένου τραπεζικού και
χρηματοπιστωτικού κύρους στην Ελλάδα, στην ΕΕ ή διεθνώς.
Καθένας από τους επικεφαλής και μη ex officio διευθυντές θα ορίζεται για
διάρκεια πέντε ετών, ανανεώσιμη για δύο ακόμα έτη και θα ανακαλείται
υποχρεωτικά μόνο κατόπιν σχετικής απόφασης ελληνικού δικαστηρίου μετά από
αίτημα είτε του Διοικητή της ΤτΕ είτε του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου
όταν (1) δεν είναι πλέον ικανός να ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα καθήκοντα
της θέσης του ή (2) κριθεί ένοχος για σοβαρή παράνομη συμπεριφορά.
Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μέλος
διοικητικού συμβουλίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Η νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου θα προβλέπει ότι κατά την εκτέλεση των υπό
του νόμου καθηκόντων τους, ούτε ο Διοικητής της ΤτΕ, ούτε κάποιο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου θα αναζητήσουν ή λάβουν οδηγίες από την
ελληνική κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα.
Το διοικητικό συμβούλιο θα παρουσιάζει εξαμηνιαίες εκθέσεις στην ελληνική
Βουλή, την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από το ίδιο το Ταμείο.

Εξουσίες του Ταμείου
Για την εκπλήρωση των στόχων του το Ταμείο θα έχει ορισμένες εξουσίες στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει χρηματοδοτήσει, και οι οποίες θα ασκούνται μετά
από διαβούλευση με την ΤτΕ. Οι εξουσίες του Ταμείου θα ασκούνται με την επιφύλαξη
των εποπτικών αρμοδιοτήτων της ΤτΕ και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής :
 να απαιτεί από την ΤτΕ να του παρέχει για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε
πληροφορία απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού του
 να ορίζει ένα μέλος στο ΔΣ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
 να απαιτεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την υποβολή σχεδίου
αναδιάρθρωσης
 να έχει δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις ενός χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος (επιχειρηματική στρατηγική, απόδοση μερισμάτων, θέματα
μισθοδοσίας, ρευστότητας και διαχείρισης ενεργητικού παθητικού κ.λπ.)
 να συγκαλεί τη ΓΣ των μετόχων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζει
το εταιρικό δίκαιο
 να απαιτεί τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, όταν το
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να καλύπτει (1) το ελάχιστο ύψος ιδίων
κεφαλαίων όπως ορίζει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ή (2) ορισμένες
οικονομικές απαιτήσεις που θα επιβάλλονται από το σχέδιο αναδιάρθρωσης του
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου, θα
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εξειδικεύσει περαιτέρω μια αντικειμενική διαδικασία που θα ακολουθείται για τις
τιμές μετατροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την παρέμβαση του
Ταμείου, τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μετόχων και τους κοινοτικούς
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
να προχωρά σε διαγνωστικές μελέτες και ειδικούς ελέγχους με τη βοήθεια
εξωτερικών ελεγκτών για να αξιολογείται η φερεγγυότητα του τραπεζικού
ιδρύματος όταν το Ταμείο κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Η ΤτΕ, με την ιδιότητα της ως εποπτικός φορέας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
το Ταμείο θα νομιμοποιούνται για την μέγιστη δυνατή ανταλλαγή εμπιστευτικών
πληροφοριών που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.
Κριτήρια για την αύξηση κεφαλαίου








Τα κριτήρια για οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να εναρμονιστούν με
την Απόφαση της Επιτροπής της 19.11.2008 (Ν 560/2008 μέτρα στήριξης για τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα). Η χορήγηση μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται
ειδικότερα στα παρακάτω κριτήρια.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν μη σωρευτική αποζημίωση με βάση
τους κανόνες της αγοράς, εκτός εάν η ανάλυση του σχεδίου αναδιάρθρωσης
δικαιολογεί μία εναλλακτική προσέγγιση. Μία μη σωρευτική αποζημίωση με
βάση τους κανόνες της αγοράς μπορεί να είναι είτε 10% (όπως ορίζεται στην
παραπάνω απόφαση) ή εξαρτώμενη από το προφίλ κινδύνου του πιστωτικού
ιδρύματος και την ποιότητα του κεφαλαίου, μεταξύ 7% και 9.3%, ενώ το
κεφάλαιο πρώτης βαθμίδας (tier 1) για βασικά υγιή πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει
κανονικά να αποζημιώνεται με όχι λιγότερο από 9%.
Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα καταβάλλουν μερίσματα ή εξοφλούν κουπόνια σε
υβριδικό κεφάλαιο, εκτός αν είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να το κάνουν, κάτι
που εφαρμόζεται στην περίπτωση κερδοφόρου πιστωτικού ιδρύματος (εν τούτοις
το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει αποθεματικά για να
παρουσιάσει κέρδη).
Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές στο
ίδιο ποσό με αυτό που επενδύθηκε αρχικά σε αυτό. Μετά από 5 χρόνια οι μετοχές
πρέπει να επανακτηθούν ή πρέπει να αποζημιωθούν με πρόστιμο. Αν δεν
μπορούν να επανακτηθούν γιατί δεν καλύπτονται τα κριτήρια κεφαλαιακής
επάρκειας, οι προνομιούχες μετοχές πρέπει να μετατραπούν σε κοινές μετοχές.

Έγκριση σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων και να εγκριθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
στόχο να διασφαλιστεί ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα ανακτήσει τη βιωσιμότητά του
στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, ότι θα επιτευχθεί ο επιμερισμός του
κόστους ανάμεσα στους μετόχους και ότι θα περιοριστεί η στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
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ΕΛΛΑΔΑ: Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης
6 Αυγούστου 2010
1. Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο
συνεννόησης σε σχέση με τους ορισμούς των δεικτών που προσδιορίζουν τους
ποσοτικούς στόχους (κριτήρια απόδοσης και ενδεικτικοί στόχοι), οι οποίοι
παρουσιάζονται στους πίνακες του παραρτήματος του Μνημονίου Οικονομικής και
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Περιγράφει επίσης τις μεθόδους που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος καθώς και τις
υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής
παρακολούθηση των στόχων. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με το Ταμείο, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ πριν από την τροποποίηση μέτρων που
περιλαμβάνονται στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων μέτρων που ενδεχομένως
να αποκλίνουν από τους στόχους του προγράμματος, και θα παράσχουμε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Ταμείο τις απαραίτητες πληροφορίες για την
παρακολούθηση του προγράμματος.
2. Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα τα στοιχεία, υποχρεώσεις και ροές που
σχετίζονται με συνάλλαγμα, θα αποτιμώνται σε όρους «συναλλαγματικών ισοτιμιών του
προγράμματος» όπως ορίζονται ακολούθως, με την εξαίρεση των στοιχείων εκείνων που
επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο, τα οποία θα μετρώνται σε όρους τρεχουσών
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες του προγράμματος είναι
αυτές που διαμορφώθηκαν την 30ή Απριλίου 2010. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες για τους σκοπούς του προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3315 Δολάρια
ΗΠΑ, €1 = 125.81 Γιέν Ιαπωνίας, €1.135 = 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα)
Γενική Κυβέρνηση
3. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει:
• Την Κεντρική Κυβέρνηση. Αυτή περιλαμβάνει:


Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται
στο κεφάλαιο 2 του νόμου 2362/1995 σχετικά με τη «Δημόσια Λογιστική,
Έλεγχος των Κυβερνητικών Δαπανών και άλλοι Κανονισμοί».



Άλλοι φορείς ή κονδύλια εκτός προϋπολογισμού (ΚΕΠ) που δεν αποτελούν
μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά οι κανόνες στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ 95) («ΕΣΟΛ 95 Εγχειρίδιο για το
δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος»), τους εντάσσει στην κεντρική
κυβέρνηση.

• Την τοπική αυτοδιοίκηση που περιλαμβάνει δήμους, νομαρχίες και τις περιφερειακές
αυτοδιοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βασικών και ειδικών προϋπολογισμών τους,
συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων και των
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• Τα ασφαλιστικά ταμεία που περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία που ιδρύθηκαν και
καταχωρήθηκαν ως Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα μητρώα της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας.
• Ο ορισμός της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης και τυχόν νέα ταμεία, ή άλλα
ειδικά προγράμματα προϋπολογισμού και εκτός προϋπολογισμού προγράμματα που
ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος προκειμένου να
φέρουν εις πέρας ενέργειες δημοσιονομικού χαρακτήρα. Η κυβέρνηση θα ενημερώνει
αμέσως το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν
δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων, προγραμμάτων ή και οντοτήτων. Η γενική
κυβέρνηση, όπως μετράται για τους σκοπούς του προγράμματος, δεν περιλαμβάνει
φορείς που έχουν εκ νέου κατηγοριοποιηθεί από εκτός γενικής κυβέρνησης σε γενική
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 2010.
4. Υποστηρικτικό υλικό : Το Υπουργείο Οικονομικών (Υπ.Οικ.) θα παρέχει στην
Ευρωπαϊκή επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία
έσοδα και τις μηνιαίες δαπάνες, τις αποπληρωμές εσωτερικού και εξωτερικού χρέους,
την έκδοση νέου εσωτερικού και εξωτερικού χρέους, τις μεταβολές στα ταμειακά
διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα άλλα μέσα
χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών κεφαλαίου καθώς και των
καθυστερούμενων υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης. Τα δεδομένα θα παρέχονται
μέσα σε 30 ημέρες. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχει αναλυτικά μηνιαία στοιχεία για
το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των τοπικών αρχών και των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης, σε συνέπεια με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω
ερωτηματολογίων.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Α. Ανώτατο όριο στο Τροποποιημένο Πρωτογενές Ταμειακό Ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης
(Κριτήριο Απόδοσης)
1. Ορισμός : Το Τροποποιημένο Πρωτογενές Ταμειακό Ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης (ΤΠΤΙΓΚ) ορίζεται ως ο Τροποποιημένο Ταμειακό Ισοζύγιο της Γενικής
Κυβέρνησης (TΤΙΓΚ) μείον τις πληρωμές τόκων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο
TΤΙΓΚ ορίζεται ως το άθροισμα του ταμειακού ισοζυγίου του τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού, του ταμειακού ισοζυγίου του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων,
την μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των τοπικής αυτοδιοίκησης, τη
μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης
και τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των κονδυλίων εκτός
προϋπολογισμού (extra budgetary funds).
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• Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού. Το ταμειακό
ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται «πάνω από τη γραμμή του
προϋπολογισμού», βασιζόμενο στα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού
(επαναλαμβανόμενα έσοδα συν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα μείον επιστροφές φόρων)
μείον τις τακτικές δαπάνες (οι τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουν
τα χρεολύσια και τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μέσω
ομολόγων αλλά περιλαμβάνουν μισθούς και συντάξεις, επιδοτήσεις προς τα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης, περίθαλψη και κοινωνική προστασία, λειτουργικές και άλλες
δαπάνες, αποδιδόμενους πόρους, πληρωμές σε αντάλλαγμα των απαιτήσεων των
ασφαλιστικών ταμείων των εργαζόμενων της ΔΕΗ, πληρωμές τόκων, πληρωμές για
εξοπλιστικά προγράμματα σε ταμειακή βάση και δαπάνες για το ΝΑΤΟ πλην των
εσόδων από το ΝΑΤΟ) του κρατικού προϋπολογισμού όπως δημοσιεύονται μηνιαία από
τον επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών και σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον τακτικό
κρατικό προϋπολογισμό. Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού θα περιλαμβάνουν επίσης κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στα ταμεία
κοινωνικής ασφάλισης μέσω ομολόγων και καταπτώσεις εγγυήσεων, όπου το κράτος ή η
κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει τις πληρωμές για λογαριασμό των φορέων εκτός της
γενικής κυβέρνησης.
• Το ταμειακό ισοζύγιο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Το ταμειακό
ισοζύγιο του δημοσίου προϋπολογισμού επενδύσεων θα μετράται «πάνω από τη γραμμή
του προϋπολογισμού», βασιζόμενο στα έσοδα μείον τις δαπάνες επενδύσεων του
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από τον επίσημη
ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και
σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισμό
επενδύσεων.
• Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία της τοπικής αυτοδιοίκησης
ορίζονται με βάση τις συναλλαγές, ως η συνολική μεταβολή των χρηματοοικονομικών
στοιχείων μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
προσαρμοσμένη για μεταβολές αποτίμησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν (αλλά δεν
περιορίζονται) στις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της
Ελλάδος και τις καταθέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στις εγχώριες εμπορικές
τράπεζες και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι καταθέσεις θα
μετρώνται στην ονομαστική τους αξία, εξαιρουμένων των συσσωρευμένων
τόκων, σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω έρευνας.
 Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται)
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς την κυβέρνηση εκφρασμένες
στην ονομαστική τους αξία.
• Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων
ορίζονται με βάση τις συναλλαγές ως η συνολική μεταβολή των χρηματοοικονομικών
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στοιχείων μείον τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων
αυτοδιοίκησης προσαρμοσμένη για μεταβολές αποτίμησης από την Τράπεζα της
Ελλάδος· μείον τη μεταβολή στο απόθεμα των πληρωτέων λογαριασμών των δημοσίων
νοσοκομείων στον ιδιωτικό τομέα.
Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν:








Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και άμεσες
καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στο εγχώριο εμπορικό τραπεζικό σύστημα
και έμμεσες καταθέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις
μετρώνται σε ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων,
σύμφωνα με την καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
Κατοχή άμεσων και έμμεσων μεριδίων (μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του
ΙΚΑ), από τα ασφαλιστικά ταμεία μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθήνας.
Άμεση ή έμμεση κατοχή μονάδων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από
εταιρίες ελληνικής διαχείρισης (διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του
ΙΚΑ).
Κατοχή ομολόγων κεντρικής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί στο εσωτερικό,
μακροπρόθεσμων χρεογράφων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό και τα οποία
χειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος και έμμεση κατοχή μέσω του αμοιβαίου
κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι κατοχές θα μετρούνται σε ονομαστική αξία.
Τραπεζικά ομόλογα εξωτερικού.

Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την
καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω έρευνας.
Η μεταβολή στο απόθεμα των πληρωτέων λογαριασμών των δημοσίων νοσοκομείων
στον ιδιωτικό τομέα.
Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των κονδυλίων
εκτός προϋπολογισμού (ΚΕΠ) ορίζονται με βάση τις συναλλαγές ως η συνολική
μεταβολή των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μείον τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των ΚΕΠ προσαρμοσμένη για μεταβολές αποτίμησης
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ΚΕΠ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ΕΛΓΑ και
τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν:




Καταθέσεις των ΚΕΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος και άμεσες καταθέσεις των
ΚΕΠ στο εγχώριο εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Οι καταθέσεις μετρώνται σε
ονομαστική αξία, εξαιρούμενων των συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με την
καταγραφή νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
Κατοχή μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας.
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Άμεση ή έμμεση κατοχή μονάδων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από
εταιρίες ελληνικής διαχείρισης.
Κατοχή ομολόγων κεντρικής κυβέρνησης
Τραπεζικά ομόλογα εξωτερικού.

Τα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς τα ΚΕΠ, σύμφωνα με την καταγραφή
νομισματικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων.
6. Λοιπές Προβλέψεις.


Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής
κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαμβάνουν πληρωμές σχετιζόμενες
με την στήριξη και στρατηγική αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα στο πλαίσιο
του προγράμματος. Συναλλαγές που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο
περιλαμβάνουν δάνεια προς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και επενδύσεις σε
κεφάλαιο χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση),
μη-ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση, και εξαγορά προβληματικών στοιχείων
ενεργητικού. Παρόλα αυτά, χρηματοπιστωτικές ενέργειες της κεντρικής
κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης
εγγυήσεων ή παροχής ρευστότητας, θα αναφέρονται άμεσα στα στελέχη του
ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ.



Για το 2010, οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης με
ομόλογα και καλυμμένες εγγυήσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις πρωτογενείς
δαπάνες. Ομοίως, κατά τη διάρκεια του 2010, οι μεταβολές των πληρωτέων
λογαριασμών των δημόσιων νοσοκομείων προς τον ιδιωτικό τομέα θα εξαιρεθούν
από τη μεταβολή των καθαρών χρηματοοικονομικών στοιχείων των ταμείων
κοινωνικής ασφάλισης· η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία των ΚΕΠ θα εξαιρεθεί από το τροποποιημένο πρωτογενές ταμειακό
ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του 2010. Ωστόσο, από το
οικονομικό έτος 2011 και μετά, τα στοιχεία αυτά θα συμπεριληφθούν.

7. Ρυθμιστής εσόδων. Περαιτέρω, αυτό το κριτήριο επίδοσης θα πρέπει να
αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω για τυχόν καλύτερη απόδοση εσόδων στην κεντρική
κυβέρνηση έναντι των τρεχόντων προβλέψεων, όπως αναφέρονται παρακάτω: Έσοδα
κεντρικής κυβέρνησης (σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010)
• Ιούνιος 2010: 25,056 εκ. ευρώ
• Σεπτέμβριος 2010: 41.232 εκ. ευρώ
• Δεκέμβριος 2010: 58.382 εκ. ευρώ
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8. Υποστηρικτικό υλικό.


Στοιχεία για το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού και κρατικού προϋπολογισμού θα
παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών εβδομάδων
μετά το τέλος του μήνα. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες
για τα έσοδα και τις δαπάνες, σύμφωνα με τις μηνιαίες αναφορές που
δημοσιεύονται από τον Ιανουάριο του 2010 στην επίσημη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομικών. Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης στοιχεία για
τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε ασφαλιστικά ταμεία με ομόλογα, και για τις
καταπτώσεις εγγυήσεων.



Στοιχεία σχετικά με τα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταμείων, και των κονδυλίων εκτός
προϋπολογισμού θα πρέπει να παρέχονται στο ΔΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και στην ΕΚΤ από τη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός
τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του μήνα. Τα δεδομένα για πληρωτέους
λογαριασμούς των δημοσίων νοσοκομείων θα παρέχονται από το Υπουργείο
Υγείας.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού
(Κριτήριο Απόδοσης)
9. Ορισμός: Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού αποτελούνται από
τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συν
τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων) μείον τις δαπάνες για τόκους
που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους ορισμούς που
αναφέρονται παραπάνω. Πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης που
ελέγχονται για το Κριτήριο Απόδοσης αποκλείουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά που
σχετίζονται με την αναδιάρθρωση των τραπεζών, όταν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα του προγράμματος. Δαπάνες που
μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων (ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση)· μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση
και αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηματοδοτική
παρέμβαση από την κεντρική ή γενική κυβέρνηση για την στήριξη των τραπεζών,
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας, θα πρέπει να
αναφέρονται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ.
10. Άλλες προβλέψεις. Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία με
ομόλογα και οι καταπτώσεις εγγυήσεων θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις πρωτογενείς
δαπάνες κατά τη διάρκεια του 2010. Ωστόσο, από το οικονομικό έτος 2011 και έπειτα,
αυτή η εξαίρεση δεν θα ισχύει.
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Υποστηρικτικό υλικό. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, όπως ορίζονται παραπάνω.

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από τη
Γενική Κυβέρνηση
(Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)
12. Ορισμός. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές
ορίζονται ως λογαριασμοί πληρωτέοι προς τους εγχώριους προμηθευτές όταν έχουν
παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία της λήξης τους. Σε περίπτωση που δεν
καθορίζεται καταληκτική ημερομηνία στη σύμβαση του προμηθευτή, η ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας θεωρείται ότι θα είναι σε 90 ημέρες από την έκδοση του
τιμολογίου χρέωσης. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το
τέλος του μήνα. Η συνεχής μη-συσσώρευση των εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών
ορίζεται ως η μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος κάθε μήνα κατά τη
διάρκεια εκείνου του τριμήνου όπου ο ενδεικτικός στόχος είναι υπό παρακολούθηση.
13. Υποστηρικτικό υλικό. Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις
μηνιαίες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται
παραπάνω. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος του
μήνα.

Δ. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης
(Κριτήριο Απόδοσης)
14. Ορισμός: Το συνολικό απόθεμα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης αναφέρεται
στο χρέος που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες του κρατικού προϋπολογισμού και, για
τους σκοπούς του προγράμματος, θα ορίζεται ως το σύνολο των τρεχουσών ακαθάριστων
υποχρεώσεων χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Θα περιλαμβάνει, αλλά δεν θα
περιορίζεται σε, υποχρεώσεις σε μορφή τίτλων και δανείων. Θα αποκλείονται οι
πληρωτέοι λογαριασμοί. Το χρέος θα πρέπει να μετράται σε ονομαστική αξία. Η
συναλλαγματική ισοτιμία του προγράμματος θα εφαρμοστεί σε κάθε μορφή χρέους
αποτιμημένου σε νόμισμα εκτός ευρώ. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή του πληθωρισμού
θα ισχύει για το χρέος με κάλυψη πληθωρισμού, χρησιμοποιώντας το σχετικό δείκτη που
καθορίζεται στην πράξη χρέους. Για τους σκοπούς του προγράμματος, το ανώτατο όριο
για το ύψος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης δεν θα περιλαμβάνει χρέος που
προκύπτει από πληρωμές για αναδιάρθρωση τραπεζών, όταν αυτές πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της στρατηγικής του προγράμματος για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού
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τομέα. Αυτό περιλαμβάνει δάνεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε
μετοχικό κεφάλαιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ανταποδοτική
ανακεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά
προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, κάθε χρηματοοικονομική πράξη της
κεντρικής κυβέρνησης για στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η
έκδοση των εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας, με την εξαίρεση της διαμεσολάβησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας σε repos μεταξύ ξένων και εγχώριων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
την ΕΚΤ.
15. Προσαρμογές: Το ανώτατο όριο συνολικού αποθέματος του χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης θα προσαρμοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το ποσό πιθανής
αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) των αποθεμάτων χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης στο τέλος Δεκεμβρίου 2009. Επιπλέον, το ανώτατο όριο στο συνολικό
απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αναθεωρηθεί επίσης προς τα πάνω από το
ποσό του χρέους που θα αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση μετά την αναδιάρθρωση του
τομέα των σιδηροδρόμων.
16. Υποστηρικτικό υλικό: Στοιχεία για το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα στοιχεία χρέους που δημοσιεύονται στο
ενημερωτικό δελτίο δημοσίου χρέους, το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

E. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης
(Κριτήριο Απόδοσης)
17. Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις κεντρικής κυβέρνησης θα πρέπει να
περιλαμβάνει νέες εγγυήσεις που χορηγούνται από το κράτος, καθώς και νέες εγγυήσεις
που χορηγούνται από κάθε άλλη οντότητα που κατατάσσεται, σύμφωνα με το ΕΣΟΛ95,
υπό την κεντρική κυβέρνηση. Εγγυήσεις που εκδίδονται από το ΤΕΜΠΜΕ θα
περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο θα αποκλείει εγγυήσεις στήριξης
τραπεζών και εγγυήσεις συνδεόμενες με χρηματοδοτούμενα δάνεια της ΕΤΕπ. Νέες
εγγυήσεις είναι εγγυήσεις που παρέχονται κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Οι τελευταίες
θα περιλαμβάνουν επίσης τις εγγυήσεις για τις οποίες η προθεσμία λήξης παρατείνεται
πέραν των αρχικών συμβατικών διατάξεων.
18. Άλλες διατάξεις. Το κριτήριο απόδοσης του τέλους Σεπτεμβρίου 2010 για τις νέες
εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα πρέπει να αποκλείει κάθε νέα εγγύηση που
παρέχονται από φορείς (περιλαμβανομένου και του ΤΕΜΠΜΕ), εκτός από το κράτος.
Για το κριτήριο απόδοσης του τέλους Δεκεμβρίου 2010 για τις νέες εγγυήσεις της
κεντρικής κυβέρνησης, οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε σωρευτική
βάση ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου 2010.
423

19. Υποστηρικτικό υλικό: Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα πρέπει
να αναφέρονται λεπτομερώς, προσδιορίζοντας ποσά και δικαιούχους. Το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηνιαία βάση εντός τριών
εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα. Οι μη κρατικοί φορείς που υπάγονται στην
κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να αναφέρουν τις νέες εγγυήσεις που έδωσαν στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους σε μηνιαία βάση εντός τριών εβδομάδων μετά το τέλος κάθε
μήνα.

ΣΤ. Μη συσσώρευση εξωτερικών ληξιπρόθεσμων οφειλών Γενικής
Κυβέρνησης
(Συνεχές Κριτήριο Απόδοσης)
20. Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως εξωτερική ληξιπρόθεσμη οφειλή
ορίζεται η πληρωμή οφειλής (χρέους) σε μη κατοίκους που έχει συναφθεί με ή έχει
εγγυηθεί η Γενική Κυβέρνηση, που δεν πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την
ημέρα που η οφειλή καθίσταται πληρωτέα. Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρμόζεται σε
συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
21. Υποστηρικτικό υλικό: Το απόθεμα των εξωτερικών εκπρόθεσμων οφειλών της
γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με χρονική
υστέρηση που δεν θα υπερβαίνει τις επτά ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης.

Ζ. Συνολική Παρακολούθηση και απαιτούμενες εκθέσεις
22. Η απόδοση του προγράμματος θα παρακολουθείται μέσω των στοιχείων που θα
παρέχουν στην Ε. Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ το Υπουργείο Οικονομικών, το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα ενημερώνουν
το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ για τυχόν αναθεώρηση στοιχείων.

Η. Παρακολούθηση των διαρθρωτικών στόχων
23. Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε
ξεχωριστές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος για το
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στα μέσα Ιουλίου, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν το τέλος Σεπτεμβρίου. Η αναλογιστική αξιολόγηση του
νόμου αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την
αξιολόγηση των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης για τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία έως
το τέλος του Δεκεμβρίου 2010, η οποία θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τα μεγαλύτερα
επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία έως το τέλος του Μαρτίου 2011. Αυτή η
αναλογιστική αξιολόγηση θα καθορίσει κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω
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προσαρμογές στο συνταξιοδοτικό σύστημα για να συγκρατηθεί η αύξηση των
συνταξιοδοτικών δαπανών σε 2,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2060.
Τυχόν αναγκαίες προσαρμογές των παραμέτρων στις κύριες συντάξεις θα ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2011 σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΔΝΤ/ΕΚΤ και μια πλήρη
αξιολόγηση των επικουρικών ταμείων και ταμείων πρόνοιας θα ολοκληρωθεί έως τα
τέλη Δεκεμβρίου 2011.
24. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις δέκα μεγαλύτερες ζημιογόνες
δημόσιες επιχειρήσεις. Οι δέκα μεγαλύτερες ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις θα
καθοριστούν με βάση τα καθαρά έσοδα του 2009, μετά από τις επιχορηγήσεις του
κρατικού προϋπολογισμού. Τα καθαρά έσοδα θα καθοριστούν με βάση τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά
πρότυπα. Ωστόσο, οι δημοσιευμένες πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
θα περιλαμβάνουν και τις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ.
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