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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη αυτή στοχεύει να δώσει στον αναγνώστη μια πλήρη εικόνα της
σύγχρονης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη. Απώτερος σκοπός
είναι η βαθιά κατανόηση της οικονομικής κατάστασης προκειμένου να είναι σε θέση
ο αναγνώστης να παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις της οικονομίας στον ευρωπαϊκό
χώρο και να σχηματίζει τη δική του προσωπική άποψη σχετικά με αυτές.
Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της μελέτης γίνεται ο προσδιορισμός των εννοιών
του οικονομικού αποτελέσματος και του ελλείμματος, καθώς και η σχέση του
ελλείμματος με το δημόσιο χρέος. Επίσης αναλύονται οι διαφορετικές μέθοδοι
προσέγγισης τους και οι διαφορετικοί τρόποι αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή η
αναδιάταξη, η αναχρηματοδότηση και η αναδιάρθρωση.
Καθώς γίνεται ανάλυση των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων στην Ευρώπη,
γίνεται λεπτομερής αναφορά στους οργανισμούς που διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στις εξελίξεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται και αναλύεται ο ρόλος
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επίσης γίνεται αναφορά στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στις έννοιες της βοήθειας παροχής ρευστότητας
σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις
μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις.
Ακολούθως γίνεται η μελέτη των περιπτώσεων των χωρών της Ευρώπης που
έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη σύγχρονη οικονομική κρίση. Για τη μελέτη αυτή
οι εν λόγω χώρες έχουν διαχωριστεί σε δύο υποομάδες: Τις χώρες που ανήκουν στην
Ευρωζώνη και τις χώρες που έχουν διατηρήσει το δικό τους εγχώριο νόμισμα. Οι
χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη και αναλύονται ενδελεχώς στα πλαίσια αυτής
της μελέτης είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι
ευρωπαϊκές χώρες που έχουν επηρεαστεί από τη σύγχρονη οικονομική κρίση, αλλά
δεν είναι κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και αναλύονται σε αυτή τη μελέτη είναι η
Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ρωσία. Επίσης γίνεται αναφορά και στη
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διαφοροποίηση που προκύπτει ως προς την παρουσίαση και την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης στις χώρες αυτές, επειδή δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης.
Τέλος στα πλαίσια της μελέτης αυτής γίνεται αναφορά στην αυτοτροφοδοτούμενη
κρίση της σύγχρονης εποχής. Γίνεται εκτενής ανάλυση των εννοιών της
χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής και νομισματικής κρίσης και τον τρόπο με τον
οποίο έχουν παρουσιαστεί οι κρίσεις αυτές τη σύγχρονη εποχή στην Ευρώπη.
Αναλύεται η διασύνδεση των τριών αυτών τύπων κρίσεων που αντιμετωπίζει η
σύγχρονη οικονομία και ο συστημικός κίνδυνος που προκύπτει. Η μελέτη
ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας τις δραστικές αλλαγές που επιφέρει η σύγχρονη
οικονομική κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Το υπόβαθρο για τη μελέτη της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια πρωτοφανή
δυσμενή κατάσταση. Η δυσμενής αυτή κατάσταση έχει επηρεάσει την οικονομία
κάθε χώρας, κάθε ηπείρου και κατ’ επέκταση τις οικονομικές σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα. Ο αντίκτυπος της
οικονομικής κρίσης σε κάθε χώρα είναι διαφορετικός και εξαρτάται άμεσα από τα
οικονομικά στοιχεία της συγκεκριμένης χώρας, αλλά και από τις οικονομικές σχέσεις
που έχει αναπτύξει με άλλες χώρες.
Αρκετές χώρες παρουσιάζουν πλέον σημαντικό πρόβλημα στα οικονομικά
στοιχεία τους. Το πρόβλημα αυτό έχει προκύψει σε μεγάλο βαθμό από λανθασμένες
κινήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν αναφορικά με τη δημοσιονομική ή/και τη
νομισματική πολιτική της εκάστοτε χώρας. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης τέτοιες
λανθασμένες κινήσεις τείνουν να οξύνουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω
της παγκόσμιας αστάθειας και πολύ συχνά οδηγούν σε ένα domino effect
επηρεάζοντας και άλλες χώρες που έχουν στενές οικονομικές σχέσεις μαζί τους.
Τα βασικά προβλήματα που εμφανίζονται στο εσωτερικό μιας χώρας αναφορικά
με την οικονομία της εστιάζονται σε μεγάλο βαθμό στο δημόσιο χρέος της, το οποίο
με τη σειρά του οδηγεί σε πληθώρα άλλων οικονομικών και όχι μόνο προβλημάτων.
Σε τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζεται το ενδεχόμενο της μη ύπαρξης δυνατότητας
εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους της χώρας. Η πιθανότητα μια χώρα να μην
μπορεί να εξυπηρετήσει το εξωτερικό της χρέος σχετίζεται άμεσα με την εσωτερική
οικονομική κατάσταση της και δημιουργεί ανησυχία στις χώρες που έχουν
συμμετάσχει στο δανεισμό της.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η χώρα που παρουσιάζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα
μελετά διάφορες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στην
προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης. Μία από αυτές τις λύσεις
είναι η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της. Η λύση αυτή ανάλογα με την
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περίπτωση και με τα εξειδικευμένα προβλήματα της κάθε χώρας θα μπορούσε σε
ορισμένες περιπτώσεις να συμβάλει στην ελάττωση των οικονομικών δυσχερειών
που αντιμετωπίζει, οδηγώντας όμως μεσοπρόθεσμα σε υποβάθμιση των κοινωνικών
παροχών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Επίσης, η αναδιάρθρωση του
δημόσιου χρέους πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τους δανειστές της χώρας,
γεγονός που σημαίνει ότι οι δανειστές θα πρέπει να πιστεύουν ότι η ανικανότητα
αποπληρωμής του χρέους της χώρας είναι αρκετά πιθανή και άρα η αναδιάρθρωση
του χρέους είναι η πιο συμφέρουσα λύση και για αυτούς. Σαφώς μια τέτοια κίνηση θα
οδηγήσει στη δημιουργία δυσπιστίας στις αγορές και κατ’ επέκταση θα είναι δύσκολο
μελλοντικά για τη χώρα να δανειστεί από εξωτερικές πηγές.
Η λύση της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν
σε διάφορες χώρες παγκόσμια (π.χ. Αργεντινή, Ρωσία, Πακιστάν, κλπ) και είναι
πιθανό να εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον σε κάποιες χώρες που έχουν πληγεί έντονα
από τη σύγχρονη οικονομική κρίση (π.χ. Ιρλανδία, Ελλάδα, κλπ.). Οι περιπτώσεις
αναδιάρθρωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν προσφέρουν πληθώρα
πληροφοριών και στοιχείων που μπορούν να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν
στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, τη μεταβολή
στην οικονομική κατάσταση της χώρας μετά την αναδιάρθρωση, αλλά και τη χρονική
διάρκεια των δυσχερειών που αντιμετώπισε εσωτερικά σε κοινωνικό και όχι μόνο
επίπεδο η χώρα. Μια τέτοια μελέτη θα μπορούσε να προσφέρει διορατικότητα
σχετικά με τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, την πιθανότητα
εφαρμογής της στο βραχυπρόθεσμο μέλλον σε κάποια χώρα που πλήττεται σοβαρά
από τη σύγχρονη οικονομική κρίση, καθώς και τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.

1.2.

Ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της μελέτης
Ο γενικός σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αποτελέσει ένα συνολικό έργο που
θα αναλύει τα προβλήματα του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος, καθώς και
τους πιθανούς τρόπους επίλυσης τους. Η μελέτη αυτή είναι γραμμένη με τρόπο απλό,
αναλυτικό και κατανοητό και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους αναγνώστες χωρίς να
απαιτείται να έχουν σχετικό γνωστικό υπόβαθρο. Έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο,
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ώστε αρχικά να κατανοούνται οι βασικές έννοιες που είναι άμεσα συνυφασμένες με
το συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια να ακολουθεί μελέτη σε βάθος με έμφαση σε
πραγματικά παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό χώρο.
Το τρέχον κεφάλαιο πραγματοποιεί μια εισαγωγή για τον ενδιαφερόμενο
αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζει το υπόβαθρο που υπάρχει για τη μελέτη
της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και αναφέρεται στα βασικά σημεία στα
οποία θα επικεντρωθεί η μελέτη. Σε αυτό το σημείο αναλύεται ο γενικός σκοπός και
οι επιμέρους στόχοι της. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται τονίζοντας τη σημαντικότητα
της συγκεκριμένης μελέτης. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να πληροφορήσει τον
αναγνώστη για το τι περιέχεται στη μελέτη και για την αξία μιας τέτοιας μελέτης.
Το δεύτερο κεφάλαιο στοχεύει στο να παρέχει στον αναγνώστη εξοικείωση με τις
βασικές έννοιες που πρόκειται να αναλυθούν και να εξεταστούν στη συνέχεια,
δηλαδή τις έννοιες του ελλείμματος, του χρέους και της αναδιάρθρωσης. Στα πλαίσια
αυτού του κεφαλαίου ορίζεται και εξηγείται το πρωτογενές και το δευτερογενές
έλλειμμα, αναλύεται η σχέση ελλείμματος και δημόσιου χρέους, απαριθμούνται και
αναλύονται οι διαφορετικές μέθοδοι προσέγγισης του δημόσιου χρέους και του
ελλείμματος, καθώς και οι διαφορετικοί τύποι αναδιάρθρωσης του χρέους. Τέλος,
γίνεται αναφορά στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης του χρέους και στην επίδραση
της στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας που επιλέγει να την εφαρμόσει ως λύση.
Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το θέμα του μηχανισμού στήριξης που έχει
διαμορφωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
για να βοηθηθούν οι χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα
λόγω της οικονομικής κρίσης. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να ενημερώσει τον
αναγνώστη αναφορικά με το ρόλο που έχουν αναλάβει οι σχετικοί ευρωπαϊκοί και
διεθνείς οργανισμοί για το συγκεκριμένο θέμα. Για το λόγο αυτό, αναλύεται και
αιτιολογείται ο λόγος ύπαρξης του μηχανισμού στήριξης και κατ’ επέκταση
προσδιορίζεται ο σχετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του
Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας και

του

Διεθνούς

Νομισματικού Ταμείου. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου κεφαλαίου για λόγους
πληρότητας γίνεται λεπτομερής αναφορά στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με έμφαση στις αποφάσεις που ελήφθησαν την 21η
Ιουλίου 2011.
Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως σκοπό την ανάλυση των περιπτώσεων των χωρών
που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη και αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο σοβαρά
οικονομικά προβλήματα λόγω κρίσης. Αναλύεται διεξοδικά η περίπτωση της
Ελλάδας, γιατί εκτός από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μας αφορά και
μας επηρεάζει όλους άμεσα, αποτελεί και την πιο σοβαρή περίπτωση της σύγχρονης
οικονομικής ιστορίας υπό το πρίσμα που αυτή μελετάται στο συγκεκριμένο έργο. Η
ανάλυση αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά στη συνολική πορεία της Ελλάδας,
ξεκινώντας από τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα και ολοκληρώνοντας με την
εξέλιξη της οικονομίας μετά την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης και το μέλλον
της Ελλάδας. Στα πλαίσια της ανάλυσης γίνεται επίσης αναφορά στο αρχικό και το
μεταγενέστερο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που καλείται να εφαρμόσει η χώρα μας,
καθώς και στη δημοσιονομική εκτροπή που οδήγησε στη σύνταξη του
μεταγενέστερου μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Επιπρόσθετα θεωρείται απαραίτητη
η ανάλυση του

Ελληνικού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η

εξειδικευμένη αναφορά στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
και πιο συγκεκριμένα στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Οκτωβρίου
2011 και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων στη νομισματική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκτός όμως από την περίπτωση της Ελλάδας, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται
επίσης ανάλυση των περιπτώσεων της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Καθώς αυτές
οι χώρες έχουν επίσης εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης, αναλύονται τα αίτια που
οδήγησαν στο πρόβλημα, οι όροι με τους οποίους εισήλθαν στο μηχανισμό στήριξης
και η εξέλιξη της οικονομίας τους στη συνέχεια. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται
αναφορά στην Ισπανία και την Ιταλία και εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στα
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές.
Στο επόμενο κεφάλαιο μελετώνται οι περιπτώσεις των ευρωπαϊκών χωρών εκτός
Ευρωζώνης που αντιμετώπισαν στο παρελθόν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σε μικρότερη κλίμακα μέχρι και σήμερα. Στα
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πλαίσια της μελέτης αυτής αναλύεται η περίπτωση της Βουλγαρίας και η περίπτωση
της Ουγγαρίας. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά αναλύονται τα
αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα, η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης και
ακολούθως η εξέλιξη της οικονομίας τους. Για την περίπτωση της Βουλγαρίας γίνεται
επίσης ειδική αναφορά στην πορεία της οικονομίας της μετά την καθιέρωση του
Ευρώ ως νομίσματος της χώρας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται προσδιορίζοντας τη
διαφορά που προκύπτει εξαιτίας του γεγονότος ότι οι χώρες αυτές δεν είχαν το Ευρώ
ως νόμισμα όταν εισήχθησαν στο μηχανισμό στήριξης.
Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τη μελέτη της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης της
σύγχρονης εποχής. Γίνεται ξεχωριστή αναλυτική αναφορά στη χρηματοπιστωτική
κρίση, στη δημοσιονομική κρίση και στη νομισματική κρίση. Ακολούθως γίνεται
διασύνδεση των τριών αυτών κρίσεων με αναφορά στη

σύγχρονη εποχή και

μελετάται ο συστημικός κίνδυνος που προκύπτει. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την
αναφορά των δραστικών αλλαγών που επιφέρει η σύγχρονη οικονομική κρίση στον
Ευρωπαϊκό χώρο.
Το τελευταίο κεφάλαιο επιδιώκει να πραγματοποιήσει μια περίληψη των
πορισμάτων της μελέτης και των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Στόχος του είναι
να παρέχει μια συνοπτική εικόνα της μελέτης αυτής στον αναγνώστη και μέσα από
τις συστάσεις που ακολουθούν και συμπληρώνουν τις περιλήψεις αυτές να βοηθήσει
τον αναγνώστη να καταλάβει τόσο το πρόβλημα όσο και τις πιθανές λύσεις του
θέματος που μελετάται.

1.3.

Τα βασικά σημεία στα οποία θα εστιάσει η μελέτη
Η ακόλουθη μελέτη έχει ως στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια πλήρη εικόνα
των στοιχείων που δημιουργούν τα οικονομικά προβλήματα των χωρών που
μαστίζονται από την οικονομική κρίση, και στη συνέχεια συμβάλλουν στη διατήρηση
τους. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί
και θεσμοί που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό τη βοήθεια των χωρών που έχουν
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σοβαρά οικονομικά προβλήματα και οι μηχανισμοί με τους οποίους επιδιώκεται η
άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.
Στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει στην περιοχή της Ευρώπης και αναλύονται
ξεχωριστά μελέτες περιπτώσεων για τις ευρωπαϊκές χώρες που είτε παρουσιάζουν
αυτή την περίοδο οικονομικά προβλήματα είτε έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν. Η
ανάλυση

αυτή

παρουσιάζει

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον,

καθώς

στην

Ευρώπη

συμπεριλαμβάνονται οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούν
ενιαία νομισματική πολιτική με κοινό νόμισμα το Ευρώ, αλλά και χώρες που δεν
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθεμιά ακολουθεί τη δική της νομισματική
πολιτική και έχει το δικό της τοπικό νόμισμα. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση των
χωρών που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν επιλέξει να μην
υιοθετήσουν το Ευρώ. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής συμπεριλαμβάνονται οι
ειδικές περιπτώσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον υπό
το πρίσμα της συγκεκριμένης μελέτης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση της
Ελλάδας λόγω των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων.
Ακολουθεί η ανάλυση της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης που παρουσιάζεται στη
σύγχρονη εποχή. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει αναφορές στους διαφορετικούς
τύπους κρίσεων που παρουσιάζονται στον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές
αλληλεπιδρούν με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Στο
πλαίσιο αυτό μελετάται και ο συστημικός κίνδυνος που προκύπτει και οι αλλαγές που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως αποτέλεσμα της
αυτοτροφοδοτούμενης σύγχρονης οικονομικής κρίσης.
Αφού η ανάλυση έχει ολοκληρωθεί, η μελέτη προχωρά ένα βήμα παραπάνω
εξάγοντας και παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει. Μετά την
ανάγνωση της μελέτης αυτής ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές
πηγές των προβλημάτων, τις τεχνικές που βοηθούν στην επίλυση τους και θα έχει
πλήρη επίγνωση σχετικά με τις περιπτώσεις των ευρωπαϊκών χωρών που
αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται σήμερα. Το τελευταίο τμήμα της μελέτης προχωρά ένα βήμα παραπέρα,
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προτείνοντας διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων
και προβλέποντας τη μελλοντική εξέλιξη της οικονομίας στην περιοχή της Ευρώπης.

1.4.

Η σημαντικότητα αυτής της μελέτης
Η μελέτη αυτή αναλύει ένα πολύ επίκαιρο θέμα που αφορά κάθε Έλληνα.
Συνδυάζει πληθώρα πληροφοριών από πολλές άλλες μελέτες που έχουν ασχοληθεί με
κάποιο θέμα που αναλύεται σε κάποια από της υποενότητες της μελέτης αυτής. Για
το λόγο αυτό θεωρείται μια συνδυαστική μελέτη που περιλαμβάνει όλες τις
πληροφορίες που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον αναφορικά με το θέμα που
μελετάται.
Καθώς υπάρχουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε καθημερινή βάση, είναι
δύσκολο μία μελέτη που ερευνά τον τομέα αυτό να θεωρηθεί επίκαιρη. Παρ’ όλα
αυτά η συγκεκριμένη μελέτη προσδιορίζει αρχικά τις βασικές παραμέτρους που
απαιτούνται για την ανάλυση του συγκεκριμένου θέματος και οι οποίοι πρόκειται να
παραμείνουν αμετάβλητοι χρονικά. Πιο συγκεκριμένα, οι ορισμοί των εννοιών του
ελλείμματος, του χρέους και της αναδιάρθρωσης πρόκειται να παραμείνουν ίδιοι με
την πάροδο του χρόνου. Επίσης, ο προσδιορισμός του μηχανισμού στήριξης, αλλά
και ο ρόλος των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και των αποφάσεων
τους αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα δεν πρόκειται να μεταβληθεί κατά βάση,
αλλά είναι αρκετά πιθανό να αποτελέσει το υπόβαθρο για τη λήψη επιπρόσθετων
αποφάσεων σε βάθος χρόνου και για την ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων από τους
σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
Αναφορικά με τις μελέτες των περιπτώσεων των χωρών της Ευρώπης που έχουν
πληγεί από την οικονομική κρίση, πρόκειται πάντα να αποτελούν μια έγκυρη
ιστορική μελέτη κάθε χώρας ξεχωριστά μέχρι τη σημερινή χρονική στιγμή. Οι
εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα βασίζονται σε όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής
και εκ των υστέρων θα μπορεί κανείς να μελετήσει τις προβλέψεις που έχουν γίνει
σχετικά με το μέλλον και να αξιολογήσει κατά πόσο επαληθεύτηκαν.
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Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της μελέτης αυτής όμως είναι το γεγονός ότι
είναι γραμμένη στα ελληνικά και ότι είναι γραμμένη με απλό, αναλυτικό και
κατανοητό τρόπο, απευθυνόμενη σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη, ανεξάρτητα
από το αν έχει οικονομικές γνώσεις. Τα οικονομικά προβλήματα είναι πολύ έντονα
στον ελλαδικό χώρο αυτή την περίοδο και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο κάθε
Έλληνας πολίτης να είναι σε θέση να κατανοεί την εμβέλεια των προβλημάτων
αυτών, αλλά και τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, καθώς τον επηρεάζουν
άμεσα. Η μελέτη αυτή είναι σε θέση να παρέχει στον αναγνώστη τις γνώσεις που
χρειάζεται για να μπορέσει να κατανοήσει όσα συμβαίνουν γύρω του αυτή την
περίοδο αναφορικά με την οικονομία της χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

2.1.

Εισαγωγή
Πριν αναλυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης τόσο στη σύγχρονη εποχή όσο και στο παρελθόν,
κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός των βασικών εννοιών που είναι άμεσα
συνδεδεμένες με τα προβλήματα αυτά. Η χρήση των συγκεκριμένων εννοιών είναι
ιδιαίτερα ευρεία στις μέρες μας λόγω της οικονομικής κατάστασης. Είναι σύνηθες
άνθρωποι που δεν κατέχουν βασικές οικονομικές γνώσεις να τις χρησιμοποιούν
συγκεχυμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται γενικότερη σύγχυση.
Σε αυτό το κεφάλαιο ορίζονται αναλυτικά οι έννοιες του οικονομικού
αποτελέσματος και ακολούθως του ελλείμματος, του δημόσιου χρέους και των
διαφόρων τύπων μετατροπής του, όπως αυτοί εκφράζονται με τις έννοιες της
αναδιάρθρωσης, της αναχρηματοδότησης και του «κουρέματος», προκειμένου να
γίνει ξεκάθαρος ο διαχωρισμός τους στον αναγνώστη και να του δοθεί μια πλήρης
εικόνα σχετικά με το τι προσδιορίζει η κάθε έννοια και τι επηρεάζει αυτή κατ’
επέκταση. Γίνεται αναφορά στην έννοια του οικονομικού αποτελέσματος και τις
έννοιες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς ελλείμματος και στη συνέχεια
διαχωρίζονται οι έννοιες του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους και
προσδιορίζεται η μεταξύ τους σχέση. Ακολούθως απαριθμούνται και μελετώνται οι
διαφορετικές μέθοδοι προσέγγισης του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος. Τέλος
προσδιορίζονται οι διαφορετικοί τύποι αναδιάρθρωσης και γίνονται ξεκάθαρες οι
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους.
Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου ο αναγνώστης θα έχει κατανοήσει τις
βασικές έννοιες που απαιτούνται προκειμένου να παρακολουθήσει την ακόλουθη
μελέτη χωρίς να έχει αβεβαιότητα σχετικά με τα μεγέθη που μελετώνται και
αναλύονται. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει τις βασικές εισαγωγικές γνώσεις που θα
πρέπει να έχει κάθε πολίτης για να μπορεί να παρακολουθήσει τις σύγχρονες
οικονομικές εξελίξεις της χώρας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.
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2.2.

Η έννοια του οικονομικού αποτελέσματος και του ελλείμματος
Πριν οριστούν οι θεμελιώδεις έννοιες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς
ελλείμματος του δημοσίου κρίνεται απαραίτητο να οριστεί η έννοια του οικονομικού
αποτελέσματος μιας χώρας. Το ακαθάριστο οικονομικό αποτέλεσμα είναι το
αποτέλεσμα που προκύπτει αν αφαιρέσει κανείς το σύνολο των δαπανών (που
περιλαμβάνουν και τα τοκοχρεολύσια) μίας χώρας από το σύνολο των εσόδων της.
Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι θετικό, τότε πρόκειται για ακαθάριστο
πλεόνασμα, ενώ εάν είναι αρνητικό, πρόκειται για ακαθάριστο έλλειμμα.

Ακαθάριστο Αποτέλεσμα = Σύνολο εσόδων - Σύνολο Δαπανών
Αν και ο ορισμός αυτός φαίνεται ξεκάθαρος, στην πραγματικότητα ο υπολογισμός
του αποτελέσματος μιας χώρας δεν είναι τόσο απλός, αφού υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που πρέπει να προκαθοριστούν αναφορικά με το τι ακριβώς λογίζεται ως
δαπάνη και αντίστοιχα ως έσοδο, καθώς και το τμήμα του δημόσιου τομέα που
αναφέρεται ο εν λόγω ορισμός, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο το τι εκφράζει το
αποτέλεσμα που υπολογίστηκε. Εκτός από το ακαθάριστο αποτέλεσμα που μπορεί να
υπολογιστεί, δύναται να υπολογιστούν επίσης το πρωτογενές αποτέλεσμα μιας χώρας
και το καθαρό ή δευτερογενές αποτέλεσμα της.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα προκύπτει αν από το σύνολο των εσόδων μιας χώρας
αφαιρεθούν οι συνολικές της δαπάνες, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται σε αυτές ούτε
οι τόκοι ούτε τα χρεολύσια που καλείται να πληρώσει η χώρα. Αντίστοιχα με τον
ορισμό του ακαθάριστου οικονομικού αποτελέσματος παραπάνω, όταν το πρωτογενές
αποτέλεσμα είναι θετικό αναφερόμαστε σε πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ όταν είναι
αρνητικό αναφερόμαστε σε πρωτογενές έλλειμμα.

Πρωτογενές Αποτέλεσμα = Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Δαπανών + Χρεολύσια + Τόκοι
Όταν μία χώρα ή ένας οργανισμός έχει πρωτογενές έλλειμμα, τότε βρίσκεται σε
πολύ δυσμενή οικονομική κατάσταση, καθώς δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει ούτε
τους τόκους που αντιστοιχούν στο δανεισμό του και φυσικά κατ’ επέκταση ούτε τα
ετήσια χρεολύσια που θα έπρεπε να αποπληρώσει με βάση τη συμφωνία που έχει
γίνει με τους δανειστές του.
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Το καθαρό ή δευτερογενές αποτέλεσμα προκύπτει αν από το σύνολο των εσόδων
μίας χώρας αφαιρεθούν οι συνολικές της δαπάνες, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται σε
αυτές τα χρεολύσια που καλείται να αποπληρώσει στο συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Όταν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι θετικό αναφερόμαστε σε καθαρό
ή δευτερογενές πλεόνασμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αναφερόμαστε σε καθαρό
ή δευτερογενές έλλειμμα.

Καθαρό ή Δευτερογενές Αποτέλεσμα = Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Δαπανών + Χρεολύσια
Όταν μία χώρα έχει δευτερογενές έλλειμμα και πρωτογενές πλεόνασμα είναι σε
θέση να πληρώνει τους τόκους που αναλογούν στα δάνεια της, αλλά δεν είναι σε
θέση να αποπληρώνει μέρος του ποσού που έχει δανειστεί. Η κατάσταση αυτή είναι
σαφώς λιγότερο δυσμενής από την περίπτωση ύπαρξης πρωτογενούς (και άρα κατ’
επέκταση και δευτερογενούς) ελλείμματος, αλλά και πάλι παρουσιάζει την εικόνα
μιας αδύναμης οικονομίας για την εν λόγω χώρα.
Καθώς έχουν οριστεί πλέον αναλυτικά οι έννοιες του ακαθάριστου, του καθαρού
και του πρωτογενούς αποτελέσματος, σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να γίνει
αναφορά στη θεωρία των τριών «κενών» (3 – GAP theory) 1. Σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, σε μια ανοικτή οικονομία υπάρχει ένα σύστημα τριών «κενών»: το εξωτερικό
«κενό», το δημόσιο «κενό» και το ιδιωτικό «κενό». Η έννοια του «κενού» υπονοεί
την ύπαρξη ελλείμματος. Άρα κατ’ επέκταση η θεωρία των τριών «κενών»
προσεγγίζει μια ανοικτή οικονομία υπό το πρίσμα του εξωτερικού, του δημόσιου και
του ιδιωτικού ελλείμματος που ενδέχεται να παρουσιάζει.
Το εξωτερικό «κενό» (που θα συμβολίζεται ως Df) ισοδυναμεί με την έννοια του
ελλείμματος των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας. Εμφανίζεται σε μια οικονομία
όταν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (που θα συμβολίζονται ως Imp) είναι
μεγαλύτερης αξίας από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (που θα συμβολίζονται
ως Exp), δηλαδή όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ελλειμματικό.

Για τον ορισμό της θεωρίας των τριών «κενών» χρησιμοποιείται η αντίστοιχη ανάλυση και σημειογραφία που υπάρχει στο «Νομισματική Θεωρία & Πολιτική» (2006) του Π. Κορλίρα, σσ. 21 – 36.

1
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Επομένως έχουμε ότι:

=
D f Imp − Exp
Το δημόσιο «κενό» (που θα συμβολίζεται ως D g) ισοδυναμεί με την έννοια του
ελλείμματος του δημόσιου τομέα της χώρας. Εμφανίζεται σε μια οικονομία όταν οι
συνολικές δαπάνες του δημόσιου τομέα (καταναλωτικές και επενδυτικές) (που θα
συμβολίζονται ως G) είναι μεγαλύτερης αξίας από τα συνολικά φορολογικά έσοδα
που εισπράττει το Δημόσιο (που θα συμβολίζονται ως T). Επομένως ισχύει ότι:

Dg= G − T
Το ιδιωτικό «κενό» (που θα συμβολίζεται ως Dp) ισοδυναμεί με την έννοια του
ελλείμματος που παρουσιάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας μιας χώρας
παρουσιάζει έλλειμμα όταν οι δαπάνες των επιχειρήσεων για κεφαλαιουχικά αγαθά
(που θα συμβολίζονται ως Ip) είναι μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική αποταμίευση
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (που θα συμβολίζεται ως Sp). Επομένως ισχύει
ότι:

D=
Ip − Sp
p
Παραπάνω ορίστηκαν οι τρεις μορφές ελλείμματος που δύναται να παρουσιαστούν
σε μία ανοικτή οικονομία. Με βάση τη μακροοικονομική σχέση ισορροπίας του
κυκλώματος εισοδήματος – δαπάνης που περιλαμβάνει τρεις τομείς δραστηριότητας,
τον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον εξωτερικό, είναι εφικτό να προσδιοριστεί η
αλγεβρική σχέση που συνδέει τις τρεις μορφές ελλείμματος που μπορεί να
παρουσιαστούν:

D=
Dg + D p
f
Η θεωρία των τριών «κενών» δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε σύγκρουση με τον
προσδιορισμό του ακαθάριστου, του καθαρού και του πρωτογενούς ελλείμματος.
Αυτό συμβαίνει, γιατί η θεωρία των τριών «κενών» προσδιορίζει τρεις διαφορετικούς
τομείς μιας ανοικτής οικονομίας που ενδέχεται να παρουσιάζουν έλλειμμα, ενώ ο
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προσδιορισμός του ελλείμματος ως ακαθάριστου, καθαρού ή πρωτογενούς εξαρτάται
από τα στοιχεία που επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό του.
Κατά τον ορισμό των διαφόρων μορφών που μπορεί να λάβει το οικονομικό
αποτέλεσμα ανάλογα με τα στοιχεία που συνυπολογίζονται σε αυτό, παραπάνω έγινε
αναφορά στην περίπτωση της προσέγγισης του οικονομικού αποτελέσματος του
δημόσιου τομέα της χώρας. Αντίστοιχη ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος του ιδιωτικού ή/και του εξωτερικού
τομέα μιας χώρας. Σε καμία περίπτωση όμως δε θα πρέπει να συγχέεται η έννοια
κάποιας μορφής οικονομικού αποτελέσματος με την έννοια του δημόσιου χρέους.
Ακολούθως προσδιορίζεται αναλυτικά το δημόσιο χρέος και καθορίζεται η σχέση του
με την έννοια του ελλείμματος.

2.3.

Η σχέση ελλείμματος και δημόσιου χρέους
Το δημόσιο χρέος εκφράζει το σύνολο των συσσωρευμένων απαιτήσεων τρίτων
απέναντι στο δημόσιο (Ν. Καραβίτης (2008), «Δημόσιο Χρέος & Έλλειμμα»). Όπως
έγινε φανερό όμως και παραπάνω κατά τον ορισμό της έννοιας του οικονομικού
αποτελέσματος, αν και το δημόσιο χρέος φαίνεται να είναι μια σχετικά απλή έννοια, ο
προσδιορισμός του δεν είναι τόσο απλός. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει
να ληφθούν υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί και να υπολογιστεί με ακρίβεια το
δημόσιο χρέος μίας χώρας και να γίνει πλήρως κατανοητό από όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς το τι περιλαμβάνει αυτό.
Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος περιλαμβάνει τις συνολικές υποχρεώσεις του
δημοσίου, ενώ το καθαρό δημόσιο χρέος περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του δημοσίου
μείον τις απαιτήσεις που έχει αυτό έναντι τρίτων. Κάποια από τα κριτήρια που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί το χρέος με μεγαλύτερη ακρίβεια
είναι ο τόπος κατοικίας των πιστωτών, κριτήριο το οποίο οδηγεί στο διαχωρισμό
εγχώριου δημόσιου χρέους και δημόσιου χρέους προς την αλλοδαπή, και το νόμισμα
στο οποίο έχει γίνει η έκδοση χρέους, που διαχωρίζει το δημόσιο χρέος σε εθνικό
νόμισμα από το δημόσιο χρέος σε συνάλλαγμα.
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Θεωρητικά και με βάση τους ορισμούς που έχουν προηγηθεί, η μεταβολή του
δημόσιου χρέους θα έπρεπε να ισούται με το καθαρό ή δευτερογενές αποτέλεσμα.
Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν το χρέος
αφήνοντας το έλλειμμα ανεπηρέαστο. Αυτό οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε
διαφωνίες και σε έλλειψη πλήρους κατανόησης σχετικά με το τι περιλαμβάνεται στο
χρέος και αν αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί κατ’ αναλογία και στο
έλλειμμα. Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρότυπο που
ακολουθείται στα πλαίσια της Ευρωζώνης και αναλύεται παρακάτω. Παρά το γεγονός
ότι αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει πληθώρα οδηγιών σχετικά με το τι πρέπει να
περιλαμβάνεται στο έλλειμμα ή/και το χρέος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια
σχετικά προβλήματα, καθώς δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν όλα τα πιθανά σενάρια
που ενδέχεται να προκύψουν.
Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το δημόσιο χρέος
αφήνοντας παράλληλα το έλλειμμα πλήρως ανεπηρέαστο. Ακολουθώντας την
καταγραφή των περιπτώσεων αυτών κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη απαρίθμηση
του Ν. Καραβίτη στο «Δημόσιο Χρέος & Έλλειμμα» (2008), προκύπτει η ακόλουθη
κατηγοριοποίηση. Οι περιπτώσεις στις οποίες μια συναλλαγή του δημόσιου τομέα
συμπεριλαμβάνεται στο δημόσιο χρέος, αλλά όχι και στο έλλειμμα μιας χώρας είναι
οι εξής:
•

Όταν πραγματοποιείται αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών περιουσιακών
στοιχείων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται διάφορες χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές, όπως για παράδειγμα η αγορά ή πώληση ομολόγων ή μετοχών
και η λήψη ή η χορήγηση δανείων. Τέτοιες συναλλαγές συνήθως προκύπτουν
στα πλαίσια των ασφαλιστικών ταμείων ή/και διαφόρων δημόσιων
οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο αντίστοιχης μορφής εργασίες.

•

Όταν παρουσιάζονται υποχρεώσεις που δεν εμπίπτουν στον ορισμό του
χρέους με βάση τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος. Στην κατηγορία
αυτή εντάσσονται οι συναλλαγές που προκύπτουν σε χρηματοοικονομικά
παράγωγα προϊόντα και λοιπές υποχρεώσεις.
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•

Ό,τι προκύπτει ως αποτέλεσμα λόγω αποτίμησης. Η αποτίμηση μπορεί να
προκύψει ως αποτέλεσμα σε περιπτώσεις όπως όταν παρουσιάζεται
διαφοροποίηση μεταξύ των πληρωμών των τόκων και των τόκων που
προκύπτουν κατά τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος.

•

Ό,τι προκύπτει ως αποτέλεσμα λόγω ανατίμησης. Η ανατίμηση ενδέχεται να
προκύψει

σε

περιπτώσεις

που η

ανατίμηση ή

η

υποτίμηση

της

συναλλαγματικής ισοτιμίας ή μια συμφωνία ανταλλαγής (swap) μεταβάλλει
την αξία του χρέους.
•

Όταν προκύπτουν λοιπές μεταβολές όγκου. Οι μεταβολές αυτές είναι πιθανό
να προκύψουν από αντίστοιχες μεταβολές ταξινόμησης.

•

Όταν παρουσιάζονται στατιστικές διαφορές. Τέτοιου είδους διαφορές είναι
σύνηθες να παρουσιάζονται εξαιτίας της ποιότητας των στοιχείων που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του χρέους ή σε περιπτώσεις που
παρουσιάστηκε ετεροχρονισμός κατά τον υπολογισμό του από διαφορετικούς
υπεύθυνους φορείς. Οι στατιστικές διαφορές είναι σε γενικές γραμμές
αποδεκτές, δεδομένου όμως του γεγονότος ότι οι αποκλίσεις δεν είναι
σημαντικά μεγάλες και διαχρονικά τείνουν να θεωρηθούν αμελητέες.

Στα πλαίσια της Ευρωζώνης έχει θεσπιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο που
ακολουθείται για την καταγραφή συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων κατά τον
υπολογισμό του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος κάθε χώρας – μέλους. Το
πρότυπο αυτό όμως δεν είναι εφικτό να συνυπολογίζει όλες τις υποπεριπτώσεις που
ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τις συναλλαγές του δημόσιου τομέα και για το
λόγο αυτό κατά καιρούς έχει κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει οδηγίες για
συγκεκριμένες περιπτώσεις και να παρέχει λύσεις σχετικά με το αν μια συγκεκριμένη
συναλλαγή θα πρέπει να συμπεριληφθεί μόνο στο δημόσιο χρέος ή απαιτείται η
συμμετοχή της και στον υπολογισμό του ελλείμματος.
Μια τέτοια περίπτωση που μελετήθηκε στο παρελθόν αφορούσε την πώληση
περιουσίας του δημόσιου τομέα μιας χώρας, η οποία είναι ευρέως γνωστή και ως
αποκρατικοποίηση. Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις σχετικές πληροφορίες που
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απαιτούνταν και την ποικιλία των διαφορετικών τρόπων που μπορεί να
πραγματοποιηθεί μια τέτοια συναλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι στη
γενική της περίπτωση η αποκρατικοποίηση στοιχείων του δημόσιου τομέα αποτελεί
χρηματοπιστωτική συναλλαγή και δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του
ελλείμματος, ενώ συνυπολογίζεται στο δημόσιο χρέος, εκτός εάν αυτή αφορά άμεση
πώληση

μη

χρηματοπιστωτικών

στοιχείων,

περίπτωση

κατά

την

οποία

συνυπολογίζεται και στο έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος.
Μια διαφορετική περίπτωση η οποία απαιτούσε περεταίρω διερεύνηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούσε τις δοσοληψίες των δημόσιων επιχειρήσεων με το
δημόσιο τομέα. Οι διάφορες περιπτώσεις που προέκυψαν στα πλαίσια των
δοσοληψιών αυτών δεν καλύπτονταν πάντοτε από το κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο και
για το λόγο αυτό έπρεπε να εξεταστούν αναλυτικότερα για να ληφθούν οι σχετικές
αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά εξετάστηκε η περίπτωση των
πληρωμών μιας δημόσιας διοίκησης προς το δημόσιο. Το συμπέρασμα που προέκυψε
ήταν ότι, εξαιρώντας την περίπτωση της απόδοσης μερισμάτων, γενικά οι πληρωμές
που πραγματοποιούν οι δημόσιες επιχειρήσεις προς το δημόσιο τομέα θεωρούνται
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και κατ’ επέκταση συμπεριλαμβάνονται στον
υπολογισμό του δημόσιου χρέους αλλά όχι και στον υπολογισμό του ελλείμματος.
Στην περίπτωση απόδοσης μερισμάτων η πληρωμή συνυπολογίζεται τόσο στο
δημόσιο χρέος όσο και στο έλλειμμα της χώρας.
Αναφορικά με την αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή την περίπτωση των πληρωμών
του δημόσιου τομέα προς κάποια δημόσια επιχείρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση
συμπέρανε πως γενικά οι πληρωμές τέτοιου τύπου θεωρούνται μη χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές και επομένως επηρεάζουν τόσο το δημόσιο χρέος όσο και το έλλειμμα.
Από αυτό τον γενικό κανόνα εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία οι πληρωμές του
δημόσιου τομέα προς κάποια δημόσια επιχείρηση στοχεύουν στην ενίσχυση της
κερδοφορίας της επιχείρησης και γίνονται με όρους αγοράς. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση η πληρωμή επηρεάζει μόνο το δημόσιο χρέος και δε συμπεριλαμβάνεται
στον υπολογισμό του ελλείμματος.
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2.3.1. Η έννοια της βιωσιμότητας (sustainability) του Δημόσιου Χρέους
Σε αυτή την υποενότητα πρόκειται να γίνει ειδική αναφορά στην έννοια της
βιωσιμότητας ή διατηρησιμότητας του χρέους. Κρίνεται σημαντικός ο ορισμός αυτής
της έννοιας, καθώς ο όρος “sustainability” τείνει να χρησιμοποιείται εκτενώς τόσο
στην ξενόγλωσση όσο και στην ελληνική αρθρογραφία τη σύγχρονη εποχή.
Διατηρήσιμο θεωρείται το επίπεδο του χρέους που επιτρέπει σε μία χώρα, στην
οποία έχουν χορηγηθεί δάνεια, να καλύπτει πλήρως και επαρκώς όλες τις παρούσες
και μελλοντικές δανειακές της υποχρεώσεις. Οι έννοιες «πλήρως» και «επαρκώς»
αναφέρονται στο γεγονός ότι η χώρα δε θα πρέπει να καταφύγει σε επιλογές
«ελάφρυνσης» από τα χρέη της ή σε κάποια μορφή αναδιάρθρωσης και θα πρέπει να
αποφεύγει τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών, ενώ ταυτόχρονα θα
παρουσιάζει αποδεκτά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης.
Η ανάλυση του επιπέδου βιωσιμότητας του εξωτερικού χρέους μιας χώρας
συνήθως εξετάζεται σε μεσοπρόθεσμα σενάρια. Αυτά τα σενάρια είναι κατά βάση
μαθηματικές αξιολογήσεις, οι οποίες συνυπολογίζουν τις προσδοκίες αναφορικά με
τις εξελίξεις των οικονομικών μεταβλητών και άλλων παραμέτρων για να
προσδιορίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το χρέος και άλλοι αντίστοιχοι δείκτες θα
σταθεροποιούνταν σε αποδεκτά επίπεδα, τους σοβαρούς κινδύνους που δυνητικά θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομία και την ανάγκη και το πεδίο εφαρμογής της
αναπροσαρμογής των πολιτικών που ακολουθεί η χώρα.
Σε τέτοιας μορφής αναλύσεις, οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες, όπως για
παράδειγμα οι προοπτικές του ισοζυγίου συναλλαγών, αλλά και οι αβεβαιότητες που
σχετίζονται με τις πολιτικές, όπως για παράδειγμα η επάρκεια της δημοσιονομικής
πολιτικής, έχουν την τάση να κυριαρχούν στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Σύμφωνα
με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν μια χώρα
καταφέρει να περιορίσει την καθαρή παρούσα αξία του εξωτερικού χρέους της σε
επίπεδα περίπου ίσα με το 150% των εξαγωγών της ή σε επίπεδα περίπου ίσα με το
250% των εσόδων της, τότε η χώρα αυτή θα έχει επιτύχει την εξάλειψη των κρίσιμων
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εμποδίων και θα κατευθύνεται προς την επίτευξη μακροπρόθεσμης πλέον
βιωσιμότητας του χρέους της. 2
Γενικά το υψηλό εξωτερικό χρέος μιας χώρας θεωρείται ιδιαίτερα αρνητικός
δείκτης για την οικονομία της. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο υψηλότερο είναι το χρέος
μιας χώρας, τόσο δυσκολότερο είναι να διατηρηθεί και κατ’ επέκταση δε θεωρείται
βιώσιμο. Το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα μπορεί να υποβάλει τη χώρα σε ισχυρά
οικονομικά σοκ και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να απαιτηθεί κάποιας μορφής
αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου η χώρα να μπορέσει να επανέλθει σε
φυσιολογικά οικονομικά επίπεδα.

2.4. Οι διαφορετικές μέθοδοι προσέγγισης του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος
Όπως έχει προαναφερθεί, στην πράξη ο υπολογισμός του οικονομικού
αποτελέσματος και του δημόσιου χρέους μιας χώρας δεν είναι απλός, αφού υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που πρέπει να προκαθοριστούν αναφορικά με το τι ακριβώς
λογίζεται ως δαπάνη και αντίστοιχα ως έσοδο, καθώς και το τμήμα του δημόσιου
τομέα που αναφέρεται ο εν λόγω ορισμός, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο το τι
εκφράζει το αποτέλεσμα που υπολογίστηκε.
Υπό αυτή την έννοια, το οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να υπολογιστεί με τρεις
διαφορετικούς τρόπους: σε δημοσιονομική, ταμειακή ή εθνικολογιστική βάση. Όπως
προσδιορίζονται οι τρόποι αυτοί στο «Δημόσιο Χρέος & Έλλειμμα» του Ν. Καραβίτη
(2008), προκύπτει ότι η δημοσιονομική βάση υπολογισμού του ελλείμματος είναι το
λογιστικό σύστημα που τηρούν οι υπηρεσίες του δημοσίου, όπως έχει διαμορφωθεί
ιστορικά από ένα πλέγμα νόμων, κανόνων και πρακτικών. Η ταμειακή βάση
προσδιορίζεται από την παρακολούθηση των ταμειακών εισροών και εκροών των
λογαριασμών που τηρεί το δημόσιο, κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2

World Bank, International Monetary Fund, 2001. The Challenge of maintaining Long–Term External
Debt Sustainability. International Development Association and International Monetary Fund, 20 April
2001.
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Ο τρίτος τρόπος που αναφέρθηκε, δηλαδή ο υπολογισμός του οικονομικού
αποτελέσματος σε εθνικολογιστική βάση, είναι αυτός που έχει επικρατήσει στα
πλαίσια

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Χρησιμοποιείται

ένα

προκαθορισμένο

εθνικολογιστικό σύστημα, το ΕΣΛ95, που προσδιορίζει με ακρίβεια όλα τα
εμπλεκόμενα μεγέθη αναφορικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του αποτελέσματος, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο θα πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι το υπολογισμένο αποτέλεσμα γίνεται πλήρως
κατανοητό και είναι άμεσα

συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των

υπόλοιπων κρατών – μελών. Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Καραβίτης (2008) στο
«Δημόσιο Χρέος & Έλλειμμα» αναφέρει ότι: « Στο εθνικολογιστικό πλαίσιο, η
τρέχουσα πρακτική προκρίνει την επιλογή της έννοιας του καθαρού ελλείμματος της
Γενικής Κυβέρνησης σε εθνικολογιστική βάση,

ως το κοινό μέτρο που

χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε γενικά στο «έλλειμμα». ».
Αναφορικά με τον υπολογισμό του δημόσιου χρέους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι
ορισμού του κατ’ αντιστοιχία αυτών που προαναφέρθηκαν, αλλά στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο υπολογισμός αυτός γίνεται σε εθνικολογιστική βάση
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΣΛ95, έχει επικρατήσει ο κοινός ορισμός του συνολικού
ακαθάριστου ονομαστικού ενοποιημένου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης κατά την
τελευταία ημέρα του έτους σε όρους εθνικού νομίσματος.
Με βάση τη σχετική ανάλυση του Ν. Καραβίτη στο «Δημόσιο Χρέος &
Έλλειμμα» (2008) οι όροι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω ορισμό
προσδιορίζονται ως εξής: Ως «συνολικό» νοείται το σύνολο των υποχρεώσεων όλων
των υποτομέων της γενικής κυβέρνησης. Ως «ακαθάριστο» προσμετρείται το σύνολο
των υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα, χωρίς να αφαιρούνται από αυτό ενδεχόμενες
αντίστοιχες απαιτήσεις. Ως «ονομαστικό» ορίζεται η αξία όψεως του χρέους, δηλαδή
το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο στους δανειστές του κατά
τη λήξη του χρέους. Το χρέος προσδιορίζεται ως «ενοποιημένο», επειδή δεν πρέπει
να προσμετρείται στον υπολογισμό του το χρέος που διακρατείται από φορείς των
υποτομέων της γενικής κυβέρνησης. Η «τελευταία ημέρα του έτους» αφορά την αξία
έκδοσης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τη τελευταία ημέρα του έτους εξαιτίας
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ενδεχόμενων μεταβολών της ισοτιμίας του χρέους σε συνάλλαγμα ή μεταβολών που
σχετίζονται με διάφορους δείκτες που το χρέος πιθανόν να συνδέεται.
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, όταν θα υπάρχει αναφορά στο δημόσιο έλλειμμα
κάποιας χώρας, θα εννοείται το καθαρό ή δευτερογενές έλλειμμα της χώρας αυτής,
όπως αυτό υπολογίζεται σε εθνικολογιστική βάση, εκτός αν αναφέρεται ρητά ότι
χρησιμοποιείται κάποιος άλλος τρόπος υπολογισμού ή/και προσδιορισμού του
ελλείμματος. Κατ’ αντιστοιχία, όταν θα υπάρχει αναφορά στο δημόσιο χρέος κάποιας
χώρας, θα εννοείται το ακαθάριστο δημόσιο χρέος όπως αυτό υπολογίζεται σε
εθνικολογιστική βάση, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάποιος διαφορετικός τρόπος
υπολογισμού του χρέους στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα μελετάται. Η επιλογή
αυτή έγινε έχοντας ως κύριο γνώμονα το γεγονός ότι το εθνικολογιστικό σύστημα
ΕΣΛ95 είναι αυτό που χρησιμοποιείται ευρέως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειμένου να γίνεται η αξιολόγηση του δημόσιου ελλείμματος και χρέους κάθε
χώρας με τα ίδια κριτήρια. Επομένως με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια πιο
«αντικειμενική» προσέγγιση του ελλείμματος και του χρέους ως μέγεθος
αξιολόγησης της οικονομίας κάθε χώρας που πρόκειται να μελετηθεί.

2.5.

Οι διαφορετικοί τύποι αναδιάρθρωσης του χρέους
2.5.1. Αναδιάταξη (Reprofiling) του χρέους
Η αναδιάταξη (reprofiling) του χρέους είναι μια «μαλακή» μορφή αναδιάρθρωσης
του χρέους μιας χώρας ή μιας επιχείρησης. Σε μια τέτοια περίπτωση ο οργανισμός
που εμφανίζει έντονα οικονομικά προβλήματα και το χρέος του δεν είναι πλέον
βιώσιμο ή/και διατηρήσιμο, διαπραγματεύεται την αναδιάταξη του χρέους με τους
δανειστές του. Μια αναδιάταξη του χρέους σημαίνει πως η αποπληρωμή του
υπάρχοντος χρέους που κατέχει ένας οργανισμός επεκτείνεται σε βάθος χρόνου,
χωρίς όμως να μεταβάλεται η συνολική αξία που θα πρέπει να αποπληρωθεί ως
κεφάλαιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις μεταβάλλεται όμως το επιτόκιο που
καλείται να πληρώνει ο δανειζόμενος σε όλο το διάστημα αποπληρωμής του δανείου.
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Για παράδειγμα, εάν μία χώρα έχει πουλήσει δεκαετή κρατικά ομόλογα αξίας 5
δισεκατομμυρίων Ευρώ και βρίσκεται σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση, αν
επιλέξει να πραγματοποιήσει αναδιάταξη του χρέους της, τότε θα μπορούσε να
διαπραγματευθεί την αποπληρωμή των ομολόγων με τους δανειστές της σε βάθος
χρόνου δεκαπέντε ετών αντί για δέκα ετών όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί. Στην
περίπτωση αυτή το συνολικό ποσό που είχε συμφωνηθεί να αποπληρωθεί, δηλαδή τα
5 δισεκατομμύρια Ευρώ, θα παρέμενε αμετάβλητο, αλλά θα αποπληρωνόταν μέσα σε
δεκαπέντε χρόνια τελικά και για την περίοδο μετά την αναδιάταξη θα εφαρμοζόταν
ένα νέο αναπροσαρμοσμένο επιτόκιο μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής. Αυτό
θα παρείχε στη χώρα τη δυνατότητα να ανακουφιστεί ελαφρώς, καθώς τα μηνιαία
ή/και τα ετήσια τοκοχρεολύσια που θα καλείται να αποπληρώνει θα είναι μικρότερης
αξίας από αυτά που είχαν συμφωνηθεί αρχικά και θα της απομένει ένα ποσό που θα
μπορεί να χρησιμοποιήσει για κάποιο διαφορετικό σκοπό.
Μία αναδιάταξη του χρέους δε γίνεται συνήθως δεκτή με ενθουσιασμό από τους
εμπλεκόμενους δανειστές, καθώς αποκλίνει από την αρχική συμφωνία που είχε
πραγματοποιηθεί με το δανειζόμενο φορέα. Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις που η
οικονομική κατάσταση του δανειζόμενου είναι ιδιαίτερα δυσχερής, μια αναδιάταξη
του χρέους είναι αποδεκτή, καθώς με τον τρόπο αυτό οι δανειστές θεωρούν πως
αυξάνουν την πιθανότητα να αποπληρωθεί το αναμενόμενο ποσό συνολικά, γιατί
είναι πιο πιθανό να αποφευχθεί μια χρεοκοπία του δανειζόμενου στο διάστημα που
μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση της αποπληρωμής. Με την αναδιάταξη του χρέους
οι δανειστές μεταθέτουν ένα μέρος του «βάρους» του δανείου τους σε μελλοντικό
χρόνο και με αυτό τον τρόπο «ελαφρύνουν» σε κάποιο βαθμό την οικονομική
κατάσταση του δανειζόμενου.
Με την αναδιάταξη του χρέους μπορεί η αποπληρωμή να γίνεται σε
μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που είχε αρχικά συμφωνηθεί, αλλά καθώς το
συνολικό ποσό που είχε υπολογίσει ο δανειστής πως θα αποκομίσει από τη
συναλλαγή παραμένει το ίδιο και οι αντίστοιχοι τόκοι στις περισσότερες περιπτώσεις
του αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος, δεν πραγματοποιεί απώλειες και δεν ζημιώνεται
στους υπολογισμούς του μακροπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό, η αναδιάταξη του
χρέους είναι προτιμότερη για τους επενδυτές συγκριτικά με τις άλλες εναλλακτικές
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λύσεις που θα αφορούσαν μια άλλη μορφή αναδιάρθρωσης του χρέους του
δανειζόμενου.
Η αναδιάταξη του χρέους στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται σε εθελοντική
βάση και συμμετέχουν όσοι δανειστές το επιθυμούν. Αν και φαίνεται να είναι
βραχυπρόθεσμα μια ζημιογόνα κίνηση για κάποιον από τους επενδυτές, μπορεί
μακροπρόθεσμα να αποδειχθεί πιο κερδοφόρα κίνηση, στην περίπτωση που αν οι
επενδυτές δε συμφωνούσαν στην αναδιάταξη, η χώρα τελικά θα χρεοκοπούσε πριν
αποπληρώσει το συνολικό ποσό που ανέμεναν να αποκομίσουν. Παρόλα αυτά είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι μια αναδιάταξη του χρέους δεν κάνει απαραίτητα το
χρέος βιώσιμο ή/και διατηρήσιμο.

2.5.2. Αναχρηματοδότηση (Refinancing) του χρέους
Η αναχρηματοδότηση (refinancing) του χρέους αποτελεί μια άλλη «ήπια» μορφή
αναδιάρθρωσης του χρέους ενός κράτους ή ενός οργανισμού. Στην περίπτωση της
αναχρηματοδότησης του χρέους, μια χώρα που βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική
κατάσταση και κατέχει χρέος που δεν είναι βιώσιμο ή/και διατηρήσιμο, αποκτά ένα
νέο δάνειο με σκοπό την αποπληρωμή μέρους, ή ακόμη και του συνόλου, των
υπαρχόντων δανείων που έχει και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του
καινούργιου

συνολικού

χρέους

που

θα

έχει

προκύψει,

κάτω

από

αναπροσαρμοσμένους όρους αποπληρωμής.
Η έννοια της αναχρηματοδότησης του χρέους ουσιαστικά αφορά τη διαδικασία
μετατροπής του αρχικού χρέους σε μια νέα μορφή χρέους. Είναι σύνηθες κατά τη
διαδικασία της αναχρηματοδότησης να γίνεται αρχικά ενοποίηση και εδραίωση του
συνόλου των δανείων που αποτελούν το χρέος της χώρας. Στη συνέχεια λαμβάνεται
ένα νέο δάνειο με στόχο την αποπληρωμή ενός μέρους ή του συνόλου των
υπαρχόντων δανείων. Με την απόκτηση του νέου δανείου αποπληρώνεται το
ποσοστό του συνολικού χρέους που έχει αποφασιστεί και στη συνέχεια ενοποιείται το
υπόλοιπο του παλαιότερου πλέον χρέους με το χρέος που προέκυψε από το νέο
δάνειο και αποφασίζονται οι όροι αποπληρωμής του.
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Η περίοδος αποπληρωμής του νέου χρέους που έχει προκύψει για τη χώρα είναι
πάντα μεγαλύτερη από την περίοδο αποπληρωμής που ίσχυε για το αρχικό χρέος.
Επίσης κατά κανόνα γίνεται αναπροσαρμογή του επιτοκίου που θα πρέπει να
πληρώνεται σε μηνιαία ή/και ετήσια βάση. Η αναπροσαρμογή αυτή μπορεί να
οδηγήσει είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο επιτόκιο, κάτι που εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση όμως το ποσό που θα επέλθει στα χέρια των
επενδυτών όταν αποπληρωθεί πλήρως το χρέος της χώρας θα είναι μεγαλύτερο από
αυτό που θα αποκόμιζαν με βάση το αρχικό χρέος που είχε εκδοθεί και τους
σχετικούς όρους που είχαν οριστεί για την αποπληρωμή του.
Με την αναχρηματοδότηση του, το χρέος μιας χώρας μπορεί να γίνει βιώσιμο
ή/και διατηρήσιμο και αυτός είναι ο κύριος στόχος μιας τέτοιας διαδικασίας. Σε μια
τέτοια περίπτωση επωφελείται τόσο το δανειζόμενο κράτος όσο και οι δανειστές του
μακροχρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναχρηματοδότηση του χρέους μπορεί να
πραγματοποιηθεί με σκοπό ο δανειζόμενος φορέας να κάνει νέες επενδύσεις και να
τονώσει την αγορά που είναι πιθανό να έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Παρόλα αυτά
σε επίπεδο αναχρηματοδότησης του χρέους κάποιας χώρας κατά κανόνα επιδιώκεται
η διαπραγμάτευση του χρέους της επειδή βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση
και παρουσιάζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δύναται να επηρεάσουν και
τους δανειστές της και όχι με στόχο να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις.

2.5.3. «Κούρεμα» (Haircut) του χρέους
Το «κούρεμα» (haircut) του χρέους μιας χώρας ή ενός οργανισμού γενικότερα
αποτελεί την πιο δραστική μορφή αναδιάρθρωσης που μπορεί να εφαρμοστεί στο
χρέος. Το «κούρεμα» εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου το χρέος έχει διογκωθεί
σε τόσο μεγάλο βαθμό που πλέον δεν είναι βιώσιμο ούτε διατηρήσιμο και ο κάτοχος
του διατρέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο χρεοκοπίας. Όταν η οικονομική κατάσταση του
δανειζόμενου είναι σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση, ανακοινώνει ύστερα από
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές του το γεγονός ότι πρόκειται να επέλθει
«κούρεμα» στην αξία των ομολόγων που έχει χορηγήσει, καθώς και το ποσοστό του
«κουρέματος» αυτού.
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Όταν πραγματοποιείται «κούρεμα» του χρέους ενός κράτους, τότε η αξία κάθε
κρατικού ομολόγου που έχει χορηγήσει στο παρελθόν το κράτος αυτό και δεν έχει
λήξει ακόμη, μειώνεται κατά το ποσοστό που έχει ανακοινωθεί. Για παράδειγμα, αν
μία χώρα ανακοινώσει «κούρεμα» του χρέους της κατά 60%, αυτό σημαίνει ότι η
αξία κάθε κρατικού ομολόγου της πλέον μειώνεται κατά 60% και καταλήγει ίση με το
40% της αρχικής της αξίας, με ό, τι επακόλουθο μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση
κατ’ επέκταση και στους τόκους που λαμβάνουν οι δανειστές. Αυτό σημαίνει ότι εάν
κάποιος επενδυτής είχε αγοράσει κρατικά ομόλογα της εν λόγω χώρας αξίας 10
δισεκατομμυρίων Ευρώ, στη λήξη τους θα πληρωθεί μόλις 4 δισεκατομμύρια Ευρώ.
Η απόφαση για «κούρεμα» του χρέους δε γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους
δανειστές της χώρας σε καμία περίπτωση, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα
διαπραγματεύσεων όταν κρίνεται πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή αντιμετώπισης του
διογκωμένου χρέους της. Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης δανειστή/δανειστών και
δανειζόμενου αποφασίζεται το ποσοστό του «κουρέματος» που θα επέλθει και αν
πρόκειται επίσης να επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής του χρέους που θα
απομείνει να πληρωθεί. Στις διαπραγματεύσεις αυτές λαμβάνονται πολλοί
παράγοντες υπόψη, μεταξύ των οποίων είναι ο λόγος χρέους προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν, ο λόγος ελλείμματος πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ο
ρυθμός ανάπτυξης ή ύφεσης της χώρας.
Όσοι επενδυτές έχουν στην κατοχή τους κρατικά ομόλογα διαπραγματεύονται και
τελικά συμφωνούν σε ένα ποσοστό «κουρέματος» της αξίας των ομολόγων αυτών,
όταν γίνει φανερό πως το χρέος του συγκεκριμένου κράτους πλέον δεν είναι βιώσιμο
ή/και διατηρήσιμο και πως εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια αναδιάρθρωση άμεσα,
είναι πάρα πολύ πιθανό να χρεοκοπήσει και κατ’ επέκταση οι ίδιοι να χάσουν όχι
μόνο μέρος των επενδύσεων τους, αλλά τις επενδύσεις τους συνολικά. Είναι πιθανό
να έχουν προηγηθεί προσπάθειες για «ήπια» αναδιάρθρωση του χρέους του εν λόγω
κράτους, δηλαδή αναδιάταξη ή/και αναχρηματοδότηση του, κινήσεις όμως που
τελικά δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Το «κούρεμα» του χρέους μίας χώρας ιδανικά θα πρέπει να αποφεύγεται μέχρι τη
στιγμή που η χώρα αυτή δε θα έχει πλέον κάποια άλλη εναλλακτική εκτός από το να
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πτωχεύσει. Πολλές φορές γίνεται αναφορά στον όρο της «επιλεκτικής χρεοκοπίας»
για το «κούρεμα» του χρέους, καθώς δεν πρόκειται για κάτι άλλο παρά για
διαπραγματεύσεις σχετικά με το μέρος του χρέους που πρόκειται να αποκοπεί και,
υπό μία έννοια, να «χρεοκοπηθεί». Το «κούρεμα» του χρέους επίσης δίνει πολύ
αρνητικά σήματα στις αγορές από τις οποίες πιθανώς να αποσκοπούσε να δανειστεί η
χώρα στο μέλλον, καθώς δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο
θα είναι η χώρα μελλοντικά σε θέση να αποπληρώσει τα δάνεια ή αν θα επιλέξει τη
λύση του «κουρέματος» του χρέους της για μία ακόμη φορά, ή ακόμη και αν θα
χρεοκοπήσει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3.1.

Εισαγωγή – Η αναγκαιότητα ύπαρξης του μηχανισμού στήριξης
Αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε είναι φανερό πως η οικονομία κάθε
χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία άλλων χωρών. Η σύνδεση αυτή
έχει δημιουργήσει δίκτυα που συνολικά απαρτίζουν μια παγκοσμιοποιημένη
οικονομία. Εκτός από τα θετικά στοιχεία που περιλαμβάνει η παγκοσμιοποίηση αυτή,
σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε στις μέρες μας, οι
οικονομικές ισορροπίες μεταξύ χωρών έχουν αποδειχθεί πολύ ευάλωτες με
αποτέλεσμα τα οικονομικά προβλήματα μίας χώρας πλέον να μην επηρεάζουν μόνο
την ίδια τη χώρα εσωτερικά, ή ακόμη και μόνο μερικές χώρες που συνδέονται με
αυτή με άμεσες οικονομικές σχέσεις, αλλά να είναι σε θέση να επηρεάσουν την
παγκόσμια οικονομική ισορροπία συνολικά.
Αυτό είναι αποτέλεσμα των αλληλένδετων δικτύων που έχουν δημιουργηθεί
μεταξύ των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα. Για παράδειγμα, εάν μια ευρωπαϊκή χώρα
που έχει πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση οδηγηθεί σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
κατάσταση και αναγκαστεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της σε μεγάλο βαθμό ή ακόμη
και να χρεοκοπήσει, το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτικό γεγονός σε
μια άλλη χώρα ή σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό μιας άλλης χώρας, που είχε
πληθώρα οικονομικών συναλλαγών με τη χώρα που παρουσίασε το πρόβλημα. Αυτό
που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον είναι αρκετά πιθανό από
αυτό το γεγονός να πληγεί και μία τρίτη χώρα, ή κάποιος χρηματοπιστωτικός
οργανισμός μιας τρίτης χώρας, που δεν είχε καμία οικονομική σχέση με τη χώρα που
αρχικά παρουσίασε το πρόβλημα.
Για το λόγο αυτό έχουν γίνει προσπάθειες από παγκόσμιους, αλλά και πιο
συγκεκριμένα από πανευρωπαϊκούς οργανισμούς για να μπορέσουν να στηριχθούν οι
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οικονομικά ασθενέστερες χώρες του πλανήτη, καθώς η επιδείνωση της δικής τους
οικονομικής κατάστασης μπορεί να έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Η
στήριξη των χωρών αυτών έχει διάφορες μορφές, από την επιτήρηση των
οικονομικών στοιχείων τους και τις προτάσεις για μια πιο εύρυθμη οικονομική
πορεία μακροχρόνια, μέχρι την παροχή δανείων ενός σημαντικού χρηματικού ποσού.
Σε παγκόσμιο επίπεδο ξεχωρίζουν κατά κύριο λόγο δύο οργανισμοί, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (IMF) και η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank). Οι δύο αυτοί
οργανισμοί ιδρύθηκαν το 1944, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου πόλεμου
και στοχεύουν στον καθορισμό των κριτηρίων και των πρακτικών που θα πρέπει να
ακολουθούνται από τις χώρες – μέλη τους για την εύρυθμη λειτουργία της
παγκόσμιας οικονομίας. Επίσης υπάρχει ειδική μέριμνα για τις χώρες – μέλη που
θεωρούνται φτωχές ή που παρουσιάζουν οικονομικά προβλήματα, η οποία επιδιώκει
την οικονομική τους εξυγίανση και τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης
μέσα από την επίβλεψη τους και την παροχή προτάσεων βελτίωσης, ή ακόμη και με
την παροχή δανείων από το κοινό ταμείο που έχει δημιουργηθεί και στο οποίο
συμμετέχουν όλα τα κράτη – μέλη κατά κάποιο ποσοστό.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πιο σημαντικός φορέας που έχει διαμορφωθεί με το
συγκεκριμένο σκοπό είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF). Ο συγκεκριμένος οργανισμός ιδρύθηκε μέσα στο 2010 και είναι άμεσα
συνδεδεμένος με την έννοια του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης. Έχει ως στόχο
την ενίσχυση των χωρών που ανήκουν στην Ευρωζώνη και παρουσιάζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά πιστωτικά γεγονότα
που θα οδηγούσαν σε ευρύτερα οικονομικά προβλήματα στον ευρωπαϊκό χώρο και
θα αποδυνάμωναν το Ευρώ ως νόμισμα. Σημαντικό ρόλο στον εν λόγω μηχανισμό
στήριξης διαδραματίζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), η οποία επίσης
συμμετέχει στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων χωρών της Ευρώπης που
βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) πρόκειται να
αντικατασταθεί μέσα στο 2013 από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ESM).
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Στο κεφάλαιο αυτό πρόκειται να αναλυθεί ο ρόλος όλων των παραπάνω
οργανισμών, καθώς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της
σύγχρονης οικονομίας. Εκτός από τους παραπάνω φορείς όμως, πρόκειται να
προσδιοριστεί ο ρόλος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και
να αναλυθούν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, με έμφαση στις αποφάσεις που ελήφθησαν την 21η Ιουλίου 2011 και τις
περαιτέρω τροποποιήσεις τους. Τέλος, για να θεωρηθεί πλήρης η ανάλυση του
συγκεκριμένου κεφαλαίου, θα γίνει εκτενής αναφορά στη βοήθεια παροχής
ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων (ELA), αλλά και στο ρόλο που
πρόκειται να διαδραματίσει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) στις μελλοντικές
οικονομικές εξελίξεις.

3.2.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(European Financial Stability Facility) και η διαφοροποίηση του από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism)
Σε αυτή την ενότητα πρόκειται να αναλυθούν οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι
για την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων χωρών στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι
σημαντικότεροι

φορείς

είναι

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας (European Financial Stability Facility – EFSF) και ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM), αλλά πρόκειται
να αναλυθεί σύντομα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης (European Financial Stabilization Mechanism – EFSM) για λόγους
πληρότητας. Η υποστήριξη που παρέχουν αυτοί οι οργανισμοί στις οικονομικά
ασθενέστερες ευρωπαϊκές χώρες αποτελείται από ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών, που
συμπεριλαμβάνει την παροχή συμβουλών προς τις χώρες αυτές, την επίβλεψη των
διορθωτικών κινήσεων στις οποίες είναι απαραίτητο να προβούν αυτές, ή ακόμη και
στην οικονομική ενίσχυση τους με προκαθορισμένα δάνεια.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)
είναι να «προστατέψει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης αντλώντας
κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές με στόχο τη χρηματοδότηση δανείων για τα κράτη –
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μέλη του ευρωπαϊκού χώρου» 3. Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) είναι μια ανώνυμη εταιρεία που έχει ως
μετόχους της τις 16 χώρες που είχαν ως εθνικό τους νόμισμα το Ευρώ στις 9 Μαΐου
2010, όταν δηλαδή αποφασίστηκε η ίδρυση του. Από την 1η Ιανουαρίου 2011
υπάρχει και μια 17η χώρα που έχει ως εθνικό νόμισμα το Ευρώ, η Εσθονία, η οποία
αναμένεται κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει επίσης μέτοχος του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι υπόλοιπες 16 χώρες που είναι
μέτοχοι του Ταμείου παρουσιάζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας, μαζί με το
ποσό εγγύησης με το οποίο συμβάλλουν στο Ταμείο.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου
2010 στο Λουξεμβούργο και είναι πλήρως λειτουργικό από τις 4 Αυγούστου 2010.
Έχει ιδρυθεί με ορίζοντα λειτουργίας για 3 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2013, αλλά
εφόσον δόθηκαν δάνεια από τον οργανισμό, η λειτουργία του πρόκειται να επεκταθεί
μέχρι να αποπληρωθούν όλα τα δάνεια που θα δώσει το Ταμείο στο διάστημα αυτών
των 3 χρόνων. Παρόλα αυτά, μετά το 2013, η λειτουργία του θα έγκειται στην
παρακολούθηση της πορείας των χωρών στις οποίες θα έχουν παραχωρηθεί δάνεια
και στην αποδοχή της αποπληρωμής των δανείων αυτών, δηλαδή δεν πρόκειται ο
οργανισμός να προχωρήσει στην παραχώρηση νέων δανείων.
Καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αντλεί τα
χρηματικά κεφάλαια που στη συνέχεια δανείζει στις οικονομικά αδύναμες χώρες από
τις κεφαλαιαγορές, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έχουν αξιολογήσει τα
ομόλογα που εκδίδει ο οργανισμός. Όλοι οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης έχουν
βαθμολογήσει

την

πιστοληπτική

ικανότητα

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τον καλύτερο δυνατό βαθμό, δηλαδή έχει
δεχθεί την αξιολόγηση «ΑΑΑ» από τους οίκους Standard & Poor’s και Fitch, και την
αξιολόγηση

«Aaa»

από

τον

οίκο

Moody’s.

Το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελεί έναν υποτομέα του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, ο οποίος δε δέχεται αξιολόγηση
από οίκους, γιατί χρηματοδοτείται από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm [Last accessed: 17.10.2011].
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Πίνακας 3.α.: Οι χώρες – μέτοχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF)
Χώρα

Εγγυήσεις (σε εκατομμύρια €)

Βέλγιο

15.292,18

Γερμανία

119.390,07

Ιρλανδία

7.002,40

Ισπανία

52.352,51

Γαλλία

89.657,45

Ιταλία

78.784,72

Κύπρος

863,09

Λουξεμβούργο

1.101,39

Μάλτα

398,44

Ολλανδία

25.143,58

Αυστρία

12.241,43

Πορτογαλία

11.035,38

Σλοβενία

2.072,92

Σλοβακία

4.371,54

Φινλανδία

7.905,20

Ελλάδα

12.387,70

Σύνολο Εγγυήσεων

440.000,00

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf
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Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM) είναι
ένα πρόγραμμα έκτακτης χρηματοδότησης που βασίζεται σε κεφάλαια που
αντλούνται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του
Μηχανισμού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κεφάλαια που αντλούνται είναι
εγγυημένα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτοχοι του είναι τα
27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης επιβλέπει
τη λειτουργία του και αποσκοπεί μέσα από τη χρήση του να διατηρήσει τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη, παρέχοντας οικονομική βοήθεια στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Μέχρι στιγμής ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης
(EFSM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) σε
συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν προβεί σε οικονομική
ενίσχυση δύο χωρών, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, και πρόκειται να προβούν
στην παροχή δανείου και προς την Ελλάδα στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Πιο
συγκεκριμένα,

μέχρι

σήμερα

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας έχει δανείσει 3,6 δισεκατομμύρια Ευρώ στην Ιρλανδία και 5,9
δισεκατομμύρια Ευρώ στην Πορτογαλία, σε δύο δόσεις, ενώ ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης έχει προβεί σε δανεισμό 13,9
δισεκατομμυρίων Ευρώ στην Ιρλανδία και 14,1 δισεκατομμυρίων Ευρώ στην
Πορτογαλία.
Αναφορικά με την Ελλάδα, στις 2 Μαΐου 2010 συμφωνήθηκε η παροχή
οικονομικής βοήθειας από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να βοηθηθεί η χώρα στην προσπάθεια της να
επαναφέρει την οικονομία της σε φυσιολογικά επίπεδα. Για το λόγο αυτό
δημιουργήθηκε από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ταμείο Ελληνικού
Δανεισμού (Greek Loan Facility), το οποίο μέχρι τον Ιούλιο του 2011 είχε δανείσει
στην Ελλάδα 47,1 δισεκατομμύρια Ευρώ. Σε συνδυασμό με τα 17,9 δισεκατομμύρια
Ευρώ που δανείστηκε η χώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την ίδια χρονική
περίοδο, η Ελλάδα δέχθηκε

οικονομική

δισεκατομμυρίων Ευρώ.
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βοήθεια συνολικού ύψους 65

Στις 21 Ιουλίου 2011 αποφασίστηκε πως από εκείνο το σημείο και στη συνέχεια, η
χρηματοδότηση της Ελλάδας θα γίνεται πλέον μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο
μεσοπρόθεσμο μέλλον η Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί επιπρόσθετη οικονομική
βοήθεια ύψους 109 δισεκατομμυρίων Ευρώ από τους δύο αυτούς φορείς σε
συνδυασμό με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (Private Sector Involvement – PSI)
στο δανεισμό της Ελλάδας.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) είναι ο οργανισμός που
πρόκειται

να

Σταθερότητας.

αντικαταστήσει
Αρχικά

είχε

το

Ευρωπαϊκό

ανακοινωθεί

ότι

Ταμείο
η

Χρηματοπιστωτικής

αντικατάσταση

αυτή

θα

πραγματοποιούταν τον Ιούνιο του 2013. Εξαιτίας όμως των ραγδαίων οικονομικών
εξελίξεων της σύγχρονης εποχής, η έναρξη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού

Σταθερότητας

και

η

παύση

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τελικά μετατέθηκε στον Ιούλιο του 2012. Ο
οργανισμός αυτός πρόκειται να ιδρυθεί με μια συνθήκη των κρατών – μελών του
ευρωπαϊκού χώρου σαν ένας διακυβερνητικός οργανισμός που θα υπόκειται στη
διεθνή δημόσια νομοθεσία. Όπως και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, έτσι και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα εδρεύει στο
Λουξεμβούργο.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θα είναι να συγκεντρώνει
κεφάλαια και να παρέχει οικονομική βοήθεια κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, προς
όφελος κρατών – μελών του ευρωπαϊκού χώρου που παρουσιάζουν ή απειλούνται
από

σοβαρά

οικονομικά

προβλήματα,

προκειμένου

να

διασφαλιστεί

η

χρηματοπιστωτική σταθερότητα του ευρωπαϊκού χώρου συνολικά. Τα κεφάλαια που
θα συγκεντρώσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα ανέρχονται συνολικά
στο ποσό των 700 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Από αυτά, τα 80 δισεκατομμύρια Ευρώ
θα είναι σε μορφή πληρωτέου κεφαλαίου από κάθε χώρα – μέλος της Ευρωζώνης,
που πρόκειται να πληρωθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις ξεκινώντας από τον Ιούλιο του
2013. Τα υπόλοιπα 620 δισεκατομμύρια Ευρώ πρόκειται να αντληθούν από τη
διάθεση ενός συνδυασμού δεσμευμένων προς καταβολή κεφαλαίων των κρατών –
μελών της Ευρωζώνης.
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Οι μέτοχοι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας πρόκειται να είναι τα
κράτη – μέλη της Ευρωζώνης. Το ποσοστό συμμετοχής τους στον εν λόγω φορέα
καθορίζεται κατ’ αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί στην επόμενη
σελίδα.
Η

πραγματική

δανειοδοτική

ικανότητα

του

Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού

Σταθερότητας θα είναι 500 δισεκατομμύρια Ευρώ και ο οργανισμός αυτός στοχεύει
στο να αποκτήσει και να διατηρήσει την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση από τους
οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρόκειται να έχει μια κεφαλαιακή δομή
αντίστοιχη με αυτή που έχουν τα πολύπλευρα δανειοδοτικά ιδρύματα. Σε αντίθεση με
το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας,

ο

Ευρωπαϊκός

Μηχανισμός Σταθερότητας θα περιλαμβάνει καταβεβλημένο κεφάλαιο, δυνητικό
κεφάλαιο προς καταβολή και εγγυήσεις. Για το λόγο αυτό δε θα χρειάζεται
πιστωτικές ενισχύσεις, με τη μορφή των επιπρόσθετων εγγυήσεων και του
αποθεματικού

κεφαλαίου,

που

είναι

απαραίτητες

στο

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής
αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (PSI) στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που θα
διέπουν το Μηχανισμό και με βάση τους κανόνες αυτούς θα αποφασίζεται η ανά
περίπτωση συμμετοχή ή μη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, πάντα με συνέπεια στην
πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για να διευκολυνθεί αυτή η
διαδικασία της απόφασης, πρόκειται να συμπεριληφθούν καθορισμένες και
πανομοιότυπες συλλογικές ρήτρες δράσης (Collective Action Clauses – CACs) στους
όρους και τις προϋποθέσεις όλων των νέων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης μετά
τον Ιούνιο του 2013.

35

Πίνακας 3.β.: Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κράτους – μέλους της Ευρωζώνης στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)
Χώρα

Ποσοστό Συμμετοχής

Αυστρία

2,783

Βέλγιο

3,477

Κύπρος

0,196

Εσθονία

0,186

Φινλανδία

1,797

Γαλλία

20,386

Γερμανία

27,146

Ελλάδα

2,817

Ιρλανδία

1,592

Ιταλία

17,914

Λουξεμβούργο

0,250

Μάλτα

0,073

Ολλανδία

5,717

Πορτογαλία

2,509

Σλοβακία

0,824

Σλοβενία

0,428

Ισπανία

11,904

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf
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Επίσης ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης πρόκειται να συνεργάζεται στενά με
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παροχή οικονομικής βοήθειας. Η ενεργή
συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε τεχνικό και χρηματοοικονομικό
επίπεδο πρόκειται να είναι παρούσα σε όλες τις περιπτώσεις. Η ανάλυση της
διατηρησιμότητας του υπό εξέταση χρέους θα πραγματοποιείται από κοινού από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον ίδιο τρόπο πρόκειται να προκύπτουν και οι
προϋποθέσεις που θα απαιτούνται για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην εν
λόγω χώρα.
Αναφορικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους μηχανισμούς που
στοχεύουν στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης, στη σύνοδο
κορυφής των Βρυξελλών της 26ης Οκτωβρίου 2011 αποφασίστηκε η περεταίρω
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πιο
συγκεκριμένα, η ενίσχυση του Ταμείου στοχεύει στην καλύτερη ευρωπαϊκή
προετοιμασία ενάντια στην υπάρχουσα κρίση που φαίνεται να μεγαλώνει με την
πάροδο του χρόνου. Η ικανότητα χορήγησης δανείων μέσα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρόκειται πλέον να ξεπερνά το 1
τρισεκατομμύριο Ευρώ.
Από όσα αναλύθηκαν παραπάνω πρέπει να είναι πλέον σαφής ο τρόπος με τον
οποίο οι υπεύθυνοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα της
Ευρωζώνης συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη των κρατών – μελών τους που
βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Είναι φανερό ότι οι οργανισμοί αυτοί
δε λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά υπάρχει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ τους
(μεταξύ Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού

Χρηματοπιστωτικής

Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού

Σταθεροποίησης

Σταθερότητας

και

και

μελλοντικά

Ευρωπαϊκού

μεταξύ

Μηχανισμού

Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης) και μεταξύ αυτών και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Ακολούθως αναλύεται διεξοδικά ο ρόλος που διαδραματίζει
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και γίνεται κατανοητός ο λόγος για τον οποίο
συνεργάζεται στενά με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.
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Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European Central Bank) 4

3.3.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank – ECB) είναι η κεντρική
τράπεζα του ενιαίου νομίσματος της Ευρώπης, του Ευρώ. Ιδρύθηκε στη
Φρανκφούρτη της Γερμανίας την 1η Ιουνίου 1998 και απασχολεί περίπου 1.350
εργαζόμενους που προέρχονται και από τα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο κύριος ρόλος της είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη και κατ’ επέκταση την
τιμή του Ευρώ σταθερή στην Ευρωζώνη και για το λόγο αυτό συνεργάζεται στενά με
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών που ανήκουν σε αυτή μέσα από μια ομάδα
που ονομάζεται «Ευρωσύστημα». Η Ευρωζώνη σήμερα αποτελείται από 17 χώρες –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως τοπικό τους
νόμισμα.
Η δημιουργία της Ευρωζώνης προέκυψε από τη μεταφορά της λήψης αποφάσεων
για τη νομισματική πολιτική των 11 χωρών που υιοθέτησαν το Ευρώ το 1999 στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τότε, άλλες 6 χώρες υιοθέτησαν το Ευρώ
σταδιακά και προστέθηκαν στην Ευρωζώνη, με τελευταία προσθήκη αυτή της
Εσθονίας το 2011. Για την είσοδο στην Ευρωζώνη κάθε χώρας που ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα αυτή πρέπει να πληροί τα κριτήρια σύγκλισης που έχουν
θεσπιστεί. Τα κριτήρια αυτά θεσπίστηκαν προκειμένου να προσδιορίζονται ρητά οι
οικονομικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την επιτυχημένη
συμμετοχή της ενδιαφερόμενης χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση
(Economic and Monetary Union).
Η νομοθετική βάση για την ενιαία νομισματική πολιτική στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από τη Συνθήκη που καθιέρωσε την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και τη νομοθεσία που καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών
Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη.
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών (European System of Central
Banks) είναι μια ομάδα που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί

4

Η υποενότητα αυτή έχει βασιστεί στα στοιχεία που καταγράφονται στην ιστοσελίδα
http://www.ecb.int .
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με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η Συνθήκη αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών
Τραπεζών και όχι στο Ευρωσύστημα, καθώς κατά τη συγγραφή της έγινε φανερή η
αναμονή για την υιοθέτηση του Ευρώ ως τοπικού νομίσματος από όλα τα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη αυτή αναφέρεται στις κύριες λειτουργίες
που θα πρέπει να πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτές είναι: Ο
προσδιορισμός και η εγκαθίδρυση της νομισματικής πολιτικής για την Ευρωζώνη, η
πραγματοποίηση των διαδικασιών ξένου συναλλάγματος, η διατήρηση και η
διαχείριση των επίσημων ξένων αποθεματικών των κρατών – μελών της Ευρωζώνης
και η προώθηση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμής.
Εκτός όμως από τις παραπάνω κύριες λειτουργίες, υπάρχουν και αρκετές άλλες
επιπρόσθετες

που συμπληρώνουν

αποτελεσματικά

όσες

αναφέρθηκαν. Πιο

συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την έγκριση της
έκδοσης χαρτονομισμάτων μέσα στη Ευρωζώνη. Επίσης, σε συνεργασία με τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες, συλλέγονται στατιστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα
για την επιτυχή ολοκλήρωση λειτουργιών είτε από τις τοπικές κυβερνήσεις είτε από
τους υπεύθυνους οικονομικούς πράκτορες. Το Ευρωσύστημα συμβάλλει στην
εύρυθμη διεξαγωγή πολιτικών που ακολουθούνται από τις υπεύθυνες αρχές και που
σχετίζονται με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με διάφορους ευρωπαϊκούς, αλλά και διεθνείς
φορείς για θέματα που αφορούν τις λειτουργίες που έχει αναλάβει το Ευρωσύστημα.
Στο σημείο αυτό για λόγους πληρότητας κρίνεται απαραίτητο να αναλυθεί ο
τρόπος με τον οποίο

προσεγγίστηκε η δημιουργία της Οικονομικής και

Νομισματικής Ένωσης. Τον Ιούνιο του 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε ως
στόχο τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης μέσα από τρία
διακριτά στάδια.
Το πρώτο στάδιο προς τη δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1990, οπότε και καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που
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υπήρχαν σχετικά με τη μετακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής

Οικονομικής

Κοινότητας.

Παράλληλα

δόθηκαν

επιπρόσθετες

λειτουργίες στους διοικητές των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες περιελάμβαναν
μεταξύ άλλων και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και τη προώθηση της συνεργασίας
σε θέματα σχετικά με τις νομισματικές πολιτικές που ακολουθούσαν τα κράτη – μέλη
με απώτερο στόχο την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών.
Στο στάδιο αυτό ξεκίνησαν οι προετοιμασίες και των υπόλοιπων δύο σταδίων που
θα ακολουθούσαν, καθώς ήταν απαραίτητη η σωστή οργάνωση των όσων θα
ακολουθούσαν στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό προσδιορίστηκαν όλα τα σχετικά
θέματα με σκοπό να καθιερωθεί ένα πρόγραμμα εργασιών μέχρι το τέλος του 1993
που θα καθορίζει κατάλληλα τη λειτουργία των υπαρχόντων υποεπιτροπών και
λοιπών οργάνων. Επίσης έγιναν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις και
αλλαγές στη Συνθήκη της Ρώμης σχετικά με την καθιέρωση της απαιτούμενης
θεσμικής δομής. Η ανανεωμένη πλέον Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και η εφαρμογή της ξεκίνησε
την 1η Νοεμβρίου 1993.
Το δεύτερο στάδιο ξεκίνησε με την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού
Ινστιτούτου (European Monetary Institute) την 1η Ιανουαρίου 1994, οπότε και η
Επιτροπή των Διοικητών σταμάτησε να υπάρχει. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ινστιτούτο ήταν υπεύθυνο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των
κεντρικών τραπεζών, για το συντονισμό της νομισματικής πολιτικής και για την
πραγματοποίηση της απαραίτητης προετοιμασίας για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού
Συστήματος των Κεντρικών Τραπεζών, για τη διεξαγωγή μιας ενιαίας νομισματικής
πολιτικής και για τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος για το τρίτο στάδιο.
Το Δεκέμβριο του 1995 συμφωνήθηκε το όνομα του ενιαίου νομίσματος που θα
παρουσιαζόταν κατά την έναρξη του τρίτου σταδίου, το «Ευρώ», και το τρίτο στάδιο
προσδιορίστηκε να ότι θα ξεκινούσε την 1η Ιανουαρίου 1999. Την ίδια περίοδο το
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο προχώρησε στην ανάλυση των μελλοντικών
νομισματικών και συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του Ευρώ και των νομισμάτων
των υπόλοιπων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δεκέμβριο του 1996 το
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Ευρωπαϊκό

Νομισματικό

Ινστιτούτο παρουσίασε

το σχεδιασμό

των

νέων

χαρτονομισμάτων που θα κυκλοφορούσαν για το Ευρώ. Τον Ιούνιο του 1997 το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το
οποίο στόχευε στην επιβολή τη δημοσιονομική πειθαρχία στα πλαίσια της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Το Μάιο του 1998 το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ομόφωνα
ότι 11 χώρες – μέλη πληρούν τα κριτήρια εισόδου στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση και θα υιοθετήσουν από την 1η Ιανουαρίου 1999 το Ευρώ ως εθνικό τους
νόμισμα. Οι χώρες αυτές ήταν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η
Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η
Φινλανδία. Τότε αποφασίστηκε επίσης ότι οι διμερείς κεντρικές ισοτιμίες που
παρουσίαζαν τα νομίσματα των χωρών αυτών έναντι του Ευρώ θα χρησιμοποιούνταν
για την αμετάκλητη μετατροπή των νομισμάτων αυτών σε Ευρώ. Οι χώρες αυτές
προχώρησαν στο διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Οι διορισμοί είχαν εφαρμογή από 1η Ιουνίου 1998 και με τον τρόπο αυτό
ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο είχε ολοκληρώσει το
σκοπό της λειτουργίας του και ρευστοποιήθηκε.
Το τρίτο στάδιο της εγκαθίδρυσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
σηματοδοτήθηκε από την αμετάκλητη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των 11 χωρών που αρχικά θα συμμετείχαν στη
Νομισματική Ένωση και τη διεξαγωγή πλέον μιας ενιαίας νομισματικής πολιτικής
υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα επόμενα χρόνια
προστέθηκαν και νέες χώρες στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το 2001
προστέθηκε η Ελλάδα, το 2007 προστέθηκε η Σλοβενία, το 2008 η Κύπρος και η
Μάλτα, το 2009 η Σλοβακία και το 2011 προστέθηκε τέλος η Εσθονία. Με την
είσοδο κάθε νέας χώρας στην Ευρωζώνη, η κεντρική τράπεζα της εν λόγω χώρας
εντασσόταν αυτόματα στο Ευρωσύστημα.
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Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και του

3.4.

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (European Council)
Στην ενότητα αυτή πρόκειται να αναλυθούν οι πιο πρόσφατες σημαντικές
αποφάσεις που ελήφθησαν από τους υπεύθυνους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Μία
από τις πιο καθοριστικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την πορεία και το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 21η Ιουλίου 2011,
ενώ η πιο πρόσφατη καθοριστική συνάντηση έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 26η
Οκτωβρίου 2011. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν
προς συζήτηση και οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν, όπως αυτές κατεγράφησαν
στις αντίστοιχες δηλώσεις που ακολούθησαν τις συνεδριάσεις από τους αρχηγούς των
κρατών και των κυβερνήσεων που ανήκουν στην Ευρωζώνη και από τα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5
Αρχικά γίνεται αναφορά στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2011 και στη συνέχεια
στις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου 2011. Είναι σημαντικό να σημειωθεί στο σημείο
αυτό ότι μεγάλο μέρος των σχετικών αποφάσεων αφορούσε την Ελλάδα και δεν
αναλύεται εδώ, αλλά μπορεί να βρεθεί στις υποενότητες του επόμενου κεφαλαίου που
αφορούν το δεύτερο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για την Ελλάδα και την
προσαρμογή που έγινε σε αυτό στη συνέχεια.
Η δήλωση της 21ης Ιουλίου 2011 ξεκίνησε με την επιβεβαίωση της δέσμευσης που
έχουν αναλάβει όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση σχετικά με το Ευρώ
και την πρόθεση τους να κάνουν οτιδήποτε απαιτείται για να διασφαλιστεί η
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης ως σύνολο, αλλά και κάθε κράτους –
μέλους ξεχωριστά. Επίσης τονίσθηκε η αποφασιστικότητα με την οποία
προσεγγίζεται η προσπάθεια για την επίτευξη σύγκλισης, ανταγωνιστικότητας και
διακυβέρνησης ξανά στην Ευρωζώνη.

Η δηλώσεις αυτές είναι διαθέσιμες στο
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/123979.pdf
και στο
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125644.pdf .

5
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Η κρίση του δημόσιου χρέους είχε ξεκινήσει αρκετά πριν τη συγκεκριμένη
συνεδρίαση και για το λόγο αυτό είχαν ληφθεί ήδη σημαντικά μέτρα που στόχευαν
στη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, στη μεταρρύθμιση των υπαρχόντων κανόνων
και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων εργαλείων σταθεροποίησης. Επίσης, είναι
κοινώς αποδεκτό ότι επειδή το Ευρώ είναι στηριγμένο σε γερές οικονομικές βάσεις, η
ανάκαμψη της Ευρωζώνης βρισκόταν ήδη στο σωστό δρόμο, αν και έπρεπε να
διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση μέχρι να επανέλθει πλήρως.
Καθώς υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης ανάκαμψη της Ευρωζώνης, η
συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2011 παρουσίασε μια σειρά επιπρόσθετων μέτρων που
στόχευαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ακολούθως γίνεται αναφορά στα μέτρα και τις
σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτού του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσα μέτρα και όσες αποφάσεις αφορούσαν την Ελλάδα
παραλείπονται και δεν αναφέρονται εδώ, αλλά αναλύονται διεξοδικά στην
υποενότητα 4.6.4..
Όλα τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας
επιβεβαίωσαν στα πλαίσια του Συμβουλίου την αποφασιστικότητα τους να
διατηρήσουν τη δημοσιονομική τους ταυτότητα στα καλύτερα δυνατά επίπεδα και τη
δέσμευση τους για την επιδίωξη της σταθερότητας της δημοσιονομικής τους
κατάστασης και των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Οι Αρχές και οι
κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν ένθερμα
την αποφασιστικότητα αυτή, καθώς η αξιοπιστία της δημοσιονομικής τους
ταυτότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της
σταθερότητας στην Ευρωζώνη συνολικά.
Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου 2011
παρουσιάστηκε μια σειρά από εργαλεία που θα εφαρμόζονταν για να επιτευχθεί και
να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Με στόχο τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μελλοντικά του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας μέσα από την αντιμετώπιση της πιθανότητας μετάδοσης των
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οικονομικών προβλημάτων σε άλλα κράτη – μέλη ή/και σε άλλα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, συμφωνήθηκε την 21η Ιουλίου 2011 να αυξηθεί η ευελιξία των δύο αυτών
οργανισμών σε αντίστοιχα θέματα.
Με την αύξηση της ευελιξίας τους, οι δύο αυτοί οργανισμοί είχαν πλέον το
δικαίωμα και την υποχρέωση να:
•

Λειτουργούν με βάση ένα πρόγραμμα πρόληψης.

•

Χρηματοδοτούν την επανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

μέσα

από

δανεισμό

προς

κυβερνήσεις

που

το

έχουν

ανάγκη,

συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων των χωρών που δεν έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα.
•

Παρεμβαίνουν στις δευτερογενείς αγορές με βάση την ανάλυση που θα έχει

προηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όταν αναγνωρίζουν την ύπαρξη
εξαιρετικών περιστάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και κινδύνων ως προς
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στη βάση μιας απόφασης που θα έχει
παρθεί με την από κοινού συμφωνία των κρατών – μελών του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας, με στόχο την αποφυγή της μετάδοσης της υπάρχουσας κακής
οικονομικής κατάστασης σε άλλα κράτη – μέλη ή/και χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς.
Οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων αποφάσεων και
την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας συμφωνήθηκε να
ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό, όπως και πράγματι συνέβη. Όπου αυτό ήταν
κατάλληλο, συμφωνήθηκε επίσης να γίνει η απαραίτητη διευθέτηση σχετικά με τις
εγγυήσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν
για τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης από τις εγγυήσεις τους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ένα ακόμη από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης την 21η Ιουλίου 2011 αφορούσε τη δημοσιονομική εξυγίανση και την
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ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Με βάση τις δηλώσεις που ακολούθησαν επιβεβαιώθηκε
ότι το Συμβούλιο ήταν σύμφωνο με την παροχή στήριξης στις χώρες που το έχουν
ανάγκη και που βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή ενός προγράμματος μέχρι αυτές
να είναι σε θέση να επανέλθουν στις αγορές, δεδομένου όμως του γεγονότος ότι οι
χώρες αυτές θα εφαρμόσουν ρητά το πρόγραμμα τους.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις αυτές αποφασίστηκε επίσης ότι τα επιτόκια δανεισμού
και η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής που είχαν συμφωνηθεί για την Ελλάδα θα
ίσχυαν επίσης και για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Σε αυτά τα πλαίσια, είναι
αξιοσημείωτη η προθυμία της Ιρλανδίας να συμμετάσχει εποικοδομητικά στις
συζητήσεις που αφορούν το προσχέδιο οδηγίας για την Κοινή Ενοποιημένη Βάση
Φορολογίας των Επιχειρήσεων (Common Consolidated Corporate Tax Base) και τις
οργανωμένες συζητήσεις σχετικά με θέματα φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (Euro+ Pact Framework).
Το Συμβούλιο επίσης έκρινε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα κράτη – μέλη
της Ευρωζώνης να τηρήσουν πλήρως τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς τους
στόχους, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να αντιμετωπίσουν τις
μακροοικονομικές τους ανισορροπίες. Το δημοσιονομικό έλλειμμα των χωρών που
δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει μειωθεί σε ποσοστό
μικρότερο του 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της εν λόγω χώρας –
μέλους της Ευρωζώνης, το αργότερο μέχρι το 2013.
Στα πλαίσια αυτά έγινε δεκτό με ενθουσιασμό το δημοσιονομικό πακέτο που είχε
παρουσιάσει πρόσφατα η ιταλική κυβέρνηση, το οποίο αποσκοπεί να μειώσει το
έλλειμμα σε ποσοστό κάτω από 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της
χώρας μέσα στο 2012 και να επιτύχει έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό το 2014.
Επιπρόσθετα έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα
προχωρούσε η Ισπανία και αφορούσαν τον διαρθρωτικό, δημοσιονομικό και
χρηματοοικονομικό τομέα της χώρας. Με βάση τα αποτελέσματα των stress tests που
έγιναν στις τράπεζες, τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύθηκαν να παρέχουν την
υποστήριξη τους στις τράπεζες στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της δεσμεύθηκε να εφαρμόσει τις συστάσεις που
είχαν υιοθετηθεί νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2011, και αφορούσαν τις μεταρρυθμίσεις
που θα έπρεπε να γίνουν για να ενισχυθεί η ανάπτυξη της. Το Συμβούλιο προέτρεψε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχύσουν
τις υπάρχουσες συνέργιες μεταξύ των προγραμμάτων δανεισμού και των
χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες με τη βοήθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλες οι προσπάθειες
για τη βελτίωση της ικανότητας των κρατών – μελών της Ευρωζώνης να
απορροφήσουν αποτελεσματικά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και
των

προσπαθειών

που

περιελάμβαναν

μια

προσωρινή

αύξηση

των

συγχρηματοδοτούμενων επιτοκίων, υποστηρίζονταν από το Συμβούλιο, καθώς
στόχευαν στην τόνωση της ανάπτυξης και της εργασίας.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε έκκληση για την οριστικοποίηση
του νομοθετικού πακέτου που αφορά την ενδυνάμωση του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης και της νέας μακροοικονομικής επιτήρησης. Τα κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης θα πρέπει να παρέχουν την πλήρη υποστήριξη τους στην πολωνική
Προεδρία για να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά με τους κανόνες της ψηφοφορίας για το σκέλος του Συμφώνου
που αφορά την πρόληψη. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκε επίσης
να παρουσιάσει εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια μέχρι το τέλος του 2012, όπως
άλλωστε προβλέπεται και από τη γενική οδηγία για τα δημοσιονομικά πλαίσια.
Στα πλαίσια του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2011 συμφωνήθηκε ακόμη ότι θα
έπρεπε να ελαττωθεί η εξάρτηση του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τις εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των
διαφόρων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ή/και των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια των πρόσφατων σχετικών προτάσεων που είχε
καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένονται οι περεταίρω προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα σχετικά με τις αξιολογήσεις των οίκων
πιστοληπτικής αξιολόγησης.
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Τέλος το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συνεργαστεί στενά με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Eurogroup μέχρι τον Οκτώβριο του 2011
προκειμένου να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με διάφορους
τρόπους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των υπαρχουσών μεθόδων
εργασίας και με διάφορους τρόπους που θα συνέβαλαν στην ενίσχυση της διαχείρισης
κινδύνων στην Ευρωζώνη.
Στις 26 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε μια ακόμη Σύνοδος Κορυφής, η
οποία επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2011.
Επίσης στα πλαίσια αυτής της Συνόδου Κορυφής προσδιορίστηκε ο τρόπος με τον
οποίο θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις τις 21ης Ιουλίου 2011 και οι τροποποιήσεις τους.
Εδώ παρουσιάζονται οι αποφάσεις της συγκεκριμένης Συνόδου Κορυφής που
αφορούν θέματα που δε σχετίζονται με την Ελλάδα. Οι σχετικές αποφάσεις που
ελήφθησαν για την Ελλάδα παρουσιάζονται στην υποενότητα 4.6.5..
Το δελτίο τύπου που ακολούθησε τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26
Οκτωβρίου 2011 ξεκίνησε αναφερόμενο στο γεγονός ότι μέσα στα τελευταία τρία έτη
έχουν γίνει πρωτοφανείς κινήσεις στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των
επιδράσεων που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Η στρατηγική που ορίστηκε και
ακολουθήθηκε για αυτό το σκοπό περιελάμβανε, και περιλαμβάνει μέχρι και σήμερα,
αποφασιστικές προσπάθειες για επίτευξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενίσχυση των
χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ενδυνάμωση της διακυβέρνησης της
Ευρωζώνης, με στόχο τη βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση και κατ’ επέκταση ένα
περισσότερο φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης για το μέλλον.
Οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί στο Συμβούλιο της 21ης Ιουλίου 2011 ήταν πολύ
σημαντικές και η επικύρωση των σχετικών αποφάσεων που αφορούσαν το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και από τις 17 χώρες – μέλη
της Ευρωζώνης ενδυνάμωσε τη δυνατότητα αντίδρασης της Ευρωζώνης ενάντια στην
κρίση. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και την Ευρωπαϊκή
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Κεντρική Τράπεζα σχετικά με ένα δυνατό νομοθετικό πακέτο που αποσκοπεί στην
καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση στα πλαίσια της Ευρωζώνης ήταν ένα ακόμη
σημαντικό επίτευγμα του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2011.
Η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου άλλαξε θεμελιωδώς τον τρόπο με τον
οποίο συντονίζονται οι δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, αφού πλέον ο συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση προηγείται του
συντονισμού που πραγματοποιείται στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο. Με αυτό τον
τρόπο έχει επιτευχθεί η στήριξη του Ευρώ σε γερά θεμέλια. Παρόλα αυτά,
χρειάζονται περεταίρω ενέργειες για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Για το
λόγο αυτό κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου συμφωνήθηκε να
εφαρμοστούν μια σειρά από νέα μέτρα.
Αυτά τα μέτρα υποδήλωναν την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ξεπεράσει τις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί και να αναλάβει την υλοποίηση
όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να επέλθει η οικονομική και
νομισματική ένωση που επιδιώκεται. Στα πλαίσια αυτά το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε και την πλήρη στήριξη του στην απόφαση της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών στην
Ευρωζώνη.
Αναφορικά με τα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της βιωσιμότητας των δημόσιων
οικονομικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνταν για να επέλθει
οικονομική ανάπτυξη, όπως είχε συμφωνηθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την 23η Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πραγματοποιούσε ενέργειες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των προοπτικών
ανάπτυξης και εργασίας στα πλαίσια της. Στο δελτίο τύπου που ακολούθησε το
Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου τονίσθηκε για μία ακόμη φορά η δέσμευση για την
υλοποίηση των συστάσεων που είχαν γίνει για κάθε χώρα ξεχωριστά στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η εστίαση στην πραγματοποίηση δημόσιων δαπανών στην
κατεύθυνση διαφόρων τομέων ανάπτυξης.
Όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδήλωσαν στα πλαίσια του Συμβουλίου
την προθυμία τους να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις πολιτικές δημοσιονομικής
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εξυγίανσης και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτείται να κάνουν. Είναι
σαφές ότι τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν δυσπιστία
στις αγορές των κρατικών τους ομολόγων θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη
προσπάθεια στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των απαιτούμενων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Στα πλαίσια αυτά έγινε αναφορά στις ενέργειες που είχε πραγματοποιήσει η
Ισπανία με στόχο την ελάττωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της, την
αναδιάρθρωση του τραπεζικού της συστήματος, τη μεταρρύθμιση των αγορών
προϊόντων και εργασίας της και την υιοθέτηση μιας συνταγματικής τροπολογίας για
ισορροπημένο προϋπολογισμό, οι οποίες έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από το
Συμβούλιο. Η αυστηρή εφαρμογή των προσαρμογών του προϋπολογισμού με τον
τρόπο που έχουν αυτές σχεδιαστεί είναι πάρα πολύ σημαντική για την εκπλήρωση
των δεσμεύσεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την ενίσχυση του
δημοσιονομικού πλαισίου της χώρας με την ανάπτυξη νομοθεσίας που θα εστιάζει σε
χαμηλότερα επίπεδα και θα στοχεύει στο να γίνει η συνταγματική τροπολογία πλήρως
λειτουργική.
Αν και οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίστηκαν πολύ σημαντικές και αξιολογήθηκαν
ως θετικά βήματα από την πλευρά της Ισπανίας, κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν
περεταίρω ενέργειες για την αύξηση της ανάπτυξης της χώρας και τη μείωση του
απαράδεκτα υψηλού δείκτη ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες αυτές θα πρέπει
να περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου, την ενίσχυση των
αλλαγών στην αγορά εργασίας με στόχο την αύξηση της ευκαμψίας σε επίπεδο
επιχειρήσεων και το βαθμό της δυνατότητας απασχόλησης του εργατικού δυναμικού,
αλλά

και

άλλες

μεταρρυθμίσεις

που θα στοχεύουν

στην

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας, ειδικά αναφορικά με την επέκταση των μεταρρυθμίσεων στον
τομέα των υπηρεσιών.
Αναφορικά με την Ιταλία, έγινε αναφορά στα πλαίσια του Συμβουλίου στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είχε ανακοινώσει πως θα υλοποιούσε η χώρα και
που θα στόχευαν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της, αλλά και στη στρατηγική
δημοσιονομικής εξυγίανσης που είχε προταθεί στο γράμμα που είχε σταλεί στους
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Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
Συμβούλιο κάλεσε την Ιταλία να παρουσιάσει άμεσα το χρονοδιάγραμμα με βάση το
οποίο θα πραγματοποιούνταν οι μεταρρυθμίσεις αυτές.
Ο στόχος της Ιταλίας, ο οποίος έγινε αποδεκτός από το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να τηρήσει τη δέσμευση της σχετικά με την επίτευξη ενός
ισοσκελισμένου

προϋπολογισμού

μέχρι

το

2013

και

ενός

διαρθρωτικού

πλεονάσματος στον προϋπολογισμό της μέχρι το 2014. Με τον τρόπο αυτό
αναμένεται μείωση του ακαθάριστου δημόσιου χρέους της χώρας σε επίπεδα περίπου
του 113% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2014. Επίσης αναμένεται η
εισαγωγή ενός κανόνα για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς στο Σύνταγμα της
Ιταλίας στα μέσα του 2012.
Η Ιταλία πρόκειται στο άμεσο μέλλον να εφαρμόσει τις απαιτούμενες
μεταρρυθμίσεις με στόχο να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της με την ελάττωση
της γραφειοκρατίας, την κατάργηση των κατώτερων τιμών στην

παροχή

επαγγελματικών υπηρεσιών και την περεταίρω απελευθέρωση των τοπικών δημόσιων
υπηρεσιών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Η Ιταλία επιπρόσθετα έχει
δεσμευθεί για τη μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, πιο συγκεκριμένα για τους
κανόνες

και

τις

διαδικασίες

απολύσεων,

και

για

την

αναθεώρηση

του

κατακερματισμένου συστήματος επιδομάτων ανεργίας μέχρι το τέλος του 2011,
συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στον προϋπολογισμό της
χώρας.
Στα σχέδια της Ιταλίας τέλος συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια μέχρι το 2027 και το Συμβούλιο εκδήλωσε την
επιθυμία του η εν λόγω χώρα να ετοιμάσει μέχρι το τέλος του 2011 τη διαδικασία με
βάση την οποία θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Το Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου
υποστηρίζει την πρόθεση της Ιταλίας να αξιολογήσει και να αναθεωρήσει τα
προγράμματα που λειτουργούν με βάση τα διαρθρωτικά ταμεία με στόχο την
αναδιάταξη των προτεραιοτήτων των έργων και την εστίαση σε θέματα εκπαίδευσης,
εργασίας, ψηφιακών προγραμμάτων και σιδηροδρόμων – δικτύων, με στόχο τη
βελτίωση των καταστάσεων που θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανάπτυξης και στην
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καταπολέμηση του περιφερειακού χάσματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να
αναλάβει την παροχή μιας λεπτομερούς αξιολόγησης των μέτρων αυτών και να
προχωρήσει στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους, ενώ οι ιταλικές Αρχές θα
έπρεπε να παρέχουν εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την
πραγματοποίηση μιας τέτοιας αξιολόγησης.
Σχετικά με τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, στη Σύνοδο
Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 τονίσθηκε ξανά η αποφασιστικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια σε όλες τις χώρες που
βρίσκονται σε τέτοιο καθεστώς, μέχρι αυτές να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις
αγορές, δεδομένου όμως ότι και οι χώρες αυτές εφαρμόζουν πλήρως όσα έχουν
συμφωνηθεί αναφορικά με το πρόγραμμα προσαρμογής στο οποίο ανήκει η καθεμιά.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με την Ελλάδα βρίσκονται στην υποενότητα
4.6.5. όπως προαναφέρθηκε.
Αναφορικά με την Ιρλανδία, η οποία ακολουθεί ένα πρόγραμμα προσαρμογής, το
Συμβούλιο δήλωσε ευχαριστημένο από την πλήρη και ρητή εφαρμογή του
προγράμματος προσαρμογής της, το οποίο όπως αναμενόταν έχει επιφέρει θετικά
αποτελέσματα. Η Πορτογαλία επίσης φαίνεται να έχει θετικές εξελίξεις με το
πρόγραμμα της και εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει να λαμβάνει νέα μέτρα
με στόχο τη στήριξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της. Αφού αναγνωρίστηκαν οι προσπάθειες των δύο χωρών από
το Συμβούλιο, έγινε έκκληση για τη συνέχιση των προσπαθειών που κάνουν, για τη
συνεχή επιδίωξη των συμφωνημένων στόχων και για την ετοιμότητα για λήψη
επιπρόσθετων μέτρων εάν αυτά απαιτηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν
τεθεί.
Όλες οι υπόλοιπες χώρες – μέλη της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν επίσημα για μία
ακόμη φορά την αδιάλλακτη αποφασιστικότητα τους για την πλήρη τήρηση της
εξατομικευμένης κρατικής τους υπογραφής και των δεσμεύσεων τους για τις
βιώσιμες δημοσιονομικές συνθήκες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι αρχηγοί
των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης υποστηρίζουν θερμά αυτή την
αποφασιστικότητα που διατυπώνεται, καθώς η αξιοπιστία όλων των κρατικών
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υπογραφών

είναι

ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωζώνης συνολικά.
Σχετικά με τους μηχανισμούς για την επαναφορά της σταθερότητας, στο
Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου έγινε λεπτομερής αναφορά στις εξελίξεις που είχαν
προκύψει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαδικασία
επικύρωσης των αναθεωρημένων όρων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώθηκε πλέον σε όλα τα κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Ομάδα έχει συμφωνήσει στην εφαρμογή των οδηγιών
που αφορούν την παρέμβαση στις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς αγορές, την
επιβολή προληπτικών ρυθμίσεων και την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Επίσης επιβεβαιώθηκε η πλήρης λειτουργικότητα και εφαρμογή των αποφάσεων της
21ης Ιουλίου 2011 αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με
αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να επιτευχθεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα
στην Ευρωζώνη. Όπως διατυπώθηκε και στις προληπτικές ρυθμίσεις, θα τεθούν
αυστηρές προϋποθέσεις στην περίπτωση που παρουσιαστούν νέα, προληπτικά και μη,
προγράμματα σε συμφωνία με τις πρακτικές που ακολουθεί το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την αυστηρότερη επιτήρηση των
κρατών – μελών της Ευρωζώνης και πρόκειται να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ομάδα
σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα ευρήματα της.
Στο Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου 2011 συμφωνήθηκε ότι η οικονομική
δυνατότητα

του

ενισχυμένου

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης
των διαθέσιμων πόρων στα εξής πλαίσια:
• Ο απώτερος στόχος είναι η υποστήριξη της πρόσβασης στις αγορές των κρατών
– μελών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν πιέσεις από τις αγορές. Επίσης
επιδιώκεται η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς κρατικών ομολόγων
της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα η πιστοληπτική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
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Αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας και για να τεθούν τα όρια που απαιτούνται για να καταπολεμηθεί η
μετάδοση της κρίσης από τη μία χώρα στην άλλη μέσα στα πλαίσια της
Ευρωζώνης.
• Ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιωχθεί η επίτευξη αυτών των στόχων δε θα
περιλαμβάνει την επέκταση των εγγυήσεων που υποστηρίζουν το Ταμείο και θα
είναι σύμφωνος με τους όρους της Συνθήκης και τους όρους και τις προϋποθέσεις
της συμφωνίας – πλαισίου που ανακοινώθηκε μετά τη λήξη της Συνόδου Κορυφής
της 26ης Οκτωβρίου 2011. Η λειτουργικότητα θα εφαρμόζεται όπως έχει
συμφωνηθεί από τα υπεύθυνα όργανα και θα συνεπάγεται τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις και την απαιτούμενη επιτήρηση.
Επίσης, στα πλαίσια του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2011 συμφωνήθηκαν οι
δύο βασικοί τρόποι με βάση τους οποίους θα πραγματοποιούνταν η μόχλευση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ο πρώτος τρόπος
βασιζόταν στην παροχή πιστωτικών ενισχύσεων στα νέα χρεόγραφα που θα
εκδίδονται μελλοντικά από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και κατ’ επέκταση στη
μείωση του κόστους χρηματοδότησης τους. Η αγορά αυτής της ασφάλειας έναντι του
κινδύνου που αναλαμβάνεται θα προσφέρεται στους ιδιώτες επενδυτές ως δικαίωμα
προαίρεσης όταν αγοράζουν ομόλογα στην πρωτογενή αγορά.
Ο δεύτερος τρόπος στηριζόταν στη μεγιστοποίηση των όρων χρηματοδότησης του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το συνδυασμό πόρων
ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αλλά και επενδυτών, η
οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση μέσων ειδικού σκοπού. Η
μεγιστοποίηση αυτή θα οδηγήσει στη μεγέθυνση της ποσότητας των πόρων που είναι
διαθέσιμοι για την επέκταση των δανείων, την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
και την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει και τους δύο τρόπους που περιγράφηκαν και να τους εφαρμόζει
ανάλογα με το συγκεκριμένο στόχο που ακολουθείται κάθε φορά και ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Το αποτέλεσμα της μόχλευσης για κάθε έναν
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από τους τρόπους που αναφέρθηκαν πρόκειται να ποικίλει ανάλογα με τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του και με τις συνθήκες της αγοράς, αλλά αναμένεται
να είναι 4 με 5 φορές μεγαλύτερο από το πραγματικό μέγεθος.
Η σύσταση της Συνόδου Κορυφής προς την Ευρωπαϊκή Ομάδα ανέφερε ότι καλό
θα ήταν μέσα στο Νοέμβριο του 2011 να έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τον τρόπο εφαρμογής των όσων συμφωνήθηκαν σε θεωρητικό
επίπεδο, να έχουν πάρει τη μορφή οδηγιών και να είναι σύμφωνα με τα προσχέδια
των όρων και προϋποθέσεων που είχε ετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επιπρόσθετα, η περεταίρω ενίσχυση των πόρων
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσε να
επιτευχθεί και με την περισσότερο συντονισμένη και στενή συνεργασία του με το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύθηκαν να λάβουν υπ’
όψιν τους όλες τις πιθανές επιλογές που υπάρχουν.

Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (International Monetary Fund) 6

3.5.

Η δημιουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (International Monetary Fund
– IMF) αποφασίστηκε τον Ιούλιο του 1944 σε μία συνάντηση εκπροσώπων από 45
διαφορετικές χώρες στην πόλη Bretton Woods των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου
Πολέμου και στόχευε στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα απέτρεπε την επανάληψη
των καταστροφικών οικονομικών πολιτικών που είχαν οδηγήσει στο παρελθόν στη
μεγάλη οικονομική κρίση του 1929 – 1933. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1945 και έγινε πλήρως λειτουργικό την 1η Μαρτίου 1947.
Οι χώρες που συμφώνησαν να γίνουν μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
κατά την περίοδο 1944 – 1971, συμφώνησαν να διατηρήσουν τις συναλλαγματικές
τους ισοτιμίες σταθερές. Οι ισοτιμίες αυτές θα μπορούσαν να προσαρμοστούν μόνο
Η υποενότητα αυτή έχει βασιστεί στα στοιχεία που καταγράφονται στην κατηγορία “About the IMF”
της ιστοσελίδας http://www.imf.org .
6
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για να διορθωθούν θεμελιώδεις ανισορροπίες στις υπό κανονικές συνθήκες
ισορροπημένες πληρωμές μεταξύ τους και μόνο με την έγκριση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Το σύστημα αυτό για τη διατήρηση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών σε σταθερά επίπεδα έγινε γνωστό ως σύστημα Bretton Woods.
Το σύστημα Bretton Woods στηριζόταν στο γεγονός ότι για το νόμισμα κάθε
χώρας υπολογιζόταν και διατηρούνταν σταθερή η συναλλαγματική του ισοτιμία με το
δολάριο, ενώ για την περίπτωση της Αμερικής η ισοτιμία του δολαρίου υπολογιζόταν
ως προς την τιμή του χρυσού και διατηρούνταν σταθερή. Το τέλος του συστήματος
Bretton Woods επήλθε μεταξύ των ετών 1968 και 1973. Τον Αύγουστο του 1971, ο
Richard Nixon ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της μετατρεψιμότητας της
αξίας του δολαρίου σε αξία χρυσού. Η αναστολή αυτή κατέληξε να γίνει η οριστική
κατάργηση του συστήματος Bretton Woods, καθώς το δολάριο «δυσκολευόταν» να
διατηρήσει μια σταθερή ισοτιμία έναντι του χρυσού για περίπου μία δεκαετία και η
κρίση στη συνέχεια οδήγησε στην εγκατάλειψη του συστήματος. Ακολούθως έγινε
μία προσπάθεια για την επανεφαρμογή του συστήματος Bretton Woods, η οποία
όμως δεν ήταν επιτυχής.
Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά, οι χώρες – μέλη του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου μπορούσαν να αποφασίσουν κάθε μία ξεχωριστά τον τρόπο
με τον οποίο θα καθοριζόταν η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος τους.
Μπορούσαν να επιλέξουν οποιαδήποτε μορφή συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως π.χ.
το να υπολογίζεται ελεύθερα η ισοτιμία του νομίσματος της χώρας έναντι όλων των
νομισμάτων των υπόλοιπων χωρών, ή το να διατηρούν σταθερή την ισοτιμία του
νομίσματος της ως προς το νόμισμα μιας άλλης χώρας ή κάποιων άλλων χωρών,
εκτός από το να κρατήσει την ισοτιμία του νομίσματος της σταθερή ως προς την αξία
του χρυσού.
Η κατάργηση των σταθερών ισοτιμιών που είχε καθιερωθεί με το σύστημα Bretton
Woods αποδείχθηκε πως ήταν μια πολύ καλή κίνηση, καθώς το γεγονός ότι οι
ισοτιμίες δεν ήταν πλέον σταθερές βοήθησε στην πιο ομαλή προσαρμογή των
οικονομιών στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά τη δεκαετία του 1970. Το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αντέδρασε στις προκλήσεις που εμφανίστηκαν με τις
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απότομες μεταβολές της τιμής του πετρελαίου προσαρμόζοντας τα δανειοδοτικά
όργανα του. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 παρείχε οικονομική βοήθεια στις
φτωχότερες χώρες – μέλη του μέσω του Κεφαλαίου Εμπιστοσύνης (Trust Fund). Το
Μάρτιο του 1986 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιούργησε ένα νέο δάνειο με
ευνοϊκούς

όρους,

τη

Διευκόλυνση

Διαρθρωτικής

Προσαρμογής

(Structural

Adjustment Facility), η οποία αντικαταστάθηκε από την Ενισχυμένη Διευκόλυνση
Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Enhanced Structural Adjustment Facility) το Δεκέμβριο
του 1987.
Η απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου κατά τη δεκαετία του 1970 οδήγησε
σε μία διεθνή κρίση χρέους. Εκείνη τη χρονική περίοδο οι εμπορικές τράπεζες του
Δυτικού Κόσμου δέχονταν καταθέσεις από τους εξαγωγείς πετρελαίου και στη
συνέχεια τροφοδοτούσαν με δάνεια τους εισαγωγείς πετρελαίου εκείνης της εποχής,
τα οποία συνήθως είχαν κυμαινόμενα επιτόκια. Το 1979 τα επιτόκια είχαν μια
σταθερά ανοδική πορεία, οπότε κατ’ επέκταση και τα εν λόγω κυμαινόμενα επιτόκια
έγιναν πολύ υψηλά. Την ίδια περίοδο η τιμή των

εμπορευμάτων

των

αναπτυσσόμενων χωρών μειώθηκε αισθητά λόγω της ύφεσης που παρουσιάστηκε ως
επακόλουθο των νομισματικών πολιτικών της εποχής. Εξαιτίας των καταστάσεων, οι
αναπτυσσόμενες χώρες οδηγήθηκαν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή επεκτατικών
δημοσιονομικών πολιτικών και σε υπερεκτιμημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες, που
διατηρούνταν με περεταίρω δανεισμό τεράστιων χρηματικών ποσών.
Σε μια τέτοια κατάσταση διεθνούς κρίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
συνειδητοποίησε ότι κανείς δε θα επωφελούνταν αν σταδιακά οι χώρες δεν ήταν σε
θέση να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Για το λόγο αυτό όταν η κρίση ξέσπασε το
1982 στο Μεξικό, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

οργάνωσε την παγκόσμια

αντίδραση στο γεγονός. Οι πρωτοβουλίες που έλαβε εκείνη την περίοδο το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο εξασθένησαν τον αρχικό πανικό που είχε δημιουργηθεί,
αποτρέποντας παράλληλα τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσαν να είχαν
επέλθει. Παρόλα αυτά, ήταν απαραίτητη μία επώδυνη αναδιάρθρωση του χρέους των
αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και η λήψη παγκόσμιων συνεργατικών μέτρων
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που υπήρχαν.
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Με την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και τη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης το 1991, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξελίχθηκε σε έναν σχεδόν
παγκόσμιο οργανισμό που απαριθμούσε πλέον 172 χώρες – μέλη. Το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο βοήθησε τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να
προσαρμόσουν την οικονομία τους σε μια μορφή που πλέον θα είναι καθοδηγούμενη
από την αγορά και δε θα ακολουθεί εντολές από κάποια κεντρική διοίκηση. Για το
λόγο αυτό κατά τη δεκαετία του 1990 υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και των χωρών αυτών, κατά την οποία επωφελήθηκαν από τις
συμβουλές για τις πολιτικές που θα έπρεπε να ακολουθηθούν, τη τεχνική βοήθεια και
την οικονομική υποστήριξη που τους παρείχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το
αποτέλεσμα ήταν πως στο τέλος της δεκαετίας πολλές από αυτές τις χώρες μέσα από
μια διαδικασία αναδιάρθρωσης της δομής της οικονομίας τους πλέον είχαν μια
οικονομία που καθοδηγούνταν από την αγορά και κατ’ επέκταση εισήλθαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.
Το 1997 παρουσιάστηκε πληθώρα χρηματοοικονομικών κρίσεων σε χώρες της
Ασίας. Σχεδόν όλες οι χώρες που επηρεάστηκαν από τις κρίσεις αυτές, προσέγγισαν
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζήτησαν τόσο την οικονομική βοήθεια του όσο
και βοήθεια για τη μεταρρύθμιση των οικονομικών πολιτικών τους. Από αυτή την
εμπειρία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακάλυψε τρόπους με τους οποίους θα
μπορούσε

να

παρέχει

καλύτερες

αντιδράσεις

σε

μελλοντικές

αντίστοιχες

καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, το 1999 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε
συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα ξεκίνησαν το Παγκόσμιο Πρόγραμμα
Αξιολόγησης του Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Sector Assessment
Program) και πλέον πραγματοποιούσαν εθνικές αξιολογήσεις σε εθελοντική βάση.
Επίσης μετά από την εμπειρία των Ασιατικών οικονομικών κρίσεων, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο πλέον δε θεωρούσε ως καλύτερη λύση την απελευθέρωση των
λογαριασμών κεφαλαίων και επαναξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
προσαρμόζεται η δημοσιονομική πολιτική όταν μια κρίση επισπεύδεται από την
απότομη παύση των χρηματοοικονομικών εισροών.
Κατά τη δεκαετία του 1990 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με την
Παγκόσμια Τράπεζα προσπάθησαν να βρουν τρόπους με τους οποίους θα
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ανακούφιζαν της φτωχές χώρες από το βάρος των χρεών τους. Στα πλαίσια της
προσπάθειας τους αυτής ξεκίνησε το 1996 η Πρωτοβουλία για τις Υπερχρεωμένες
Φτωχές Xώρες (Initiative for the Heavily Indebted Countries), με στόχο να μην
υπάρχει καμία φτωχή χώρα παγκόσμια που να μην μπορεί να αντέξει το βάρος του
χρέους της. Το 2005 η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώθηκε με την Πολυμερή
Πρωτοβουλία Ελάφρυνσης του Χρέους (Multilateral Debt Relief Initiative).
Τη σύγχρονη εποχή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει ενεργά στο
δανεισμό χωρών καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς
κρίσης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση ξεκίνησε το 2007 με την κατάρρευση του
ενυπόθηκου δανεισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εξαπλώθηκε σε
ολόκληρο τον κόσμο το 2008 επιταχυνόμενη από τις μεγάλες ανισορροπίες που
υπήρχαν στις παγκόσμιες χρηματορροές. Η μεγαλύτερη αύξηση των χρηματορροών
τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και οι
αναπτυσσόμενες χώρες έγιναν αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία
περισσότερο συγκροτημένες.
Οι ιδρυτές του συστήματος Bretton Woods πίστευαν ότι οι ιδιωτικές
χρηματορροές δεν πρόκειται να διαδραμάτιζαν ξανά σημαντικό ρόλο στην οικονομία
και για αυτό το λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δάνειζε παραδοσιακά στα μέλη
του ανάλογα με τις τρέχουσες δυσκολίες που παρουσίαζαν. Η σύγχρονη οικονομική
κρίση όμως απέδειξε την ευαισθησία που παρουσιάζουν οι χρηματοοικονομικές
αγορές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άρχισε να δέχεται πολλαπλές εκκλήσεις
για χρηματοοικονομική υποστήριξη και υποστήριξη στην εγκαθίδρυση νέων
πολιτικών από διάφορες χώρες – μέλη του παγκόσμια.
Η παγκόσμια κοινότητα αναγνώρισε τη σημαντικότητα των οικονομικών πόρων
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τη σύγχρονη εποχή και την πιθανότητα να
εξανεμιστούν πριν τελειώσει η οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό, με τη θερμή
υποστήριξη των χωρών – πιστωτών του Ταμείου, η ικανότητα δανεισμού του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τριπλασιάστηκε και έφτασε περίπου τα 750
δισεκατομμύρια

Ευρώ.

Το

Διεθνές

Νομισματικό

Ταμείο

με

στόχο

την

αποτελεσματική χρήση των οικονομικών του πόρων, αναθεώρησε την πολιτική
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δανεισμού του και με τον τρόπο αυτό δημιούργησε μία ευμετάβλητη πιστωτική
γραμμή για τις χώρες που έχουν γερά οικονομικά θεμέλια και ένα ιστορικό των
επιτυχημένα εκτελεσμένων πολιτικών. Επίσης πραγματοποίησε μια σειρά άλλων
μεταρρυθμίσεων που οδήγησαν στην εύκολη εκταμίευση πολύ μεγάλων ποσών για
τις χώρες που τα είχαν άμεσα ανάγκη.
Η Παγκόσμια Τράπεζα που προαναφέρθηκε είναι μια πηγή χρηματοοικονομικής
και τεχνικής βοήθειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Σκοπός της είναι η
καταπολέμηση της φτώχειας με αποτελέσματα που μπορούν να διατηρηθούν χρονικά
και η παροχή βοήθειας σε ανθρώπους με απώτερο στόχο να βοηθήσουν οι ίδιοι τον
εαυτό τους με την παροχή πόρων, την ανταλλαγή γνώσεων, και πολλών άλλων
δραστηριοτήτων. Δεν πρόκειται για μια τράπεζα με την ευρεία έννοια, η Παγκόσμια
Τράπεζα αποτελείται από δύο ξεχωριστά ιδρύματα ανάπτυξης που αποτελούν
συνιδιοκτησία 187 χωρών – μελών, την Παγκόσμια Τράπεζα Ανακατασκευής και
Ανάπτυξης (International Bank of Reconstruction and Development) και την Ένωση
Παγκόσμιας Ανάπτυξης (International Development Association).
Σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς που συμπληρώνουν τη λειτουργία της,
παρέχει δάνεια με χαμηλά επιτόκια, πιστώσεις χωρίς επιτόκιο και χορηγεί στις
αναπτυσσόμενες χώρες ένα μεγάλο εύρος βοηθητικών δραστηριοτήτων, όπως για
παράδειγμα επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια διαχείριση, τις
υποδομές, την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού και του δημόσιου τομέα και τη
διαχείριση των γεωργικών, περιβαλλοντολογικών και φυσικών πόρων. Οι βασικές
λειτουργίες της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι η άντληση κεφαλαίων, η παροχή
δανείων, η παροχή δανείων εμπιστοσύνης και επιχορηγήσεων, η προσφορά
υπηρεσιών ανάλυσης και συμβουλευτικής και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των
χωρών – μελών της.
Επιστρέφοντας στην ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο βασικός
ρόλος του είναι να προωθεί την παγκόσμια νομισματική συνεργασία και τη
σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, να διευκολύνει την ισορροπημένη
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και να παρέχει πόρους με στόχο να βοηθήσει τα
μέλη του να εξισορροπήσουν τα προβλήματα αποπληρωμής τους ή να βοηθήσει στην
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ελάττωση της φτώχειας. Οι βασικές δραστηριότητες του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών σχετικά με τις πολιτικές που θα
πρέπει να ακολουθούνται σε κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες με βάση την
ανάλυση των οικονομικών τάσεων και τις διακρατικές εμπειρίες που έχει, την έρευνα,
τις στατιστικές, τις προβλέψεις και την ανάλυση που βασίζεται στην παρακολούθηση
της παγκόσμιας, περιφερειακής και τοπικής οικονομίας και των αντίστοιχων αγορών,
την παροχή δανείων στην προσπάθεια του να βοηθήσει χώρες να ξεπεράσουν τις
οικονομικές τους δυσκολίες, την παροχή εξειδικευμένων δανείων διευκόλυνσης στην
προσπάθεια του να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τη
φτώχεια και την παροχή τεχνικής βοήθειας και εκπαίδευσης για να βοηθήσει τις
χώρες να διαχειρίζονται καλύτερα την οικονομία τους.
Καθώς η οικονομική κατάσταση παγκόσμια αλλάζει, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προσαρμόζεται αυξάνοντας το δανεισμό στις χώρες που το έχουν ανάγκη
λόγω της οικονομικής κρίσης, αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία δανεισμού,
παρέχοντας ανάλυση και συμβουλές, μαθαίνοντας μέσα από την κρίση και
προχωρώντας σε ιστορικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση. Αυτό το επιτυγχάνει
μέσα από την οικονομική επίβλεψη που πραγματοποιεί και που το βοηθάει να
διατηρεί ιστορικό της «οικονομικής υγείας» των χωρών – μελών του και στη
συνέχεια να προειδοποιεί τις χώρες για πιθανούς κινδύνους και να τους παρέχει
συμβουλές για τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
Αυτή τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαριθμεί 187 χώρες – μέλη.
Αποτελεί μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, αλλά έχει το δικό του
καταστατικό χάρτη, τη δική του κυβερνητική οργάνωση και τα δικά του οικονομικά
στοιχεία. Τα μέλη του αντιπροσωπεύονται μέσα από ένα αναλογικό σύστημα που
βασίζεται κατά κύριο λόγο στο σχετικό τους μέγεθος στην παγκόσμια οικονομία.
Επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεργάζεται με άλλες διεθνείς οργανώσεις
για την προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας.
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3.6.

Ο ρόλος που διαδραματίζει το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Financial Stability Board)
Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board –
FSB) αντικατέστησε τη λειτουργία του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Financial Stability Forum – FSF) στις 2 Απριλίου 2009. Η αντικατάσταση αυτή έγινε
με στόχο την ίδρυση ενός περισσότερο εκτεταμένου οργανισμού, γεγονότος που θα
ενδυνάμωνε την αποτελεσματικότητα του ως μηχανισμού αντιμετώπισης των
αδυναμιών που παρουσιάζουν οι εθνικές Αρχές, οι φορείς τυποποίησης και τα διεθνή
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αποτελεσματικότητα του εν λόγω οργανισμού ως
μηχανισμού αντιμετώπισης των αδυναμιών βασίζεται στην ανάπτυξη και την
υλοποίηση ισχυρών ρυθμιστικών, εποπτικών και άλλων πολιτικών, που πάντοτε
στοχεύουν στη χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είχε ως βασικό ρόλο την οργάνωση
και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών Αρχών, που ήταν υπεύθυνες για τη
χρηματοοικονομική σταθερότητα σε σημαντικά διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα,
και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διεθνών ομάδων ρυθμιστών και
εποπτών ανά συγκεκριμένη κλαδική κατηγορία και διαφόρων επιτροπών που
αποτελούνταν από ειδικούς των Κεντρικών Τραπεζών. Ιδρύθηκε το 1999 από τους
Υπουργούς Οικονομικών και τους Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών
που ανήκουν στις G7 (δηλαδή στις 7 πιο οικονομικά ισχυρές χώρες του κόσμου) με
στόχο την προώθηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας μέσα από
ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και τη διεθνή συνεργασία σε ρυθμιστικά και
εποπτικά θέματα των χρηματοοικονομικών αγορών.
Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι η επεκταμένη μορφή του
Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την έννοια ότι περιλαμβάνει τις χώρες
που ανήκουν στις G20 (δηλαδή στις 20 πιο οικονομικά ισχυρές χώρες του κόσμου),
μαζί με την Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός όμως από την προσθήκη της
συμμετοχής αυτών των χωρών, ενισχύθηκε και ο ρόλος του νέου οργανισμού που
ιδρύθηκε. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται ρητά στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε
στις

2

Απριλίου

2009

σχετικά

με
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την

αντικατάσταση

του

Φόρουμ

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

από

το

Συμβούλιο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι υπεύθυνο για
όσα είχε αναλάβει το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά έχει αναλάβει
και επιπρόσθετες ενέργειες για τις οποίες είναι υπεύθυνο.
Ο ρόλος του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που στη συνέχεια
αναλήφθηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν να αξιολογεί
τις αδυναμίες που επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να προσδιορίζει και να
επιβλέπει τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση τους και να
προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών που
είναι υπεύθυνες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν υπεύθυνο για:
•

Την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις εξελίξεις στην
αγορά και τις επιπτώσεις τους στη ρυθμιστική αγορά.

•

Την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση των καλύτερων πρακτικών
που πρέπει να εφαρμοστούν για να τηρούνται τα ρυθμιστικά πρότυπα.

•

Την ανάληψη κοινών στρατηγικών αξιολογήσεων για την εργασία ανάπτυξης
πολιτικών από τους διεθνείς φορείς πιστοποίησης με στόχο να εξασφαλιστεί
ότι η εργασία τους θα ολοκληρωθεί έγκαιρα, μέσα σε κλίμα συνεργασίας και
θα είναι επικεντρωμένη στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

•

Να θέτει κατευθυντήριες γραμμές και να υποστηρίζει την καθιέρωση
εποπτικών σωμάτων.

•

Να διαχειρίζεται το σχεδιασμό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για
διασυνοριακή διαχείριση κρίσεων, ειδικά σε σχέση με συστημικά σημαντικές
εταιρείες.

•

Να συνεργάζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη διεξαγωγή
Ασκήσεων Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning Exercises).
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Το

Συμβούλιο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

αποτελείται

από
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διαφορετικούς παγκόσμιους οργανισμούς που εντάσσονται σε 26 διαφορετικές
κατηγορίες, ανάλογα με τη χώρα στην οποία ανήκουν ή το είδος τους. Τα μέλη του
Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύονται να επιδιώκουν τη
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να διατηρούν τη διαφάνεια και
την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα.
Επίσης δεσμεύονται να εφαρμόζουν τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα και
συμφωνούν να δέχονται περιοδικές αξιολογήσεις από άλλα μέλη του Συμβουλίου, για
τις οποίες θα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων στοιχείων και οι δημόσιες εκθέσεις του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τα
Προγράμματα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα.
Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσα από τη συνεργασία των
μελών του επιδιώκει τη γρήγορη οργάνωση και εφαρμογή μιας πολυμερούς διάταξης
που έχει ευρεία βάση και στοχεύει στην ενδυνάμωση των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και στη σταθερότητα των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών. Οι
απαραίτητες αλλαγές που προκύπτουν στην προσπάθεια αυτή, τίθενται σε εφαρμογή
από

τις

σχετικές

εθνικές

χρηματοοικονομικές

Αρχές.

Το

Συμβούλιο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επεξεργάζεται και καταγράφει τις σχετικές
δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τις υπεύθυνες Αρχές και είναι υπεύθυνο για τη
διαδικασία αξιολόγησης.

3.7.

Η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων
(Emergency Liquidity Assistance)
Η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων
(Emergency Liquidity Assistance – ELA) προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
βρίσκονται σε κίνδυνο είναι μια λειτουργία της κεντρικής τράπεζας της χώρας στην
οποία ανήκουν τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θέματα όπως ο ρόλος της
κεντρικής τράπεζας σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων ή η ισορροπία που θα
πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της διαφάνειας των σχετικών επικοινωνιών και της
αποφυγής πιθανών προβλημάτων ηθικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψουν,
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παραμένουν μέχρι και σήμερα αντικείμενο συζήτησης σχετικά με το ρόλο της
κεντρικής τράπεζας.
Η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων είναι μια
πίστωση που χορηγεί η κεντρική τράπεζα σε κάποιους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς (οι οποίοι κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, είναι τράπεζες) όταν
οι καταστάσεις που έχουν παρουσιαστεί είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Είναι σημαντικό να
γίνει κατανοητό ότι η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων
καταστάσεων είναι διαφορετική έννοια από αυτή των κανονικών λειτουργιών των
νομισματικών πολιτικών που εφαρμόζονται κατά περιόδους σε κάθε χώρα. Η
ανάλυση που ακολουθεί τονίζει μεταξύ άλλων τα σημεία στα οποία έγκειται αυτή η
διαφοροποίηση.
Σε περιόδους κρίσης, η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να δανείζει με μεγαλύτερα
επιτόκια απ’ ότι συνηθίζεται σε κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα
δάνεια που παραχωρεί να στηρίζονται σε καλούς τραπεζικούς τίτλους και θα πρέπει
να δανείζει με ελευθερία, χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς. Όλα αυτά αναλύονται
επίσης διεξοδικά παρακάτω. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι
ιδίως στη ξένη βιβλιογραφία υπάρχει η τάση να χρησιμοποιούνται οι έννοιες
«βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων» και
«δανειστής της έσχατης λύσης» (Lender Of Last Resort – LOLR), αναφερόμενη στην
κεντρική τράπεζα, ως ταυτόσημες, παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές έννοιες έχουν
ελαφρώς διαφορετική σημασία, καθώς η έννοια του «δανειστή της έσχατης λύσης»
είναι περισσότερο ευρεία.
Η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων αφορά
την έγκριση και την απόδοση πίστωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που
συνήθως είναι μια τράπεζα, κάτω από ειδικές και εξαιρετικές καταστάσεις και
συνήθως με παροχή εγγυήσεων έναντι της πίστωσης από το συγκεκριμένο ίδρυμα.
Πολλές από αυτές τις προϋποθέσεις είναι απαραίτητες και όταν η κεντρική τράπεζα
εκτελεί συνηθισμένες πράξεις στην ανοιχτή αγορά.
Το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανό
να μην αποτελεί επαρκή παράγοντα προσδιορισμού της κατάστασης, δηλαδή αν
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πρόκειται για συνηθισμένες πράξεις στην ανοιχτή αγορά ή βοήθεια παροχής
ρευστότητας σε κρίσιμες καταστάσεις. Η διαφοροποίηση προκύπτει από το γεγονός
ότι η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε κρίσιμες καταστάσεις σχετίζεται άμεσα με τις
εξαιρετικές

καταστάσεις

που

επικρατούν

όταν

πραγματοποιείται

η

αναχρηματοδότηση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, εξαιρετικές
καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην επικρατούν στο σύνολο της αγοράς τη
συγκεκριμένη περίοδο.
Συνήθεις καταστάσεις που οδηγούν στην ανάγκη παροχής ρευστότητας είναι αυτές
κατά τις οποίες κάποιο μη τεχνικό σοκ στην αγορά οδηγεί σε μεγαλύτερη
αβεβαιότητα και σε μείωση της προθυμίας ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές.
Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση στην αγορά. Εάν η
πληροφόρηση σχετικά με την αξία του ενεργητικού των τραπεζών ήταν διαθέσιμη
στην αγορά, τότε κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής θα μπορούσε να κάνει την έρευνα
του, να παρακολουθεί την αγορά και να κρίνει αν θέλει να επενδύσει σε αυτή ή αν
δεν το επιθυμεί. Στην πραγματικότητα όμως η πληροφόρηση στην αγορά είναι
ελλιπής και αρκετά δαπανηρή και σε περιόδους χρηματοπιστωτικών κρίσεων η
αβεβαιότητα σχετικά με τη φερεγγυότητα και την επάρκεια της παρεχόμενης
πληροφόρησης εντείνεται. Λόγω της ασυμμετρίας της πληροφόρησης παρουσιάζεται
στην αγορά η ιδιάζουσα κατάσταση κατά την οποία φερέγγυες τράπεζες (ή/και
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί γενικότερα) παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα
έλλειψης ρευστότητας.
Κατά τη διαδικασία παροχής ρευστότητας σε κρίσιμες καταστάσεις, παρατηρείται
παροχή

μετρητών

από

την

κεντρική

τράπεζα

συγκεκριμένα

προς

το

χρηματοπιστωτικό οργανισμό που τα έχει ανάγκη, έτσι ώστε μια πιο γενική αύξηση
της συνολικής παρεχόμενης ρευστότητας στην αγορά να μην αποτελεί απαραίτητα
την καλύτερη λύση προς την κατεύθυνση της εξόδου από την κρίση, αν και κάτι
τέτοιο θα μπορούσε να συμβάλει θετικά.
Ένα από τα σχετικά θέματα που προκαλεί διχογνωμία στους οικονομολόγους είναι
το κατά πόσο οι Αρχές είναι σε καλύτερη θέση από τους συμμετέχοντες στην αγορά
για να αποφασίσουν επιλεκτικά την παροχή βοήθειας σε
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τράπεζες που

αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης ρευστότητας. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο
δημόσιος δανεισμός σε συγκεκριμένα ιδρύματα είναι είτε απαραίτητος είτε
σημαντικός για τη συνολική οικονομία. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο επιχείρημα ότι
η κεντρική τράπεζα θα έπρεπε να αρκείται στη ρύθμιση της συνολικής προσφοράς
ρευστότητας, αφήνοντας στη συνέχεια στις τράπεζες την ανάλογη κατανομή της
ρευστότητας αυτής, ενισχύοντας παράλληλα την επίβλεψη των τραπεζών μεταξύ
τους. Η αντίθετη άποψη στηρίζεται από τους υποστηρικτές της ελεύθερης τραπεζικής
θεωρίας και τονίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας κεντρικής τράπεζας, η οποία θα
εφάρμοζε μια πιο διακριτική μορφή παρέμβασης.
Πάντως οι οικονομολόγοι συμφωνούν σχεδόν ομόφωνα στην άποψη ότι είναι
δύσκολο να επιτευχθεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ένα τραπεζικό σύστημα
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν δεν υπάρχει μια ορισμένη Αρχή που να
παρέχει άμεσα εξωτερική χρηματοδότηση όταν οι καταστάσεις το απαιτούν. Η άποψη
αυτή στηρίζεται κατά βάση σε δύο επιχειρήματα: Πρώτον, είναι γεγονός ότι οι
τράπεζες που παρουσιάζουν προβλήματα συνήθως δέχονται κάποιας μορφής
υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη δυσμενή κατάσταση στην οποία
βρίσκονται. Δεύτερον, το πλεονέκτημα των πληροφοριών που προκύπτει ως
επακόλουθο ενός σοκ στην αγορά υπολογίζεται ότι είναι πιο ευρύ για τις
νομισματικές Αρχές σε σύγκριση με αυτό που αποκτούν οι συνήθεις συμμετέχοντες
της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πρώτο επιχείρημα που
αναφέρθηκε παραπάνω αφορά το κόστος του επιλεκτικού δανεισμού σε σχέση με τα
πιθανά προβλήματα ηθικού κινδύνου που ενδέχεται να προκύψουν, σε σύγκριση με
το όφελος που προκύπτει από την ελάττωση της πιθανότητας να παρουσιαστεί μια
συστημική κρίση. Το δεύτερο επιχείρημα αφορά το χρηματοοικονομικό προφίλ
ανάληψης ρίσκου – αποδοχής απόδοσης που προκύπτει από τη συμφωνία που
κινδυνεύει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το γεγονός ότι ακόμη και αν η κεντρική
τράπεζα και οι συμμετέχοντες στην αγορά επωφελούνται την ίδια στιγμή από τις ίδιες
περιορισμένες σχετικές πληροφορίες, η απόφαση που θα λάμβανε η κεντρική τράπεζα
και οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορεί τελικά να ήταν διαφορετική.
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Αναφορικά με το κατά πόσο η επικοινωνία της κεντρικής τράπεζας είναι
«ανοικτή», η κεντρική τράπεζα μπορεί είτε να αποκρύψει πλήρως το γεγονός ότι
σχεδιάζει ένα πλαίσιο βοήθειας παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων
καταστάσεων, είτε να το γνωστοποιήσει στην αγορά. Στην πρώτη περίπτωση είναι
πιθανό να υπάρχουν υπόνοιες για το σχεδιασμό ενός τέτοιου πλαισίου, αλλά να μην
είναι ξεκάθαρο εάν όντως σχεδιάζεται ένα τέτοιο πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση
είναι προφανές ότι μια τράπεζα που αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας θα
προσπαθήσει αρχικά να εξαντλήσει όλες τις υπόλοιπες πιθανές επιλογές που θα έχει
και στη συνέχεια αν δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα της, θα ζητήσει από την
κεντρική τράπεζα βοήθεια παροχής ρευστότητας.
Στη δεύτερη περίπτωση, αν δηλαδή η κεντρική τράπεζα επιλέξει να γνωστοποιήσει
ευρέως το σχεδιασμό ενός πλαισίου βοήθειας παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις
κρίσιμων καταστάσεων, συνήθως μαζί με τη δήλωση της γνωστοποίησης του
σχεδιασμού αυτού αναφέρονται και κάποιες προειδοποιήσεις σχετικά με τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες πρόκειται το πλαίσιο αυτό να ενεργοποιηθεί και να εφαρμοστεί,
αλλά και με τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας. Η γνωστοποίηση του σχεδιασμού
ενός τέτοιου πλαισίου από την κεντρική τράπεζα είναι προτιμότερη από την
απόκρυψη του, καθώς όπως έχει αποδειχθεί από προηγούμενες κρίσεις που
παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν, όταν ένα τέτοιο πλαίσιο είναι
γνωστοποιημένο εκ των προτέρων, είναι πιο εύκολο να παρθούν γρήγορα και
αποτελεσματικότερα

οι

σχετικές

αποφάσεις

για

την

ενίσχυση

ενός

χρηματοπιστωτικού οργανισμού που αντιμετωπίζει προβλήματα όταν αυτό είναι
απαραίτητο.
Όπως προαναφέρθηκε, η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων
καταστάσεων προσφέρεται όταν αυτό είναι απαραίτητο κυρίως σε τράπεζες. Αυτό
συμβαίνει, γιατί οι τράπεζες είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι κατά
κύριο λόγο περισσότερο ευαίσθητα αναφορικά με τη ρευστότητα τους σε περιόδους
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις που άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός των τραπεζών μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρά
προβλήματα έλλειψης ρευστότητας και των οποίων η κατάρρευση να προκαλέσει
γενικότερα σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η βοήθεια
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παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων επεκτείνεται και
εφαρμόζεται και για τους συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Στις περιπτώσεις που προσφέρεται βοήθεια παροχής ρευστότητας από την
κεντρική τράπεζα, υπογράφεται ένα μνημόνιο συμφωνίας. Το μνημόνιο συμφωνίας
καθορίζει

τις ευθύνες

των

αντισυμβαλλόμενων

μερών

αναφορικά με

τη

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, κυρίως, τη διαχείριση της κρίσης. Με αυτό τον
τρόπο τα περισσότερα σημαντικά στοιχεία των τελικών προδιαγραφών έχουν
προσδιοριστεί ρητά μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται.
Το μνημόνιο συμφωνίας παρόλα αυτά είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή και
κατανοητή, απευθυνόμενο στο ευρύτερο κοινό και όχι αποκλειστικά στους
δικηγόρους. Επίσης το κύριο μέρος του μνημονίου συμφωνίας αποσκοπεί στη
βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
συνυπογραφόντων μερών, κυρίως όταν μια κρίση παρουσιάζεται και εξαπλώνεται.
Για το λόγο αυτό αφιερώνεται αρκετή προσοχή σε θέματα συντονισμού και
καθιερώνεται μια επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. Επίσης είναι σημαντικό να
σημειωθεί ότι το μνημόνιο συμφωνίας περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες πρόκειται να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια να ισχύσει ως οδηγία σχετικά με
τη συνεργασία και τη διαχείριση της κρίσης.
Εκτός από την ανταλλαγή των πληροφοριών, καθορίζονται άλλα δύο κύρια
στοιχεία δραστηριοποίησης: Πρώτον, ότι δίνεται προτεραιότητα στις λύσεις που
μπορούν να προκύψουν μέσα από την αγορά και ότι οι απώλειες που θα προκύψουν
στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να επιβαρύνουν αρχικά τους ιδιοκτήτες του
προβληματικού ιδρύματος και δεύτερον, ότι όταν κάθε τέτοια επιλογή έχει εξεταστεί,
δεν υπάρχει καμία άλλη εμφανής εναλλακτική λύση και έχουν προκύψει εξαιρετικά
κρίσιμες καταστάσεις, τότε θα εφαρμόζεται η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε
περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων.
Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις
κρίσιμων καταστάσεων θα πρέπει να χορηγείται από την κεντρική τράπεζα, η οποία
θα πρέπει να δανείζει με μεγαλύτερα επιτόκια απ’ ότι συνηθίζεται σε κανονικές
συνθήκες, θα πρέπει να φροντίζει ώστε τα δάνεια που παραχωρεί να στηρίζονται σε
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καλούς τραπεζικούς τίτλους και θα πρέπει να δανείζει με ελευθερία, χωρίς
συγκεκριμένους περιορισμούς.
Αναφορικά με τα μεγαλύτερα επιτόκια δανεισμού, η έννοια του «μεγαλύτερου»
δεν αφορά την τιμωρία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δέχονται τη βοήθεια
παροχής ρευστότητας. Όπως έχει γίνει φανερό από τα προηγούμενα, η κεντρική
τράπεζα θα πρέπει να χορηγήσει βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις
κρίσιμων καταστάσεων, όταν η κρίση έχει παρουσιαστεί, αλλά δεν έχει γίνει ήδη
πολύ βαθιά. Για το λόγο αυτό τα επιτόκια δανεισμού που θα αποδοθούν πρόκειται να
είναι υψηλότερα από αυτά που θα ήταν σε κανονικές συνθήκες, εκφράζοντας έτσι την
αβεβαιότητα που έχει παρουσιαστεί στην αγορά, χωρίς όμως να είναι υψηλότερα από
τα επιτόκια δανεισμού που θα υπάρχουν στην αγορά όταν η κρίση πλέον θα είναι
πολύ βαθιά. Σκοπός είναι να υπάρχει ελεύθερος δανεισμός στην αγορά, ακόμη και με
ελαφρώς υψηλότερα επιτόκια, έτσι ώστε να επανέλθει σύντομα η εμπιστοσύνη στην
αγορά.
Η αύξηση του επιτοκίου δανεισμού είναι ένας τρόπος με τον οποίο περιορίζεται ο
ηθικός κίνδυνος που προκύπτει, καθώς οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν
το δανεισμό από την κεντρική τράπεζα όσο υπάρχουν άλλες εναλλακτικές, γιατί η
πίστωση που θα τους δοθεί από αυτή θα είναι ακριβή. Με το δανεισμό από την
κεντρική τράπεζα οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διακινδυνεύουν και τη φήμη τους
και για το λόγο αυτό επιδιώκουν να αποφύγουν το δανεισμό αυτό όσο έχουν και
άλλες επιλογές. Επίσης με την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού επιτυγχάνεται η
απόρριψη παροχής έκτακτης ρευστότητας προς οργανισμούς που δεν τη χρειάζονται
απαραίτητα.
Αναφορικά με το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να χορηγεί δάνεια που
θα στηρίζονται σε καλούς τραπεζικούς τίτλους, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η
παροχή εγγυήσεων καταλήγει να είναι ένα σύνθετο έργο σε περιόδους κρίσης. Για το
λόγο αυτό είναι σημαντικό η κεντρική τράπεζα να είναι σε θέση να εξακριβώσει κατά
πόσο είναι φερέγγυα η τράπεζα που κάνει αίτηση για χορήγηση βοήθειας παροχής
ρευστότητας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματική
διαχείριση της κρίσης. Στα πλαίσια αυτά αξίζει να αναφερθεί πως είναι γεγονός ότι
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μια τράπεζα που κρίνεται πως έχει καλούς τραπεζικούς τίτλους, θεωρείται πως είναι
και φερέγγυα.
Εφόσον η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας είναι σημαντική για την επιτυχία των
πολιτικών που θα ορίσει και θα εφαρμόσει, η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι από
χρηματοπιστωτικής άποψης ιδιαίτερα δυνατή. Επιπρόσθετα η χρηματοοικονομική
κατάσταση της τράπεζας ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που αντιμετωπίζει
οικονομικά προβλήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο σχετικά με τον
υπεύθυνο φορέα που θα πρέπει να αναλάβει δράση. Πιο συγκεκριμένα, εάν είναι
ξεκάθαρο πως το ίδρυμα που αντιμετωπίζει προβλήματα δεν είναι φερέγγυο, τότε η
κυβέρνηση της χώρας είναι αυτή που αναλαμβάνει τη διαχείριση των προβλημάτων
του. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναλάβει το βασικό
ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εξ’ ολοκλήρου η κεντρική τράπεζα.
Σχετικά με την τρίτη παρατήρηση που αναφέρθηκε νωρίτερα για τη χορήγηση
δανείων από την κεντρική τράπεζα σε περιόδους κρίσης, ότι δηλαδή θα πρέπει να
δανείζει με ελευθερία και χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς, προκύπτουν δύο
διαφορετικές διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η μία από αυτές
αφορά το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα δε θα πρέπει να καθορίζει ένα σταθερό
ποσοστό ή να ορίζει ένα μέγιστο ποσό βοήθειας παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις
κρίσιμων καταστάσεων εκ των προτέρων. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένη

να

αναλάβει

πλήρως

αναχρηματοδότησης που θα προκύψουν

όλες

τις

ανάγκες

της

έκτακτης

στο προβληματικό χρηματοπιστωτικό

ίδρυμα, εφόσον αυτό συνεχίζει να παρέχει στην κεντρική τράπεζα καλούς
τραπεζικούς τίτλους και είναι πρόθυμο να πληρώνει το απαιτούμενο επιτόκιο
δανεισμού.
Η πιο σημαντική διάσταση όμως που προκύπτει είναι η δεύτερη, η οποία αφορά
την επικοινωνία. Αν και έχει γίνει ανάλυση της σημαντικότητας της επικοινωνίας και
προηγουμένως, είναι σημαντικό να τονισθεί για μία ακόμη φορά ο καίριος ρόλος της.
Θα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό ότι πολλές φορές δεν έχει τόσο μεγάλη
σημασία το πραγματικό ποσό που παρέχει ως βοήθεια ρευστότητας σε κρίσιμες
καταστάσεις η κεντρική τράπεζα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που το έχουν
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ανάγκη, όση σημασία έχει το επικοινωνιακό σήμα που θα δοθεί από την κίνηση της
παροχής βοήθειας προς την αγορά.
Πιο συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να δοθεί στην αγορά η εικόνα ότι η κεντρική
τράπεζα είναι πρόθυμη να διαθέσει οποιοδήποτε ποσό είναι πραγματικά αναγκαίο
προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, προκειμένου το
πρόβλημα τους να αντιμετωπισθεί. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η αβεβαιότητα
στην αγορά και θα ανακτηθεί γρηγορότερα η εμπιστοσύνη της. Είναι αξιοσημείωτο
ότι μελετώντας παρελθούσες περιπτώσεις παροχής ρευστότητας σε περιόδους
κρίσεων παρατηρήθηκε ότι η εμπιστοσύνη της αγοράς ανακτήθηκε ευκολότερα σε
περιπτώσεις

που

δόθηκε

μικρότερη

ενίσχυση

προς

τα

προβληματικά

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά δόθηκαν τα σωστά επικοινωνιακά σήματα στην
αγορά, σε σύγκριση με περιπτώσεις που δόθηκε πιο γενναιόδωρη παροχή βοήθειας,
αλλά τα επικοινωνιακά σήματα προς την αγορά δεν ήταν ξεκάθαρα και θετικά.
Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να ακολουθεί σταθερά
και

ξεκάθαρα

βήματα

όταν

αντιμετωπίζει

τα

προβλήματα

διαφόρων

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περιόδους κρίσης, χορηγώντας εμπιστοσύνη και
αυτοπεποίθηση στην αγορά ακόμη και πριν παράσχει τη βοήθεια ρευστότητας στα
ίδια τα ιδρύματα που την έχουν ανάγκη. Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχει η κεντρική
τράπεζα να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικότερα κάτω από την πίεση του χρόνου
που θα έχει λόγω της οικονομικής κρίσης της περιόδου.
Η βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων στοχεύει
να διορθώσει τα προβλήματα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσεων από τις
δυνάμεις της αγοράς, οι οποίες κατά καιρούς δε διοχετεύουν επαρκή συνολική
ρευστότητα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της αγοράς που την έχουν
ανάγκη και που, κατά τα λοιπά, είναι άξιες να την παραλάβουν. Καθώς τη σημερινή
εποχή οι φορολογούμενοι είναι αυτοί που αποτελούν τους κύριους μετόχους της
κεντρικής τράπεζας κάθε χώρας (αφαιρώντας τις σχετικές νομοθετικές λεπτομέρειες),
είναι πολύ σημαντικό να καθησυχαστούν και να διαβεβαιωθούν ότι έχουν γίνει όλες
οι δυνατές προσπάθειες μείωσης των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του
δημόσιου χρήματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβάλλουσα
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υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε ανάγκη, έτσι
ώστε να αποφεύγεται πιθανό αδικαιολόγητο κόστος προς τους φορολογούμενους και
να απωθούνται επισφαλή κίνητρα από το χρηματοοικονομικό τομέα.
Κάποιες από τις σύγχρονες τραπεζικές κρίσεις που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν
και οι οποίες για την αντιμετώπιση τους δέχθηκαν βοήθεια παροχής ρευστότητας σε
περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων, κρίνεται σημαντικό να αναφερθούν σε αυτό το
σημείο για λόγους πληρότητας. Τέτοιου είδους κρίσεις παρουσιάστηκαν στη Σουηδία
στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1995 (τράπεζα
Barings), στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2001 (μετά τα γεγονότα της 11ης
Σεπτεμβρίου), στην Αυστρία το 2006 και για μία ακόμη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο
και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα έτη 2006 – 2007 (με τα προβλήματα της
τράπεζας Northern Rock και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Bear Stearns).
Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η βοήθεια
παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων είναι ένα μέτρο που
πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται
προβλήματα ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση και επίσης ότι πρέπει να χορηγείται
μόνο στις περιπτώσεις που κρίνεται αρκετά πιθανή η παρουσίαση ενός συστημικού
προβλήματος αν η κεντρική τράπεζα δεν αναλάβει δράση. Για το λόγο αυτό η
κεντρική τράπεζα θα πρέπει να έχει προνοήσει και να έχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης
για τέτοια θέματα που ενδέχεται κάποια στιγμή να παρουσιαστούν, αλλά να
προσφέρει βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων ως
μέτρο έσχατης λύσης μόνο όταν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα κινδυνεύει.

3.8.

Ο ρόλος που πρόκειται να διαδραματίσει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
(Private Sector Involvement – PSI) στις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις
Η ενότητα αυτή θα αφιερωθεί στην ανάλυση της έννοιας της συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα (private sector involvement) στην αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης που ενδέχεται να παρουσιάσει μία χώρα, καθώς και ο ευρύτερος ρόλος που
διαδραματίζει μία τέτοια κίνηση στη διαδικασία αντιμετώπισης της δυσχερούς
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οικονομικής κατάστασης της χώρας αυτής. Αρχικά θα παρουσιαστεί το αναλυτικό
πλαίσιο αντιμετώπισης δυσχερών οικονομικών καταστάσεων και θα οριστεί η έννοια
της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια θα αναφερθούν και θα
προσδιοριστούν οι διαφορετικοί τύποι συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην
αντιμετώπιση μιας κρίσης και τα κριτήρια με βάση τα οποία έχει επέλθει ο
διαχωρισμός αυτός. Θα αναφερθούν επίσης θέματα που αφορούν τον ηθικό κίνδυνο
που μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και οι
βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί
αν μια χώρα είναι φερέγγυα ή όχι. Στο τέλος πρόκειται να παρουσιαστεί ένα μοντέλο
προσδιορισμού του χρόνου κατά τον οποίο θα πρέπει να χρεοκοπήσει μία χώρα,
εφόσον αυτό είναι αναπόφευκτο.
Διεθνώς οι υπεύθυνοι για τη χάραξη των πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται
όταν μια χώρα παρουσιάζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ακολουθούν ένα
συγκεκριμένο αναλυτικό πλαίσιο δράσης. Αναγνωρίζεται ότι η προσωρινή επίσημη
οικονομική στήριξη, ακόμη και αν αυτή είναι μεγάλη σε όγκο, μπορεί να είναι η
κατάλληλη δράση για την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την
επιστροφή της εμπιστοσύνης στις ιδιωτικές αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα,
εφόσον η χώρα αντιμετωπίζει μια κρίση που έχει δημιουργήσει προβλήματα
ρευστότητας, αλλά πραγματοποιεί τις κατάλληλες προσαρμογές στις δημοσιονομικές
(και όχι μόνο) πολιτικές της. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια λειτουργική διεθνής
κεφαλαιαγορά ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί το ιδιωτικό κεφάλαιο
ξεπερνά με διαφορά τη δυνητική αναπτυξιακή βοήθεια που θα μπορούσαν να δεχτούν
οι χώρες αυτές από τις επίσημες αρχές με απώτερο στόχο την παγκόσμια ανάπτυξη. Η
φύση της οικονομικής υποστήριξης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφευχθεί η
δημιουργία αδικαιολόγητου ηθικού κινδύνου που θα μπορούσε ακολούθως να
οδηγήσει σε υπέρμετρο δανεισμό από τον ιδιωτικό τομέα.
Η λογική που υποστηρίζει την παροχή οικονομικής στήριξης από επίσημους
φορείς είναι το γεγονός ότι ένας φερέγγυος οφειλέτης θα είναι σε θέση να
αποπληρώσει τους επίσημους φορείς μελλοντικά και ότι η παροχή προσωρινής
στήριξης μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή μιας πιθανής χρεοκοπίας και της
σοβαρής ζημιάς που θα μπορούσε αυτή να επιφέρει στην οικονομία της χώρας, ή
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ακόμη και του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος σε πιο σοβαρές
περιπτώσεις. Η επιβολή των ζημιών που θα προέκυπταν από μια χρεοκοπία σε
μεγαλύτερο βαθμό προς τον ιδιωτικό τομέα και σε μικρότερο βαθμό προς το δημόσιο
θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μελλοντικές ιδιωτικές ροές κεφαλαίων,
καθώς θα έστελνε στις αγορές το σήμα ότι οι χώρες μπορούν να χρεοκοπούν χωρίς να
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη συνέχεια λόγω των σχετικών διεθνών
πολιτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται. Η αντίθετη προσέγγιση στην επιβολή
ζημιών θα μπορούσε να προκαλέσει ηθικό κίνδυνο, όπως αναλύεται διεξοδικά
παρακάτω.
Με γνώμονα τον ορισμό που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο
ρόλος της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα μπορεί να προσδιοριστεί ως εξής: Με τη
συμμετοχή ιδιωτών πιστωτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση μιας
κρίσης, η διεθνής κοινότητα επιδιώκει τον περιορισμό τόσο του ηθικού κινδύνου που
προκύπτει από τη δημιουργία της πεποίθησης ότι οι διεθνείς πολιτικές «διάσωσης»
μιας χώρας ενθαρρύνουν τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου, όσο και των τάσεων φυγής
των ιδιωτών πιστωτών κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Με αυτό τον τρόπο το βάρος
της επίλυσης της κρίσης διαμοιράζεται δίκαια με τους επίσημους φορείς.
Οι κεντρικές νομισματικές Αρχές έχουν επιτύχει συμφωνίες για τη διατήρηση της
έκθεσης σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χορηγήσεις και εθελοντικά, αλλά και μέσα
από την εφαρμογή ηθικών πιέσεων. Επιπρόσθετα, διεθνή κρατικά ομόλογα έχουν
αναδιαρθρωθεί μέσα από εθελοντικές ανταλλαγές χρέους. Τα μέλη του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου έχουν συμφωνήσει ότι είναι μεγάλη η αναγκαιότητα της
αναζήτησης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια αντιμετώπισης
των κρίσεων που κατά περιόδους παρουσιάζονται, παρέχοντας όμως ταυτόχρονα
ευελιξία αναφορικά με τη μορφή που θα λάβει η συμμετοχή αυτή.
Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επιτευχθεί
κατά κύριο λόγο στη βάση του καταλυτικού ρόλου που παραδοσιακά αναλαμβάνει το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την επαναφορά των αυθόρμητων εισροών
κεφαλαίων. Όταν απαιτείται μεγαλύτερη διασφάλιση, μπορεί να χρειαστεί
συντονισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Για να προσδιοριστεί αν απαιτείται
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κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη η εκτίμηση των αναγκών χρηματοδότησης, των
προοπτικών μιας αυθόρμητης επιστροφής στις κεφαλαιαγορές, της διαθεσιμότητας
εργαλείων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα,
του αντίκτυπου στο μελλοντικό κόστος δανεισμού της χώρας και του πιθανού
αντίκτυπου που θα έχουν οι δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης αυτής σε άλλες
χώρες.
Οι ιδιώτες πιστωτές καλό θα ήταν να συμμετέχουν σε όσο πιο εθελοντικό βαθμό
είναι αυτό εφικτό δεδομένων των συνθηκών. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιούνται οι
πιθανότητες της χώρας για μελλοντική πρόσβαση στην αγορά. Η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα συμβολίζεται στη σχετική βιβλιογραφία με το γράμμα «ψ», ως
συντομογραφία του ομόηχου όρου “PSI” (που προέρχεται από τη συντομογραφία της
φράσης “Private Sector Involvement”) και ακολουθείται από τον αντίστοιχο δείκτη
ανάλογα με το είδος της ιδιωτικής συμμετοχής.
Παρακάτω καταγράφονται τα είδη της συμμετοχής του εθελοντικού τομέα που
υπάρχουν, κατηγοριοποιημένα σε φθίνουσα σειρά με κριτήριο το βαθμό της
εθελοντικής φύσης της συμμετοχής:
• Αυθόρμητος δανεισμός (Spontaneous lending): Αυτή είναι η πιο εθελοντική
μορφή που μπορεί να λάβει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αφορά την
αυθόρμητη ροή δανειακών κεφαλαίων με στόχο την επαναφορά της
εμπιστοσύνης στις αγορές. Συμβολίζεται ως ψspon και για πρώτη φορά
εφαρμόστηκε στην περίπτωση της κρίσης του Μεξικού την περίοδο 1994 –
1995.
• Άμεσες ξένες επενδύσεις (Foreign direct investments): Κατά τη διάρκεια των
χρηματοπιστωτικών κρίσεων της τελευταίας εικοσαετίας οι καθαρές εισροές
από άμεσες επενδύσεις παρατηρήθηκε ότι έχουν διατηρηθεί σε ιδιαίτερα καλά
επίπεδα. Γενικά ισχύει ότι όταν μια οικονομία βρίσκεται σε κρίση, η συνεχής
εισροή

άμεσων

επενδύσεων

μπορεί

να

αποτελέσει

βασική

πηγή

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συμπεριλαμβάνοντας μια σημαντική πηγή
εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Συμβολίζεται ως ψfdi.
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• Διατήρηση των τραπεζικών πιστωτικών ορίων (Maintenance of bank credit
lines): Αφορά τη (σχετικά) ανεπίσημη συμφωνία μεταξύ των μεγάλων διεθνών
τραπεζών για τη διατήρηση των βραχυπρόθεσμων διατραπεζικών και
συναλλαγματικών

πιστωτικών

ορίων

σε

ένα

συγκεκριμένο

επίπεδο.

Συμβολίζεται ως ψstcl.
• Μεσοπρόθεσμη μετατροπή των τραπεζικών πιστωτικών ορίων (Medium-term
conversion of bank credit lines): Αφορά μια περισσότερο επίσημη μετατροπή
των βραχυπρόθεσμων διεθνών τραπεζικών απαιτήσεων σε μονοετή έως και
τριετή ομόλογα. Αυτό το είδος της εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού
τομέα περιλαμβάνει μεγαλύτερη προσπάθεια επιβολής ηθικής πίεσης και
συνεννόησης μεταξύ των δανειστών. Συμβολίζεται ως ψ mtcnv .
• Επαναδιαπραγμάτευση με βάση το σχέδιο του Λονδίνου (London-club
rescheduling): Αυτή είναι η κλασική μορφή της συμμετοχής του ιδιωτικού
τομέα, όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αρχική φάση της κρίσης
χρέους της δεκαετίας του 1980. Αφορά την επαναδιαπραγμάτευση των
τραπεζικών απαιτήσεων, ακόμη και των μεσοπρόθεσμων, με στόχο την
επέκταση του χρόνου αποπληρωμής στην ονομαστική του αξία και με επιτόκιο
δανεισμού πάνω από το Προσφερόμενο Διατραπεζικό Επιτόκιο του Λονδίνου
(London InterBank Offered Rate – LIBOR). Συμβολίζεται ως ψ LCresc.
• Συντονισμένος δανεισμός με βάση το σχέδιο του Λονδίνου (London-club
concerted lending): Αφορά την επαναδιαπραγμάτευση των τραπεζικών
απαιτήσεων όπως στην περίπτωση που προαναφέρθηκε, αλλά επιπρόσθετα
ακολουθεί και περαιτέρω χορήγηση δανείου, η οποία αυξάνει την έκθεση
επαρκώς ώστε να πληρωθεί ένα μέρος του οφειλομένου επιτοκίου.
Συμβολίζεται ως ψ LCcl.
• Ανταλλαγή ομολόγων με διατήρηση της αξίας τους (Bond exchange
maintaining value): Κατά κύριο λόγο το εξωτερικό χρέος των αναδυόμενων
αγορών που οφείλεται σε ιδιώτες επενδυτές, είναι σε μορφή ομολόγων. Η
ανταλλαγή ομολόγων σε αυτή την περίπτωση προκύπτει από μια προσφορά που
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πραγματοποιείται από το κράτος που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα
και που περιλαμβάνει την ανταλλαγή των υπαρχόντων ομολόγων με κάποια
καινούργια που έχουν μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής και επιτόκια που δε
βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των αρχικών επιτοκίων
δανεισμού. Η συγκεκριμένη μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
συμβολίζεται ως ψbemv και κατά κανόνα οι ανταλλαγές αυτές δεν
περιλαμβάνουν μείωση του χρέους.
• Μείωση του ομολογιακού χρέους με τη μέθοδο Brady (Brady bond debt
reduction): Αφορά την ανταλλαγή ομολόγων με τη μέθοδο Brady, έτσι ώστε τα
ομόλογα τελικά να αντικατασταθούν από μειωμένες απαιτήσεις, οι οποίες όμως
θα φέρουν κάποιας μορφής ενισχυμένες εγγυήσεις σε σύγκριση με τα αρχικά
ομόλογα. Συμβολίζεται ως ψBBR.
• Ανταλλαγή ομολόγων και μείωση του χρέους (Bond exchange and forgiveness):
Αυτή είναι μια μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι σε μεγάλο
βαθμό εθελοντική και αφορά την ανταλλαγή ομολόγων, η οποία όμως παρέχει
και μερική μείωση στο συνολικό χρέος. Συμβολίζεται ως ψbeaf και μεταξύ
άλλων εφαρμόστηκε και στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης της Ρωσίας το
1998.
• Επαναδιαπραγμάτευση ομολόγων μέσω ρητρών συλλογικής δράσης (Bonds
rescheduled

through

collective

action

clauses):

Αφορά

την

επαναδιαπραγμάτευση των ομολόγων, σε αντίθεση με την έννοια της
ανταλλαγής τους, όπως αυτό θα αποφασιστεί με την ψήφο της υπερπλειοψηφίας
των κατόχων των ομολόγων. Συμβολίζεται ως ψbrcac.
• Στάση πληρωμών εγκεκριμένη από επίσημους φορείς (Officially approved
Standstill): Αφορά την ιδέα μιας στάσης πληρωμών εγκεκριμένης από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή κάποιον άλλο επίσημο φορέα, κατά τη διάρκεια
της οποίας η χώρα δε θα αναμένεται να εκπληρώσει τις δανειακές της
υποχρεώσεις όσο επιδιώκεται η σύναψη μιας συμφωνίας για αναδιάρθρωση.
Συμβολίζεται ως ψoas.
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• Έλεγχος των εκροών κεφαλαίων (Outward capital controls): Μία κυβέρνηση θα
μπορούσε να επιβάλει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσα από μια
διαδικασία ελέγχου των εκροών των κεφαλαίων από τη χώρα. Αυτό μπορεί να
γίνει με την επιβολή ελέγχου στην απόσβεση του υπάρχοντος εξωτερικού
χρέους από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα η χώρα δε θα χρεοκοπεί ως
προς το δικό της χρέος εσωτερικά. Θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί ο
έλεγχος των κεφαλαίων στις μετοχές που υπάρχουν στα χαρτοφυλάκια. Πάντως
η πιο συνήθης τέτοια μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα αφορά τον έλεγχο
που περιορίζει την εκροή των κεφαλαίων προς περιοχές που βρίσκονται εκτός
της χώρας από τους κατοίκους της. Συμβολίζεται ως ψOCC.
• Χρεοκοπία και καθυστέρηση πληρωμών (Default and arrears): Αυτή είναι η
μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα με το λιγότερο εθελοντικό χαρακτήρα.
Ουσιαστικά οι ιδιώτες πιστωτές σε αυτή την περίπτωση αναγκάζονται να
συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων μιας χώρας,
καθώς δεν τους επιτρέπεται να συλλέξουν τις πληρωμές που καθίστανται
ληξιπρόθεσμες όταν μία χώρα – οφειλέτης χρεοκοπεί. Αυτή η μορφή της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα είναι η πιο επιζήμια για την αξιοπιστία της
χώρας αναφορικά με την επακόλουθη πρόσβαση της στην αγορά κεφαλαίων και
επίσης, συνήθως, η πιο επιβλαβής για την εμπιστοσύνη και τις οικονομικές
συνθήκες κατά την περίοδο της χρεοκοπίας. Συμβολίζεται ως ψdaa.
Όπως γίνεται φανερό από την προηγούμενη ανάλυση, υπάρχουν πάρα πολλά είδη
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων
που ενδέχεται να παρουσιάσει μια χώρα κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Η συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα μπορεί να γίνει σε εθελοντική βάση ή να είναι αναγκαστική. Το
λιγότερο ζημιογόνο αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα για τη χώρα πάντως προκύπτει όσο
περισσότερο εθελοντική είναι η βάση στην οποία εφαρμόζεται η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα. Παρακάτω αναλύονται ορισμένα σημαντικά θέματα που
προκύπτουν αναφορικά με τις παραδοχές που γίνονται κατά τη μέτρηση της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων
μιας χώρας.

78

Αναφορικά με το θέμα της χρονικής περιόδου που εφαρμόζεται η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα, προκύπτει το ερώτημα αν θα πρέπει να μετρώνται οι ιδιωτικές
εισροές αποκλειστικά κατά την περίοδο της κρίσης ή κατά τη διάρκεια του κύκλου
της κρίσης συνολικά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εθελοντικής συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα είναι το γεγονός ότι όταν αυτή είναι επιτυχής παρουσιάζει την τάση
να είναι πολύ μικρή όταν η κρίση είναι πολύ βαθιά, ενώ είναι πολύ ουσιαστική με τη
μορφή των επιστρεφόμενων ροών όταν η κρίση της εμπιστοσύνης έχει πλέον
αντικρουστεί.
Υπό αυτή την έννοια, τα κεφάλαια του δημόσιου τομέα θα πρέπει να
λειτουργήσουν ως εργαλείο εξισορρόπησης, που θα είναι πολύ ενεργό κατά τη
διάρκεια της κρίσης, αλλά καθώς η κρίση θα βαίνει προς το τέλος της θα
αντικαθίσταται σταδιακά από ανανεωμένες ιδιωτικές ροές. Με βάση αυτή την
ανάλυση προκύπτει ότι η σωστή χρονική περίοδος για τη μέτρηση της συνολικής
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα είναι η περίοδος της κρίσης και μια λογική
μεταγενέστερη περίοδος.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν γίνεται
μέτρηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα αφορά το αν θα πρέπει να
προσμετρηθούν οι καθαρές ή οι μικτές ροές κεφαλαίων. Στη βιβλιογραφία και σε
σχετικές μελέτες είναι σύνηθες να εξετάζονται οι καθαρές ροές κεφαλαίων που
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο αναφορικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
στην αντιμετώπιση χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Παρόλα αυτά, όταν επιδιώκεται η
αξιολόγηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα έχει περισσότερο νόημα να
υπολογίζονται οι μικτές εισροές. Αυτό συμβαίνει γιατί η αποφυγή, ή ακόμη και η
ουσιαστική μείωση) της απόσβεσης του χρέους που υπό άλλες συνθήκες θα είχε
καταλήξει ληξιπρόθεσμο, αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της κρίσης, ακόμη και αν δεν υπάρξει νέα
χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου.
Ένα άλλο θέμα που προκύπτει ως προς τη μέτρηση της συμμετοχής του ιδιωτικού
τομέα σχετίζεται με το αν θα πρέπει να υπολογίζεται η συμμετοχή αυτή ανεξάρτητα
για κάποια χώρα ή αθροιστικά για μια σειρά από χώρες. Μια προσέγγιση αναφορικά
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με το συγκεκριμένο θέμα θα ήταν η αναζήτηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
ξεχωριστά σε κάθε χώρα όπου η παρέμβαση του δημόσιου τομέα κρίνεται
απαραίτητη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Η εναλλακτική
προσέγγιση, η οποία είναι και πιο σωστή γιατί προσδίδει μια πιο ρεαλιστική άποψη
στους υπολογισμούς, αφορά τη μελέτη ενός ευρύτερου υποδείγματος που
περιλαμβάνει διάφορες περιπτώσεις κρίσεων και με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζει τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα συνολικά, βασίζοντας τη μελέτη στην παραδοχή ότι
σε περιπτώσεις ορισμένων χωρών υπήρξε έντονη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
παρά το γεγονός ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπήρξε μικρή συμμετοχή,
τουλάχιστον κατά τα χρόνια της κρίσης.
Εξαιτίας της θεωρητικά απεριόριστης πίστωσης που δόθηκε συνολικά στο μοντέλο
των πολλών χωρών με βάση την προσέγγιση αυτή, δικαιολογείται η διαφορά που
παρατηρείται μεταξύ των χωρών αυτών, ότι δηλαδή υπήρξε επιμονή στη συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, ενώ σε κάποιες άλλες
υπήρξε μια μαζική συναίνεση στην απουσία της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Η
αναγνώριση υποδειγμάτων πολλών χωρών σε βάθος χρόνου φαίνεται να
συμπληρώνεται με την ταυτόχρονη εξισορρόπηση της συμμετοχής του ιδιωτικού
τομέα μεταξύ των χωρών που ανήκουν στο ίδιο υπόδειγμα μελέτης.
Τα υποδείγματα πολλών χωρών επαρκούν όταν ο σκοπός της συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα είναι η ελαχιστοποίηση του ηθικού κινδύνου και ο διαμοιρασμός του
βάρους της οικονομικής στήριξης εκτάκτου ανάγκης. Αν υπήρχε προβληματισμός
σχετικά με την πιθανότητα έλλειψης της ικανότητας χρηματοδότησης από επίσημους
φορείς, τότε θα μπορούσε εμμείνει κανείς στη μελέτη της συμμετοχής του ιδιωτικού
φορέα σε μία συγκεκριμένη χώρα, αν και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το
υπόδειγμα πολλών χωρών θα ήταν επαρκές.
Ένα τελευταίο θέμα που θα μπορούσε να προκύψει αναφορικά με τη μέτρηση της
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα αφορά το αν θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο
εγχώριος ιδιωτικός τομέας. Πιο συγκεκριμένα, η σχετική βιβλιογραφία κατά βάση
εστιάζει στο εξωτερικό χρέος της χώρας, αλλά συνήθως το εγχώριο δημόσιο χρέος
είναι εξίσου σημαντικό. Το θέμα που προκύπτει λοιπόν αφορά το αν ο όρος
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«ιδιωτικός τομέας που καλείται να συμμετάσχει» αναφέρεται αποκλειστικά στους
ξένους ιδιώτες επενδυτές, ή αν αναφέρεται και στον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Μια
σχετική μελέτη της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα θα έπρεπε κανονικά να
περιλαμβάνει τον ιδιωτικό τομέα συνολικά, τόσο τον εξωτερικό όσο και τον εγχώριο
και γενικά θα έπρεπε να υπάρχει συμμετρική αντιμετώπιση ως προς τους ξένους αλλά
και τους εγχώριους επενδυτές της κυβέρνησης.
Μια διαφορετική άποψη κάτω από την οποία θα πρέπει να προσεγγισθεί η έννοια
της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μιας
χώρας αφορά το κατά πόσο η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτή τη διαδικασία
είναι πράγματι επιθυμητή. Αυτό εξαρτάται από το είδος της συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα που προτείνεται και από τις καταστάσεις κάτω από τις οποίες
πρόκειται να εφαρμοστεί. Σε περιπτώσεις που η χώρα έχει καλές προοπτικές
υποκείμενης φερεγγυότητας από πολιτικής και οικονομικής άποψης, ίσως είναι
καλύτερα να υπάρχει εξαναγκαστική συμμετοχή του δημόσιου τομέα και πιθανώς
συμμετοχή κάποιου επίσημου φορέα και να αποφευχθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα.
Σε περιπτώσεις που η πολιτική οικονομία μιας χώρας είναι φερέγγυα αλλά
παρουσιάζονται προβλήματα έλλειψης ρευστότητας ακόμη και μετά από την ενεργή
οικονομική στήριξη της από επίσημους φορείς, εν μέρει επειδή το μέγεθος του
βραχυπρόθεσμου χρέους είναι πολύ μεγάλο, θα είναι καταλληλότερη η εφαρμογή
μιας μορφής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε εθελοντική, αλλά όχι αυθόρμητη,
βάση.
Στην τελείως αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία μια χώρα είναι πάρα πολύ
πιθανό να είναι αφερέγγυα, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
στην αντιμετώπιση της κρίσης της με μια μορφή λιγότερο εθελοντικού χαρακτήρα. Η
διαφορά με την προηγούμενη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι στην προηγούμενη
περίπτωση θα υπήρχαν διαπραγματεύσεις και αμοιβαία συγκατάθεση μεταξύ
πιστωτών και χώρας – οφειλέτη σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ
σε αυτή την περίπτωση η απόφαση που θα λαμβανόταν, θα ήταν μονομερής και θα
προέκυπτε από τη χώρα – οφειλέτη αποκλειστικά.
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Υπάρχουν ορισμένες μορφές συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα πρέπει
να αποφεύγονται αν αυτό είναι εφικτό ακόμη και σε περιπτώσεις που μια χώρα είναι
αφερέγγυα. Μία από αυτές τις μορφές είναι η μονομερής απόφαση της χώρας για
χρεοκοπία και καθυστέρηση πληρωμών, ενώ μία άλλη είναι ο έλεγχος των εκροών
κεφαλαίων. Αυτές οι δύο μορφές σε κάθε περίπτωση ζημιώνουν σημαντικά την
αξιοπιστία της χώρας αναφορικά με τη μελλοντική της πρόσβαση στις
κεφαλαιαγορές. Επίσης η στάση πληρωμών που θα είναι εγκεκριμένη από επίσημους
φορείς αποδεικνύεται από μελέτες παρελθόντων καταστάσεων ότι βλάπτει χωρίς
λόγο την πιστωτική φήμη και εμπιστοσύνη μιας χώρας, αν αυτή είναι φερέγγυα. Στην
περίπτωση που η χώρα όμως δεν είναι φερέγγυα δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η
στάση πληρωμών που θα είναι εγκεκριμένη από επίσημους φορείς θα επιφέρει τελικά
αρνητικά ή θετικά αποτελέσματα για την ίδια τη χώρα σε σύγκριση με την
εναλλακτική λύση της προσωρινής καθυστέρησης πληρωμών.
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την
παραπάνω ανάλυση και καταγράφονται οι επιθυμητές μορφές συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μιας χώρας, με το
συμβολισμό που παρουσιάστηκε νωρίτερα, ανάλογα με το βαθμό φερεγγυότητας της.
Πίνακας 3.γ.: Επιθυμητές μορφές συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κάτω από
εναλλακτικές περιστάσεις
Κατάσταση

Μορφή συμμετοχής του
ιδιωτικού τομέα

Καλές προοπτικές φερεγγυότητας

ψspon, ψfdi, ψstcl, ψ mtcnv

Μέτρια φερεγγυότητα

ψstcl, ψ mtcnv, πιθανώς ψbemv

Υψηλή πιθανότητα αφερεγγυότητας

ψLCresc, ψbeaf, ψbrcac

Τύποι συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
που θα πρέπει να αποφεύγονται

ψdaa, ψOCC,

ψoas (τουλάχιστον για φερέγγυες χώρες)

Πηγή: Cline, W., 2002. “Private Sector Involvement: Definition, Measurement, and
Implementation”. Center for Global Development and Institute for International Economics.
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Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει μια ακόμη αναφορά στο ενδεχόμενο να
παρουσιαστεί ηθικός κίνδυνος κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης μιας χώρας. Γενικά φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι ακόμη και όταν η χώρα
που αντιμετωπίζει την κρίση θεωρείται φερέγγυα, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να
επιμείνει στην αναγκαιότητα μιας σχετικά επίσημης δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα
αναφορικά με τη δική του συμμετοχή στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Η
δέσμευση αυτή για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα που πρόκειται να
συμπληρώσει την έκτακτης ανάγκης στήριξη που θα παρέχουν οι δημόσιοι φορείς
στη χώρα έχει στόχο την εξάλειψη του ηθικού κινδύνου που ενδεχομένως να
παρουσιαζόταν αν δεν υπήρχε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ο ηθικός κίνδυνος
που θα παρουσιαζόταν στην αντίθετη περίπτωση θα προέκυπτε από το γεγονός ότι ο
ιδιωτικός τομέας θα λάμβανε το σήμα ότι θα μπορούσε να πραγματοποιεί τεράστιες
επενδύσεις σε όσες χώρες θεωρούνταν φερέγγυες και αν τελικά παρουσίαζαν
οικονομικά προβλήματα δε θα υπήρχε καμία επίπτωση στον ιδιωτικό τομέα και στις
σχετικές επενδύσεις του.
Από όσα έχουν προαναφερθεί έχει γίνει φανερό ότι ο χαρακτηρισμός μιας χώρας
ως «φερέγγυα» ή ως «αφερέγγυα» διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της και κατ’ επέκταση στο βαθμό συμμετοχής
του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση αυτή. Σε αυτό το σημείο της μελέτης
πρόκειται να παρουσιαστούν οι βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη όταν κρίνεται η φερεγγυότητα μιας χώρας.
Για το δημόσιο τομέα, η κρίσιμη απόφαση αφορά την αξιολόγηση σχετικά με το
αν η χώρα είναι φερέγγυα ή αφερέγγυα και κατ’ επέκταση εάν θα πρέπει να της
παρασχεθεί στήριξη με τη μορφή δανεισμού εσχάτης λύσης ή αν η χώρα θα πρέπει
να αναζητήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μη εθελοντική βάση για την
αντιμετώπιση της οικονομικής της κρίσης. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που θα
πρέπει να μελετηθεί για τον προσδιορισμό του βαθμού φερεγγυότητας της χώρας
είναι η πολιτική συνοχή που υπάρχει και ο βαθμός στον οποίο μπορεί αυτή να
διατηρήσει τη φερεγγυότητα της χώρας.
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Ένα άλλο στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η αποφυγή του
βεβιασμένου χαρακτηρισμού μιας χώρας ως «αφερέγγυα» εξαιτίας των σύγχρονων
επιτοκίων που αντιστοιχούν σε αυτή στις κεφαλαιαγορές. Δεδομένου του γεγονότος
ότι η χώρα αντιμετωπίζει οικονομική κρίση, είναι αναμενόμενο πως τα επιτόκια
δανεισμού της στις κεφαλαιαγορές καθώς και τα αντίστοιχα spreads θα είναι
ιδιαίτερα

υψηλά,

αντικατοπτρίζοντας

με

αυτό

τον

τρόπο

την

αυξημένη

επικινδυνότητα των επενδύσεων σε αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να μελετηθεί η
διαχρονική πορεία των επιτοκίων της χώρας και να προκύψει κάποιο σχετικό εύλογο
συμπέρασμα από τη συνολική εικόνα των επιτοκίων δανεισμού της.
Κάτι ακόμη που κρίνεται σημαντικό κατά τον προσδιορισμό του βαθμού
φερεγγυότητας μιας χώρας είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα υπάρξουν στη
χώρα αν αυτή χρεοκοπήσει. Πιο συγκεκριμένα, αν υπάρχει η πεποίθηση ότι η
χρεοκοπία της χώρας θα δημιουργήσει πολύ σοβαρή οικονομική αναστάτωση και
δυσμενείς συνέπειες αναφορικά με τη φήμη της για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε
γενικά είναι πιο ωφέλιμο κοινωνικά να γίνει ένα σφάλμα τύπου Ι, δηλαδή να κριθεί η
χώρα ως «φερέγγυα» και να αντιμετωπισθεί η περίπτωση της ως τέτοια ενώ στην
πραγματικότητα η χώρα είναι αφερέγγυα, αντί να γίνει σφάλμα τύπου ΙΙ, δηλαδή η
χώρα να κριθεί αφερέγγυα ενώ στην πραγματικότητα είναι φερέγγυα.
Για τον ίδιο λόγο που αναλύθηκε στην παραπάνω παράγραφο, όταν υπάρχει
μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το αν η εν λόγω χώρα είναι φερέγγυα ή αφερέγγυα,
είναι επιθυμητό να αντιμετωπισθεί η περίπτωση της, προσωρινά τουλάχιστον, σαν να
πρόκειται για φερέγγυα χώρα ακόμη και μόνο για να διαφυλαχθεί το ενδεχόμενο της
περίπτωσης η χώρα τελικά να αποφύγει τη χρεοκοπία. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει
να ακολουθείται στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το αν
είναι φερέγγυα ή αφερέγγυα η χώρα, ακόμα και όταν η πιθανότητα να αποφύγει τη
χρεοκοπία η συγκεκριμένη χώρα υπολογίζεται να είναι μικρότερη του 50%.
Οι περιπτώσεις χωρών που εισέρχονται προληπτικά σε κατάσταση χρεοκοπίας
αφορούν χώρες που έχουν υπολογισμένη πολύ υψηλή πιθανότητα χρεοκοπίας και η
ζημιά που θα προκύψει αν καθυστερήσει η χρεοκοπία χωρίς τελικά να αποφευχθεί
υπολογίζεται να είναι σημαντικά επαυξητική με την πάροδο του χρόνου. Στο πλαίσιο
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αυτό τίθεται προς μελέτη το θέμα σχετικά με το πότε θα πρέπει να χρεοκοπήσει μια
χώρα, εφόσον η χρεοκοπία της κρίνεται αναπόφευκτη με μεγάλη πιθανότητα. Για τη
μελέτη αυτού το θέματος θα ακολουθήσουμε το σχετικό μοντέλο που ανέπτυξε ο
Cline 7.
Αρχικά υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο περίοδοι στις οποίες μπορεί να χρεοκοπήσει
μια κυβέρνηση. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών
περιόδων θεωρείται πως είναι επαρκές για να υπάρχει διαφοροποίηση της
οικονομικής κατάστασης και

ότι οι υπόλοιποι συσχετιζόμενοι κίνδυνοι είναι

επαρκώς μεγάλοι, έτσι ώστε τα θέματα που αφορούν συνήθεις πολιτικές «έκπτωσης»
χρόνου (όπως π.χ. ο ρυθμός προτίμησης του κοινωνικά αποδεκτού χρόνου) να
θεωρούνται δευτερεύοντα.
Οι απώλειες που προκύπτουν από τη χρεοκοπία και σχετίζονται με τη γενική
αναστάτωση της οικονομίας, συμπεριλαμβάνοντας την κοινωνική αταξία που
προκύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις και αφορά την οργή προς τους κατόχους του
κρατικού χρέους, συμβολίζονται με L1 στην περίπτωση που η χώρα χρεοκοπεί την
περίοδο 1 και με L2 στην περίπτωση που χρεοκοπεί την περίοδο 2. Δεν υπάρχει ζημία
από αυτή την υπόθεση στην περίπτωση που η χώρα τελικά καταφέρει να αποφύγει τη
χρεοκοπία.
Ας υποθέσουμε ότι η πιθανότητα να αναγκαστεί η χώρα να χρεοκοπήσει την
περίοδο 2 είναι pd2. Ορίζουμε το όφελος που προκύπτει από την προληπτική
χρεοκοπία ως Bprd. Το όφελος αυτό θα ισούται με τις αναμενόμενες απώλειες που θα
προέκυπταν από την αναμονή μέχρι την περίοδο 2 μείον τις γνωστές απώλειες (που
συμβαίνουν με πιθανότητα 1) που πραγματοποιούνται στην περίπτωση που η
χρεοκοπία θα γίνει προληπτικά από την περίοδο 1. Επομένως ισχύει ότι:

=
B prd pd 2 * L2 − L1 .

7

Cline, W., 2002. “Private Sector Involvement: Definition, Measurement, and Implementation”.
Center for Global Development and Institute for International Economics, pp. 23-24.
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Ακολούθως ας ορίσουμε ως β το λόγο της οικονομικής ζημίας που προκύπτει από
τη χρεοκοπία αν αυτή πραγματοποιηθεί την περίοδο 2 προς την οικονομική ζημία που
προκύπτει από τη χρεοκοπία αν αυτή πραγματοποιούνταν την περίοδο 1. Δηλαδή:

β=

L2
.
L1

Με βάση τα παραπάνω ισχύει ότι:

B prd > 0 ,
αν και μόνο αν

pd 2 * β * L1 > L1

που προϋποθέτει ότι

pd 2 >

1

β

ή ισοδύναμα αν

pd 2 * β > 1 ,

.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από το παραπάνω υπόδειγμα είναι ότι αν η
πιθανότητα χρεοκοπίας την περίοδο 2 είναι μικρότερη από το λόγο

1

β

, δηλαδή το

λόγο της οικονομικής ζημίας που προκύπτει από τη χρεοκοπία αν αυτή
πραγματοποιηθεί την περίοδο 1 προς την οικονομική ζημία που προκύπτει από τη
χρεοκοπία αν αυτή πραγματοποιούνταν την περίοδο 2, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει
να αποφύγει την προληπτική χρεοκοπία. Για παράδειγμα, αν η πιθανότητα
χρεοκοπίας την περίοδο 2 είναι μόνο 50%, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να
προσπαθήσει να αποφύγει την προληπτική χρεοκοπία της χώρας όσο η ζημία που θα
πραγματοποιηθεί από τη χρεοκοπία της την περίοδο 2 είναι μικρότερη από το
διπλάσιο της ζημίας που θα προέκυπτε από την άμεση χρεοκοπία της.
Παρά το γεγονός ότι γενικά επικρατεί η άποψη ότι όσο το β γίνεται πολύ
μεγαλύτερο από το 1 ( β >> 1), δηλαδή όταν μια χώρα περιμένει περισσότερο από
όσο πρέπει για να χρεοκοπήσει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο «πόνος» που επιφέρει η
χρεοκοπία, τα ιστορικά δεδομένα από παρελθούσες περιπτώσεις χρεοκοπίας χωρών
δε φαίνεται να υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει
από το μοντέλο που παρουσιάστηκε είναι ότι, ακόμη και αν η ζημία που προκύπτει
από την αναμονή για μια αναγκαστική ανεξέλεγκτη χρεοκοπία είναι μεγαλύτερη από
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αυτή που προκύπτει από μια πρόωρη, προληπτική χρεοκοπία, η διαφορά μεταξύ των
δύο αποτελεσμάτων αυτών θα πρέπει να είναι επαρκής και να υπερτερεί της
πιθανότητας η χώρα να μπορέσει τελικά να αποφύγει τη χρεοκοπία αν περιμένει να
έρθουν καλύτεροι καιροί και δεν χρεοκοπήσει αμέσως. Άρα υπό αυτή την έννοια
είναι αβέβαιο το ότι η συνθήκη pd 2 >

1

β

θα ισχύσει τελικά ακόμη και στις

περιπτώσεις των χωρών που έχουν αυξημένη πιθανότητα χρεοκοπίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

4.1.

Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι περιπτώσεις των ευρωπαϊκών χωρών που
ανήκουν στην Ευρωζώνη και που έχουν παρουσιάσει σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. Η σύγχρονη οικονομική κρίση είναι η πρώτη ιστορικά κρίση
οικονομικού περιεχομένου που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη και τα
αποτελέσματα της σχετικής μελέτης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η Ευρωζώνη νοείται ως μια ενιαία οντότητα, αφού τα κράτη – μέλη της έχουν
υιοθετήσει ως κοινό νόμισμα το Ευρώ και ακολουθούν μια ενιαία νομισματική
πολιτική. Η σύγχρονη οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια την ανομοιομορφία
που παρουσιάζεται μεταξύ των κρατών – μελών σε διάφορους άλλους τομείς, όπως
είναι οι δημοσιονομικές πολιτικές και οι πολιτικές που επιδιώκουν να διασφαλίσουν
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, που εφαρμόζονται από το κάθε κράτος – μέλος
ξεχωριστά. Οι πολιτικές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα συμπεριλαμβάνουν
κάποιες βασικές αρχές που εφαρμόζονται σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης
πλέον, αλλά και ορισμένα άλλα στοιχεία που διαφέρουν μεταξύ χωρών.
Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι περιπτώσεις πέντε χωρών που ανήκουν στην
Ευρωζώνη και αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο σοβαρά εσωτερικά οικονομικά
προβλήματα. Με την ανάλυση αυτή επιδιώκεται να τονισθεί η διαφοροποίηση που
προκύπτει για τις συγκεκριμένες χώρες εξαιτίας του γεγονότος ότι ανήκουν σε μία
ενιαία νομισματική ένωση και δεν έχει καθεμιά το δικό της νόμισμα. Επίσης γίνεται
αναφορά στις συνέπειες που ενδεχομένως να προκύψουν στις υπόλοιπες χώρες –
μέλη της Ευρωζώνης εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι
οικονομικά «ευαίσθητες» χώρες της Νομισματικής Ένωσης.
Πιο αναλυτικά, αρχικά θα παρουσιαστούν οι μελέτες των περιπτώσεων της
Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Οι δύο αυτές χώρες παρουσιάζουν έντονα
οικονομικά προβλήματα τη σύγχρονη εποχή. Για την ακρίβεια, παρουσιάζουν τόσο
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έντονα οικονομικά προβλήματα, που αναγκάστηκαν να εισέλθουν στον προσωρινό
μηχανισμό στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και
να δεχθούν περεταίρω οικονομική βοήθεια και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Για την ανάλυση τους, σε κάθε χώρα έχει αποδοθεί μία υποενότητα που εξετάζει τα
αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα, την είσοδο της στο μηχανισμό στήριξης και την
εξέλιξη της οικονομίας της μετά την εφαρμογή του.
Στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη της Ισπανίας και της Ιταλίας. Οι δύο χώρες
αυτές αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αλλά μέχρι στιγμής
βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Δεν έχει
απαιτηθεί η είσοδος τους στον προσωρινό μηχανισμό στήριξης, αλλά είναι
απαραίτητο και οι δύο χώρες να λάβουν σημαντικά μέτρα για να βελτιώσουν τα
οικονομικά τους στοιχεία. Αυτή την περίοδο αναλαμβάνουν μέτρα, τα οποία στη
συνέχεια αξιολογούν και αναλόγως κρίνουν τις μελλοντικές τους σχετικές αποφάσεις.
Επιδιώκεται η ανάλυση των παραγόντων που οδήγησαν τις χώρες αυτές στην
παρουσίαση των προβλημάτων τους, αλλά και η συσχέτιση της δεινής οικονομικής
τους κατάστασης με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες – μέλη της
Ευρωζώνης, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.
Η τελευταία υποενότητα του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζει το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον, καθώς αναλύει την περίπτωση της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα
βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς είναι η χώρα που βρίσκεται στην πιο
δεινή οικονομική κατάσταση παγκόσμια λόγω της σύγχρονης οικονομικής κρίσης και
η πιθανότητα μιας χρεοκοπίας της στο άμεσο μέλλον είναι πάρα πολύ μεγάλη,
δεδομένου το γεγονότος ότι έχει ήδη αποφασιστεί το «κούρεμα» του χρέους της κατά
50% σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου υποκεφαλαίου επιδιώκεται ο προσδιορισμός των
αιτιών που οδήγησαν στο πρόβλημα και συνέχεια αναλύονται τα δύο Μεσοπρόθεσμα
Προγράμματα που ορίστηκαν για την αντιμετώπιση του, αλλά και η δημοσιονομική
εκτροπή από

αυτά.

Γίνεται

αναφορά επίσης στον

Ελληνικό

Μηχανισμό

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με την Ελλάδα, Ακολούθως αναλύεται πότε και πώς πραγματοποιήθηκε η
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αναπόφευκτη είσοδος της χώρας στο μηχανισμό στήριξης. Στο τελευταίο τμήμα του
υποκεφαλαίου επιδιώκεται να γίνει μια πρόβλεψη σχετικά με τις μελλοντικές
εξελίξεις της οικονομίας της χώρας.

Η περίπτωση της Ιρλανδίας

4.2.

4.2.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης που επηρεάστηκε σοβαρά από τη
σύγχρονη οικονομική κρίση. Η κρίση παρουσιάστηκε στην Ιρλανδία με τη μορφή
έντονων χρηματοπιστωτικών προβλημάτων στον τραπεζικό κλάδο, αλλά στη
συνέχεια επεκτάθηκε στην οικονομία της χώρας συνολικά και δημιούργησε
περεταίρω προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν η είσοδος της χώρας στον προσωρινό
μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχυθεί η οικονομία της και
να επέλθει χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στην υποενότητα αυτή αναλύονται τα
αίτια που οδήγησαν στα προβλήματα της Ιρλανδίας και στη συνέχεια περιγράφεται η
είσοδος της στο μηχανισμό στήριξης και προβλέπεται η μελλοντική της πορεία.
Στο σημείο αυτό πρόκειται να γίνει αναφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισε η
Ιρλανδία και την οδήγησαν στην είσοδο της στο μηχανισμό στήριξης. Η περιγραφή
που ακολουθεί στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επιστολή σημειώματος πρόθεσης 8
που απέστειλε ο υπουργός οικονομικών και ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της
Ιρλανδίας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητώντας οικονομική ενίσχυση.
Η Ιρλανδία αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο μια οικονομική κρίση που είναι πολύ
πιο σοβαρή συγκριτικά με όλες τις οικονομικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ως
χώρα στην πρόσφατη ιστορία της. Παρουσιάζεται έλλειψη εμπιστοσύνης από την
πλευρά των αγορών, καθώς η χώρα έχει βρεθεί σε ένα φαύλο κύκλο με την
οικονομική της ανάπτυξη να μειώνεται συνεχώς, την αβεβαιότητα αναφορικά με τη
χρηματοπιστωτική της σταθερότητα να αυξάνεται και το τραπεζικό της σύστημα να
γίνεται όλο και περισσότερο ευαίσθητο.
8

Η επιστολή αυτή μπορεί να βρεθεί εδώ: http://www.imf.org/external/np/loi/2010/irl/120310.pdf
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Το βασικό πρόβλημα που υπήρξε η αρχή των προβλημάτων της Ιρλανδίας ήταν το
εγχώριο τραπεζικό της σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στο ζενίθ της οικονομικής
ανάπτυξης της Ιρλανδίας το τραπεζικό της σύστημα είχε φτάσει σε σημείο να είναι
πέντε φορές μεγαλύτερο από την πραγματική του υπόσταση μέσα από τη διαδικασία
της μόχλευσης. Το οικονομικό μέγεθος των τραπεζών που κατείχε η Ιρλανδία ήταν
μεγαλύτερο από το μέγεθος της οικονομίας της χώρας.
Τώρα πλέον το τραπεζικό σύστημα της Ιρλανδίας βρίσκεται κάτω από έντονες
πιέσεις και η ευαισθησία του στις οικονομικές εξελίξεις οδηγεί στην υποτίμηση της
οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας, την οποία είχε καταφέρει να αποκτήσει με
ιδιαίτερη προσπάθεια. Επιπρόσθετα, το τραπεζικό σύστημα αποτελεί ένα επιπλέον
σημαντικό βάρος στις σοβαρές οικονομικές προκλήσεις που καλείται να
αντιμετωπίσει η Ιρλανδία. Για το λόγο αυτό ο απώτερος στόχος των Ιρλανδικών
Αρχών αυτή την περίοδο είναι η αποκατάσταση της δύναμης του χρηματοπιστωτικού
τομέα της χώρας και η καθιέρωση της δημοσιονομικής της αξιοπιστίας για μία ακόμη
φορά.
Οι Ιρλανδικές Αρχές είχαν συνειδητοποιήσει από την αρχική εμφάνιση της κρίσης
το βαθμό στον οποίο θα μπορούσε να επηρεαστεί η εγχώρια οικονομία σε βάθος
χρόνου. Για το λόγο αυτό προχώρησαν άμεσα σε μεταρρυθμίσεις που έκριναν πως
ήταν απαραίτητες. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησαν να περιορίσουν, στο βαθμό που
ήταν αυτό εφικτό, τον αντίκτυπο που θα είχε η κρίση μελλοντικά και ταυτόχρονα
έκαναν ένα βήμα προς την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας ως προς τις
διεθνείς αγορές.
Πιο συγκεκριμένα, πριν επιδιωχθεί η είσοδος της χώρας στο μηχανισμό στήριξης
είχαν γίνει ήδη προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που είχαν
παρουσιαστεί. Η Ιρλανδία, αναφορικά με το χρηματοπιστωτικό της τομέα,

είχε

προχωρήσει στην ανάληψη μέτρων που αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση χορήγησης
επενδύσεων προς τις τράπεζες, είχε διαχωρίσει τα καλά περιουσιακά στοιχεία των
τραπεζών από αυτά που χαρακτηρίζονταν ως «κακά», είχε προχωρήσει στην πώληση
περιουσιακών στοιχείων και στην επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
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Στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας πως οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις δεν
επαρκούσαν για τη σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η
Ιρλανδία προχώρησε σε περεταίρω λήψεις μέτρων. Στόχος της ήταν η σημαντική
μείωση του μεγέθους των τραπεζών της χώρας και η αποτελεσματική τους
αναδιοργάνωση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι Ιρλανδικές Αρχές έλαβαν
μέτρα προς την κατεύθυνση της επίτευξης ενός μικρότερου και ανθεκτικότερου
εγχώριου τραπεζικού συστήματος, που θα είχε καλύτερη κεφαλαιοποίηση συγκριτικά
με το παρελθόν, και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικονομίας της
χώρας με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Με τα μέτρα αυτά η Ιρλανδία πίστευε πως θα
αποκαθιστούσε τη βιωσιμότητα των τραπεζών, η οποία κατ’ επέκταση θα οδηγούσε
στην ελάττωση των πιέσεων που αντιμετώπιζαν τα δημόσια οικονομικά στοιχεία της
χώρας.
Καθώς η μετάβαση του τραπεζικού συστήματος της Ιρλανδίας σε ένα υγιές
τραπεζικό σύστημα κρίθηκε πως είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά και πολύ
ευαίσθητο θέμα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση του ζητήματος για
να αποφευχθούν οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων σε τιμές που θα βρίσκονταν σε
επίπεδα χαμηλότερα του κόστους τους και για να μειωθεί η αβεβαιότητα που
επικρατούσε στην αγορά. Επιπρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν προς αυτή την
κατεύθυνση αποσκοπούσαν στην ταχεία αύξηση των κεφαλαιακών επιπέδων, στην
ένταση των προσπαθειών για τη γρήγορη αναγνώριση των απωλειών που θα
αντιμετώπιζαν οι τράπεζες και στη δημιουργία ενός μηχανισμού παροχής
ρευστότητας στις τράπεζες που θα το είχαν ανάγκη. Επίσης, στο πνεύμα των
απαιτούμενων επιπρόσθετων μεταρρυθμίσεων, ενισχύθηκε το πλαίσιο που αφορούσε
τις τραπεζικές λειτουργίες και αναλύσεις, με στόχο τη γρηγορότερη επίτευξη
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα.
Η Ιρλανδία επιδίωκε από το 2010 κιόλας να επιτύχει μία βιώσιμη δημοσιονομική
θέση, καθώς γνώριζε τη σημαντικότητα ενός τέτοιου γεγονότος ως προς τις
μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις της χώρας. Με βάση το εθνικό σχέδιο για την
οικονομική ανάκαμψη της, η Ιρλανδία προχώρησε στο στρατηγικό σχεδιασμό
επιπρόσθετων κοινωνικά δίκαιων μεταρρυθμίσεων, που θα προστάτευαν τους
οικονομικά ασθενέστερους πολίτες της. Το εθνικό σχέδιο για την οικονομική
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ανάκαμψη της χώρας, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι στην Ιρλανδία υπήρχε ήδη ένα
περιβάλλον φιλόξενο ως προς τις επιχειρήσεις, προχωρούσε στον καθορισμό των
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση της στήριξης της οικονομικής
σταθερότητας, της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας.
Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω ανάλυση, η Ιρλανδία αντιμετώπισε
σοβαρά οικονομικά προβλήματα κατά την περίοδο της σύγχρονης οικονομικής
κρίσης. Τα προβλήματα αυτά ξεκίνησαν από τον τραπεζικό κλάδο της χώρας, ο
οποίος μέσω της διαδικασίας της μόχλευσης είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις και όταν
πλέον αντιμετώπισε πρόβλημα, οι συνέπειες ήταν καταστροφικές για την Ιρλανδία.
Τα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου δεν άργησαν να μεταφερθούν και στον τομέα
των δημόσιων οικονομικών και σύντομα η χώρα αντιμετώπιζε συνολικά έντονα
οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν στη μείωση της οικονομικής ανάπτυξης της
και στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας ως προς τις κεφαλαιαγορές. Η Ιρλανδία
αντέδρασε γρήγορα στα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί με μια σειρά
μεταρρυθμίσεων και με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων προς την κατεύθυνση της
καθιέρωσης οικονομικής σταθερότητας. Παρά τη γρήγορη αντίδραση της, η Ιρλανδία
χρειάστηκε τη στήριξη του ευρωπαϊκού προσωρινού μηχανισμού και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Οι σχετικές λεπτομέρειες για την οικονομική στήριξη που
έλαβε περιγράφονται στην επόμενη υποενότητα.

4.2.2. Η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης
Αφού οι Ιρλανδικές Αρχές είχαν λάβει τα μέτρα που θεωρούσαν πως ήταν
απαραίτητα για να επέλθει χρηματοπιστωτική σταθερότητα στον τραπεζικό κλάδο και
κατ’ επέκταση στην οικονομία της χώρας γενικότερα, έγινε φανερό ότι απαιτούνταν η
είσοδος της χώρας στο μηχανισμό στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από τη
σχετική αίτηση που υπέβαλλε η Ιρλανδία για την είσοδο της στο μηχανισμό στήριξης,
στις 28 Νοεμβρίου 2010 αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η παροχή οικονομικής
βοήθειας στην εν λόγω χώρα. Η οικονομική αυτή βοήθεια θα ανερχόταν σε 85
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δισεκατομμύρια Ευρώ και ήταν μέρος της συμφωνίας για ένα ενισχυμένο πακέτο
πολιτικών που θα εφαρμόζονταν κατά την περίοδο 2010 - 2013.
Αναφορικά με τη δομή της οικονομικής βοήθειας που παρασχέθηκε και
εξακολουθεί να παρέχεται

στην Ιρλανδία, στο συνολικό πακέτο των 85

δισεκατομμυρίων Ευρώ συμβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης, το Ηνωμένο Βασίλειο με τη Σουηδία και τη Δανία (με τη μορφή διμερών
συμφωνιών) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα με την οικονομική
ενίσχυση από αυτούς τους φορείς, οι Ιρλανδικές Αρχές εξακολουθούν να συμβάλουν
στην προσπάθεια για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μέσα από τη χρήση του
αποθεματικού του ταμείου της χώρας, αλλά και μέσα από την επένδυση των εθνικών
αποθεματικών του Ταμείου Συντάξεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός

Χρηματοπιστωτικής

Σταθεροποίησης,

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι ευρωπαϊκές χώρες – δανειστές μέσω
διμερών συμφωνιών, θα παρέχουν 45 δισεκατομμύρια Ευρώ στην Ιρλανδία, το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα παρέχει περίπου 22,5 δισεκατομμύρια Ευρώ και το
υπόλοιπο ποσό (17,5 δισεκατομμύρια Ευρώ) θα παρασχεθεί από τα εθνικά
αποθεματικά και τα «ρευστά» περιουσιακά στοιχεία της χώρας.
Σκοπός της οικονομικής βοήθειας που παρασχέθηκε στην Ιρλανδία ήταν η άμεση
ενίσχυση, ανάπτυξη, αλλά και αναδιαμόρφωση, στο βαθμό που ήταν αυτό εφικτό,
του τραπεζικού τομέα. Για το σκοπό αυτό προορίζονται τα 35 δισεκατομμύρια Ευρώ
του συνολικού πακέτου. Τα υπόλοιπα 50 δισεκατομμύρια Ευρώ του συνολικού
πακέτου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν συνολικά σε μια φιλόδοξη προσπάθεια
δημοσιονομικής

προσαρμογής

με

στόχο

την

επίτευξη

χρηματοπιστωτικής

σταθερότητας στη χώρα και την μείωση του ελλείμματος που παρουσιάζει η Ιρλανδία
σε αποδεκτά επίπεδα (κάτω από 3% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της χώρας) μέχρι το 2015. Ένας ακόμη ευρύτερος στόχος που επιδιώκεται
μέσα από την παροχή της οικονομικής βοήθειας είναι η πραγματοποίηση
μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας και κυρίως της αγοράς
εργασίας, έτσι ώστε να επέλθει μια ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.
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Αναφορικά με τα δάνεια που έχει δεχθεί η Ιρλανδία μέχρι στιγμής από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM), έχει λάβει
13,9 δισεκατομμύρια Ευρώ σε 5 δόσεις. Η Ιρλανδία αναμένεται να εισπράξει από
αυτόν το Μηχανισμό συνολικά 22,5 δισεκατομμύρια Ευρώ. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά που έχουν
παρασχεθεί στην Ιρλανδία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης με τη μορφή αγοράς ομολόγων.

Πίνακας 4.α. : Οι δόσεις της παροχής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης προς την Ιρλανδία μέχρι σήμερα
Ποσό οικονομικής

Χρόνος λήξης

Ημερομηνία

Ημερομηνία

βοήθειας

των ομολόγων

άντλησης κεφαλαίων

εκταμίευσης

€ 5 δισεκατομμύρια

5 έτη

5 Ιανουαρίου 2011

12 Ιανουαρίου 2011

€ 3,4 δισεκατομμύρια

7 έτη

17 Μαρτίου 2011

24 Μαρτίου 2011

€ 3 δισεκατομμύρια

10 έτη

24 Μαΐου 2011

31 Μαρτίου 2011

€ 2 δισεκατομμύρια

15 έτη

22 Σεπτεμβρίου 2011

19 Σεπτεμβρίου 2011

€ 0,5 δισεκατομμύρια

7 έτη

29 Σεπτεμβρίου 2011

6 Οκτωβρίου 2011

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/ireland/index_en.htm

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμμετέχει επίσης στην
οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς την Ιρλανδία. Μέχρι στιγμής έχει
εκταμιεύσει μόνο μία δόση προς την Ιρλανδία, η οποία εκταμιεύθηκε την 1η
Φεβρουαρίου 2011 και αφορούσε 3,3 δισεκατομμύρια Ευρώ. Μία σημαντική
σημείωση ως προς τα 3,3 δισεκατομμύρια Ευρώ: Το ακριβές ποσό που ορίστηκε προς
εκταμίευση ήταν 3,6 δισεκατομμύρια Ευρώ, αλλά με βάση τις σχετικές οδηγίες που
διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με τις

95

απαιτούμενες εγγυήσεις του δανείου, το τελικό ποσό που έλαβε η χώρα ήταν 3,3
δισεκατομμύρια Ευρώ. Ως ημερομηνία λήξης και αποπληρωμής των αντίστοιχων
ομολόγων που εκδόθηκαν έχει οριστεί η 18η Ιουλίου 2016. Το συνολικό ποσό που
αναμένεται να παραλάβει η Ιρλανδία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας είναι 22,5 δισεκατομμύρια Ευρώ κατά τη χρονική περίοδο 2011 –
2014.
Η συνεισφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην παροχή οικονομικής
βοήθειας προς την Ιρλανδία είναι εξίσου σημαντική με αυτή του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και το Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας,

καθώς

ανέρχεται

και

αυτή

στα

22,5

δισεκατομμύρια Ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευθεί 3 δόσεις του δανείου από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς την Ιρλανδία. Πιο συγκεκριμένα, στις 18
Ιανουαρίου 2011 εκταμιεύθηκε η πρώτη δόση ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων
Ευρώ. Στη συνέχεια ακολούθησε η εκταμίευση άλλων δύο δόσεων μέχρι στιγμής, μία
που εγκρίθηκε στις 16 Μαΐου 2011 ύψους 1,58 δισεκατομμυρίων Ευρώ και μία
ακόμη που εγκρίθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 ύψους 1,48 δισεκατομμυρίων Ευρώ.
Επομένως μέχρι στιγμής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει παράσχει οικονομική
βοήθεια συνολικού ύψους 9,26 δισεκατομμυρίων Ευρώ στην Ιρλανδία. Η πορεία της
χώρας και η συμμόρφωση της στα θέματα που έχουν συμφωνηθεί με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο μέχρι σήμερα είναι απόλυτα συνεπής και για το λόγο αυτό
προβλέπεται ότι θα εγκριθούν και θα εκταμιευθούν και όλες οι υπόλοιπες
μελλοντικές δόσεις του δανείου της.

4.2.3. Η εξέλιξη της οικονομίας μετά την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
Η Ιρλανδία αναγνώρισε από πολύ νωρίς τη σοβαρότητα της σύγχρονης
οικονομικής κρίσης. Το πιο δύσκολο πρόβλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ήταν
η κατάσταση που επικρατούσε στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, το οποίο είχε
διογκωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και η διόγκωση του είχε βασιστεί σε σαθρά
θεμέλια και ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στη
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χώρα το 2010 επεκτάθηκε ραγδαία και πολύ σύντομα είχε επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό και τη δημόσια οικονομία της χώρας.
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και το γεγονός ότι
οι Ιρλανδικές Αρχές ξαφνιάστηκαν από τη γρήγορη ανατροπή της οικονομικής
κατάστασης της χώρας, η αντίδραση τους ήταν ιδιαίτερα γρήγορη. Πιο συγκεκριμένα,
έσπευσαν να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να περιορίσουν τα spillover effects
που θα μπορούσαν να παρουσιαστούν εξαιτίας της κατάστασης. Ακολούθως έλαβαν
τα απαραίτητα μέτρα για τη συρρίκνωση των παρενεργειών που ενδεχομένως να
ακολουθούσαν εάν οι Αρχές είχαν καθυστερήσει να αντιδράσουν και προέβησαν στις
απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση της επαναφοράς της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα.
Η έλλειψη αδράνειας από τη πλευρά των Ιρλανδικών Αρχών όταν η κρίση
κλιμακωνόταν ήταν καθοριστική για την ακόλουθη πορεία της οικονομίας της χώρας.
Οι Ιρλανδικές Αρχές αντιμετώπισαν με σθένος τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν,
έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα και τήρησαν την εφαρμογή τους. Όταν έγινε φανερό
πως απαιτούνταν η παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας για να επέλθει
οικονομική ανάκαμψη, οι Ιρλανδικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στην αίτηση για
εξωτερική οικονομική βοήθεια. Στην έκκληση τους ανταποκρίθηκαν ορισμένοι
ευρωπαϊκοί εταίροι της χώρας, αλλά και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Η Ιρλανδία προχώρησε σε σύναψη συμφωνιών και στην άμεση
λήψη των μέτρων που συμφωνήθηκαν κατά τη σύναψη των συμφωνιών αυτών.
Με την πάροδο του χρόνου η Ιρλανδία εφάρμοσε πλήρως και με συνέπεια τα
μέτρα που είχαν συμφωνηθεί με τους δανειστές της και με τον τρόπο αυτό
επιταχύνθηκε η βελτίωση της οικονομίας της χώρας. Επίσης με την πιστή εφαρμογή
των οδηγιών που είχε λάβει από τους εξωτερικούς της εταίρους έχει επιτύχει μέχρι
στιγμής να επιτυγχάνονται θετικά συμπεράσματα στις αξιολογήσεις της, γεγονός που
οδηγεί στην εξασφάλιση των επόμενων δόσεων από τους αρμόδιους φορείς.
Η Ιρλανδία είχε ένα πολύ καλό σχέδιο αναφορικά με το στόχο της επίτευξης
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης και εστίασε σε αυτό,
αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών
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για την επιτυχή έκβαση του. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να καταπολεμήσει τα
σοβαρά προβλήματα που παρουσίαζε το τραπεζικό της σύστημα και αυτή τη στιγμή
έχουν εισέλθει σημαντικά κεφάλαια στην αγορά μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών της χώρας. Η αγορά πλέον αναμένεται πως θα αρχίσει να «κινείται»,
δηλαδή αναμένεται πως σταδιακά θα αυξηθεί η ενεργητικότητα των συναλλαγών και
στο μεσοπρόθεσμο μέλλον η οικονομία της Ιρλανδίας θα επανέλθει σε φυσιολογικά
επίπεδα.
Η άμεση αντίδραση ως προς την κρίση, η λήψη των απαιτούμενων μέτρων και η
ρητή εφαρμογή τους αποκαθιστά σταδιακά την εμπιστοσύνη στις αγορές και το
μέλλον της Ιρλανδίας φαίνεται να είναι αρκετά ευοίωνο. Ήδη έχει αρχίσει η
σταθεροποίηση

του

χρηματοπιστωτικού

τομέα

και

η

αποκατάσταση

της

εμπιστοσύνης αναφορικά με την κεντρική τράπεζα της χώρας, όπως γίνεται φανερό
και από το ακόλουθο γράφημα:
Γράφημα 4.α.: Η εμπιστοσύνη στην κεντρική τράπεζα έχει σταθεροποιηθεί

Πηγή: Ireland’s Ministry of Finance, 2011. Department of Finance. Irish Banking Landscape –
Moving Forward. Six Monthly Review. September 2011.
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Αν και η Ιρλανδία έχει δείξει πραγματική αφοσίωση στην καταπολέμηση της
κρίσης και τα πρώτα δείγματα της αντιμετώπισης της κρίσης είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, έχει να διανύσει ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να εξαλειφτούν τα
προβλήματα της και να θεωρηθεί πλέον πως ανήκουν στην ιστορία. Το σθένος με το
οποίο αντιμετώπισαν οι Ιρλανδικές Αρχές την ανεξέλεγκτη κατάσταση που
παρουσιάστηκε ήταν καταλυτικό για την άμεση λήψη των απαιτούμενων μέτρων και
την έγκαιρη έναρξη της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η
χώρα.
Αν και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναφέρουν ότι η χώρα θα μπορέσει να
εισέλθει στις αγορές μέσα στο 2012 και θα μπορέσει να ανεξαρτητοποιηθεί τότε
ξανά, χωρίς να έχει πια ανάγκη την παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας από
τους εταίρους της, είναι αρκετά πιθανό η πλήρης ανάκαμψη της οικονομίας της
Ιρλανδίας να καθυστερήσει σημαντικά περισσότερο. Παρόλα αυτά η οικονομική
κατάσταση της χώρας έχει αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται, γεγονός που είναι πολύ
ενθαρρυντικό για το μέλλον της και υποδηλώνει ξεκάθαρα ότι η γρήγορη και έγκαιρη
αντίδραση στις δυσκολίες που διαφαίνονται αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
ενέργειες για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν γρηγορότερης και ανώδυνης
αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί.

4.3.

Η περίπτωση της Πορτογαλίας
4.3.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Σε αντίθεση με την περίπτωση της Ιρλανδίας που αναλύθηκε νωρίτερα, η
Πορτογαλία επηρεάστηκε από τη σύγχρονη οικονομική κρίση κατά κύριο λόγο ως
προς το δημοσιονομικό της τομέα. Το βασικό πρόβλημα της ήταν το ιδιαίτερα υψηλό
επίπεδο ελλείμματος που παρουσίαζε και παρουσιάζει.
Πιο συγκεκριμένα, το έλλειμμα της Πορτογαλίας στο τέλος του 2010 ήταν 9,8%
ως ποσοστό προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Αυτή τη στιγμή, μετά την πάροδο
του πρώτου εξαμήνου του 2011, το έλλειμμα έχει μειωθεί στο 8,6% ως ποσοστό προς
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εξακολουθεί όμως να βρίσκεται σε πολύ υψηλότερα
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επίπεδα από αυτά που είναι αποδεκτά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με
βάση τις δεσμεύσεις της χώρας, η Πορτογαλία θα πρέπει να έχει μειώσει περεταίρω
το έλλειμμα της στο 5,9% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της
μέχρι το τέλος του 2011, ενώ το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο ελλείμματος σύμφωνα με
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 3%.
Η σύγχρονη οικονομική κρίση επιδείνωσε την οικονομία της Πορτογαλίας και
επιτάχυνε την αποκάλυψη των σοβαρών δημοσιονομικών προβλημάτων που
παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια η χώρα. Λάθος χειρισμοί και αποφάσεις που είχαν
πραγματοποιηθεί κυρίως από το 1990 και αργότερα, είχαν επιβαρύνει σημαντικά τα
δημόσια οικονομικά στοιχεία της χώρας και όταν το 2008 παρουσιάστηκε η
σύγχρονη οικονομική κρίση, η οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε
ακόμη περισσότερο. Αναλυτικότερα, επειδή η οικονομία της Πορτογαλίας είχε
αντιμετωπίσει κάποιες διαρθρωτικές προκλήσεις στο πρόσφατο παρελθόν και είχε
επηρεαστεί από την κρίση δημοσιονομικού χρέους που αντιμετώπιζαν άλλες χώρες –
μέλη της Ευρωζώνης, η χρηματοπιστωτική κατάσταση της χώρας αναφορικά τόσο με
τα δημοσιονομικά της στοιχεία όσο και με τον τραπεζικό της τομέα επιδεινώθηκε
ραγδαία μέσα στα τελευταία 2 χρόνια.
Γράφημα 4.β.: Η πορεία του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος της Πορτογαλίας
κατά τα έτη 1999 – 2010.

Πηγή: Portugal’s Ministry of Finance, 2011. Fiscal Strategy Document 2011 – 2015.
Portuguese Republic, August 2011.
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, το δημόσιο χρέος της Πορτογαλίας
παρουσίαζε μια συνεχή αυξητική τάση μέσα στην τελευταία δεκαετία, γεγονός το
οποίο συνετέλεσε στην αρνητική προδιάθεση των αγορών όταν πλέον η σύγχρονη
οικονομική κρίση έπληξε τη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει έντονη
οικονομική αβεβαιότητα και τα επιτόκια δανεισμού από τις αγορές να φτάσουν σε
τόσο υψηλά επίπεδα που η χώρα αδυνατούσε να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό.
Η Πορτογαλία, στην προσπάθεια της να περιορίσει τα οικονομικά προβλήματα
που παρουσίαζε και να προχωρήσει στη σταδιακή καταπολέμηση τους, επέβαλε μια
σειρά από μέτρα λιτότητας που κρίθηκαν απαραίτητα για το σκοπό αυτό. Τα μέτρα
αυτά δεν κρίθηκαν επαρκή και ακολούθησε εκ νέου μια σειρά μεταρρυθμίσεων που
θεωρήθηκαν απαιτούμενα για την οικονομική εξυγίανση της χώρας. Η επιβολή αυτών
των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων δημιούργησε έντονες κοινωνικές διαταραχές
στο εσωτερικό της Πορτογαλίας και τελικά ο Πρωθυπουργός της χώρας οδηγήθηκε
σε παραίτηση το Μάρτιο του 2011, ύστερα από την καταψήφιση μιας σειράς νέων
μέτρων από το κοινοβούλιο.
Παρόλα αυτά η εφαρμογή των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων δεν ήταν επαρκής
για να βελτιωθεί η πολύ δυσχερής οικονομική κατάσταση στη χώρα και τελικά η
Πορτογαλία ζήτησε παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας. Το Μάιο του 2011
αποφασίστηκε και συμφωνήθηκε ότι η χώρα θα εισαγόταν στον ευρωπαϊκό
προσωρινό μηχανισμό στήριξης και θα δεχόταν οικονομική βοήθεια από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
θα συνέβαλε στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Πορτογαλία. Η χώρα θα
έπρεπε σαφώς να ακολουθήσει ένα καινούριο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο
τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ιδιαίτερα δυσμενής
δημοσιονομική κατάσταση της Πορτογαλίας επηρέασε τον οικονομικό και
χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας συνολικά. Επομένως, αν και το πρόβλημα στην
αρχική του μορφή ήταν κατά βάση δημοσιονομικό, στη συνέχεια επηρεάστηκε και ο
χρηματοπιστωτικός τομέας με αποτέλεσμα ο τραπεζικός τομέας να αντιμετωπίσει
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σοβαρά προβλήματα και δύο από τις τράπεζες της χώρας να δεχθούν κρατική βοήθεια
προκειμένου να μη χρεοκοπήσουν. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες Banco Português
de Negócios (BPN) και Banco Privado Português (BPP) την περίοδο 2008 – 2009
παρουσίασαν έντονα προβλήματα ρευστότητας και κρίθηκε απαραίτητο το να τους
παρασχεθεί κρατική ενίσχυση για να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα που θα
προέκυπταν στην αγορά και σε διάφορους άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
από τη χρεοκοπία των τραπεζών αυτών.
Αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι οι διαφόρων τύπων κρίσεις εσωτερικά στην
Πορτογαλία, όπως και γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αλληλένδετες. Αν και
η κρίση ξεκίνησε στη χώρα ως δημοσιονομική, στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε,
επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε χρηματοπιστωτική, χωρίς όμως να εκτονωθεί ο
δημοσιονομικός της χαρακτήρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από ένα χρονικό σημείο
και μετά η κρίση να διογκώνεται παράλληλα στο δημοσιονομικό και στο
χρηματοπιστωτικό της τομέα, οδηγώντας σε συνεχώς μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική
αστάθεια και σε μείωση της αξιοπιστίας της χώρας και της εμπιστοσύνης των αγορών
προς αυτή. Ταυτόχρονα, η έλλειψη εμπιστοσύνης που άρχισε να παρουσιάζεται τόσο
στην Πορτογαλία όσο και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οδήγησε σε μιας
μορφής νομισματική κρίση, αποδυναμώνοντας το Ευρώ και μειώνοντας την
αξιοπιστία του. Η νομισματική κρίση θα αναλυθεί σε μεταγενέστερο κεφάλαιο.
Στην υποενότητα που ακολουθεί πρόκειται να αναλυθούν οι λόγοι που η
Πορτογαλία οδηγήθηκε στον προσωρινό μηχανισμό στήριξης, το τι αποσκοπούσε η
είσοδος της σε αυτόν, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τις παρελθούσες και τις
επικείμενες δόσεις εξωτερικής οικονομικής βοήθειας.

4.3.2. Η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης
Όπως προαναφέρθηκε, μέσα στο 2011 έγινε φανερό ότι η είσοδος της
Πορτογαλίας στο μηχανισμό στήριξης ήταν απαραίτητη για να μπορέσει η χώρα να
εφαρμόσει ένα νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα την τοποθετούσε ένα βήμα
κοντινότερα στην έξοδο της από τη βαθιά εγχώρια οικονομική κρίση της. Η είσοδος
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της στο μηχανισμό στήριξης έγινε μέσα σε κλίμα έντονων κοινωνικών διαταραχών,
αλλά παρόλα αυτά ήταν σαφώς στοχευμένη και επικεντρωμένη στο στόχο της εξόδου
από την οικονομική ύφεση.
Οι Πορτογαλικές Αρχές με σκοπό την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών
και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της οικονομίας της χώρας, προώθησαν μια
σειρά από μεταρρυθμίσεις που ήταν στηριγμένες σε μεγάλο βαθμό σε βοήθεια που
παρεχόταν στην Πορτογαλία από διεθνείς πηγές. Η βοήθεια αυτή ήταν απαραίτητη
για την εξασφάλιση της κάλυψης των αναγκών των ισοζυγίων πληρωμών και το
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που παρουσιάστηκε σε αυτά τα πλαίσια επιδίωκε τη
δημιουργία κοινωνικά ισορροπημένης ανάπτυξης και την αύξηση των θέσεων
εργασίας.
Η Πορτογαλία θεωρούσε πως ήταν πολύ σημαντική η παροχή βοήθειας από
διεθνείς οργανισμούς προς αυτή, καθώς μια τέτοια κίνηση πιστευόταν πως θα
επιβεβαίωνε προς την αγορά τη σοβαρότητα της δέσμευσης της χώρας για το
επικείμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Κατ’ επέκταση, η εμπιστοσύνη προς τη
χώρα θα άρχιζε να επανέρχεται σταδιακά, η είσοδος της χώρας στις αγορές θα
υποστηριζόταν ξανά και θα διασφαλιζόταν η σταδιακή προσαρμογή και η ανάκτηση
της βιώσιμης ανάπτυξης της.
Κάποιες ακόμη πληροφορίες που είναι σημαντικό να αναφερθούν σε αυτό το
σημείο για λόγους πληρότητας αφορούν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Η
Πορτογαλία έχει δηλώσει ρητά πως πρόκειται να προβεί σε οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις και προσθήκες κριθούν απαραίτητες στην πάροδο του χρόνου
αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις που είχαν αρχικά οριστεί. Οι πιθανές τροποποιήσεις
και προσθήκες πρόκειται να συμφωνηθούν εκ των προτέρων μεταξύ της χώρας και
των διεθνών εταίρων της και να εφαρμοστούν σε μελλοντικό χρόνο. Σχετικό
παράδειγμα αποτελεί η προγραμματισμένη προσθήκη νεότερων μεταρρυθμίσεων στο
υπάρχον πρόγραμμα μέσα στο 2012.
Η παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας προς την Πορτογαλία είναι δομημένη
με τέτοιο τρόπο, ώστε η εν λόγω χώρα να είναι σε θέση να αντλήσει μέχρι 78
δισεκατομμύρια Ευρώ μέσα στα τρία επόμενα χρόνια. Εάν η χώρα κρίνει ότι η
103

οικονομική της κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά ή ότι οι αγορές ανέκτησαν την
εμπιστοσύνη τους σε αυτή σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο,
τότε η χώρα μπορεί να σταματήσει να δέχεται εξωτερική οικονομική βοήθεια πριν
την πλήρη αξιοποίηση του παρεχόμενου ποσού προς στήριξη της. Από τα 78
δισεκατομμύρια Ευρώ που διατίθενται ως οικονομική βοήθεια, τα 26 δισεκατομμύρια
Ευρώ θα παρασχεθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης, 26 δισεκατομμύρια Ευρώ ακόμη θα παρασχεθούν από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα 26 δισεκατομμύρια
Ευρώ που υπολείπονται θα παρέχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται στην Πορτογαλία, παρέχεται στη βάση ενός
τριετούς προγράμματος πολιτικών για την περίοδο από το 2011 μέχρι τα μέσα του
2014. Αυτό το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πρόγραμμα προσαρμογής
περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
στοχεύουν στην ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης της Πορτογαλίας, στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. Επιπρόσθετα, μια
στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης σε συνδυασμό με τη λήψη διαρθρωτικών
δημοσιονομικών μέτρων και με καλύτερο δημοσιονομικό έλεγχο σε θέματα σχετικά
με συμπράξεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και με δημόσιες επιχειρήσεις, στοχεύει
αποτελεσματικότερα

στη μεσοπρόθεσμη μείωση του λόγου του ακαθάριστου

δημόσιου χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας και στην ελάττωση
του ελλείμματος σε επίπεδα κάτω από 3% ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
μέχρι

το

2013.

Τέλος

επιδιώκεται

η

εφαρμογή

μιας

στρατηγικής

στο

χρηματοπιστωτικό τομέα που θα βασίζεται στην επανακεφαλαιοποίηση και στην
απομόχλευση , με στόχο την προστασία του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας
από την άτακτη απομόχλευση μέσω κάποιων μηχανισμών βασισμένων στη
λειτουργία της αγοράς.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι δόσεις του δανείου της Πορτογαλίας
που έχουν εκταμιευθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης. Όπως είναι εμφανές, μέχρι σήμερα η Πορτογαλία έχει λάβει 5
δανειακές δόσεις συνολικού ύψους 14,1 δισεκατομμυρίων Ευρώ από τα 26
δισεκατομμύρια Ευρώ που έχουν αθροιστικά δρομολογηθεί προς τη χώρα από το
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Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθεροποίησης.

Στον

πίνακα

παρουσιάζονται επίσης αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο λήξης των
ομολόγων και τις αξιοσημείωτες ημερομηνίες που αντλήθηκαν τα σχετικά κεφάλαια
και εκταμιεύθηκαν οι δόσεις.
Πίνακας 4.β. : Οι δόσεις της παροχής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης προς την Πορτογαλία μέχρι σήμερα
Ποσό οικονομικής

Χρόνος λήξης

Ημερομηνία

Ημερομηνία

βοήθειας

των ομολόγων

άντλησης κεφαλαίων

εκταμίευσης

€ 1,75 δισεκατομμύρια

10 έτη

24 Μαΐου 2011

31 Μαΐου 2011

€ 4,75 δισεκατομμύρια

5 έτη

25 Μαΐου 2011

1 Ιουνίου 2011

€ 5 δισεκατομμύρια

10 έτη

14 Σεπτεμβρίου 2011

21 Σεπτεμβρίου 2011

€ 2 δισεκατομμύρια

15 έτη

22 Σεπτεμβρίου 2011

29 Σεπτεμβρίου 2011

€ 0,6 δισεκατομμύρια

7 έτη

29 Σεπτεμβρίου 2011

6 Οκτωβρίου 2011

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/portugal/index_en.htm

Κατά την ίδια περίοδο που εκταμιεύθηκαν οι δόσεις που εμφανίζονται στον
παραπάνω πίνακα, εκταμιεύθηκαν δόσεις και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς την
Πορτογαλία. Οι λεπτομέρειες των εκταμιεύσεων αυτών πρόκειται να αναλυθούν στη
συνέχεια. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο είναι ότι οι
προβλεπόμενες εκταμιεύσεις για το υπόλοιπο του έτους 2011 πρόκειται να
εξαρτηθούν από τις ανάγκες της Πορτογαλίας, αλλά και από την τριμηνιαία
αξιολόγηση της χώρας από συνεργαζόμενους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου.
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Πάντως μέχρι το τέλος του 2011 έχει δρομολογηθεί η έναρξη προσφοράς δύο
ακόμη ομολόγων, εκ των οποίων το ένα πρόκειται να είναι ομόλογο αναφοράς, από
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθεροποίησης εξαιτίας των αναγκών δανεισμού που έχουν παρουσιαστεί. Οι
περεταίρω απαιτήσεις χρηματοδότησης της Πορτογαλίας, αλλά και της Ιρλανδίας
όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσα από τις αντίστοιχες
λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στα αντίστοιχα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Αναφορικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς την Πορτογαλία, όπως προαναφέρθηκε
πρόκειται να χορηγηθούν 26 δισεκατομμύρια Ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί
δύο δόσεις του συνολικού δανείου: Η πρώτη δόση ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων Ευρώ
χορηγήθηκε στην Πορτογαλία στις 22 Ιουνίου 2011 με τη μορφή ομολόγων που
λήγουν και αναμένεται να αποπληρωθούν στις 5 Ιουλίου 2021. Η δεύτερη δόση
ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων Ευρώ με τη μορφή ομολόγων δόθηκε στις 29 Ιουνίου
2011 και αναμένεται να λήξει και να αποπληρωθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2016.
Επομένως απομένουν άλλα 20,1 δισεκατομμύρια Ευρώ που πρόκειται να
παρασχεθούν με τη μορφή οικονομικής βοήθειας προς την Πορτογαλία από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο άμεσο μέλλον.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παροχή βοήθειας προς την Πορτογαλία
δρομολόγησε ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα. Η έγκριση της παροχής οικονομικής
βοήθειας προς την εν λόγω χώρα έγινε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στις 20 Μαΐου 2011 και ταυτόχρονα έγιναν άμεσα διαθέσιμα
6,1 δισεκατομμύρια Ευρώ για την Πορτογαλία. Το συνολικό ποσό που πρόκειται να
χορηγηθεί στη χώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι 26 δισεκατομμύρια
Ευρώ όπως προαναφέρθηκε, εκ των οποίων τα 12,6 δισεκατομμύρια Ευρώ θα
παρασχεθούν μέσα στο 2011, μαζί με άλλα 25,2 δισεκατομμύρια Ευρώ που θα
χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πορτογαλία την ίδια χρονική περίοδο. Το
πακέτο χρηματοδότησης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η Πορτογαλία να

106

μπορεί να «ηρεμήσει» αναφορικά με το δανεισμό από τις αγορές, ενώ παράλληλα θα
πραγματοποιεί τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επέλθει οικονομική ανάκαμψη.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι εταίροι της Πορτογαλίας
στηρίζουν ενεργά τη χώρα και παρουσιάζουν έμπρακτα τη συμπαράσταση τους με
την παροχή οικονομικής βοήθειας προς αυτή. Είναι σαφές πως αναμένουν ότι η χώρα
θα τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, θα εφαρμόσει ρητά τα απαραίτητα μέτρα και θα
λάβει σοβαρά υπόψη της τις ενδεχόμενες προτάσεις για προσαρμογή των
συμφωνηθέντων στην περίπτωση που η οικονομική πορεία της χώρας αρχίσει να
αποκλίνει από τους στόχους του προγράμματος. Η Πορτογαλία ύστερα από τις
σχετικές διαπραγματεύσεις εισήλθε στο μηχανισμό στήριξης και πλέον δέχεται
πολύτιμη οικονομική βοήθεια, αλλά και τεχνική βοήθεια για θέματα οικονομικής
ανάλυσης, από τους εταίρους της. Η στήριξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
ταχεία οικονομική ανάκαμψη της χώρας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
των αγορών.

4.3.3. Η εξέλιξη της οικονομίας μετά την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
Η Πορτογαλία μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Καθώς η είσοδος της στο μηχανισμό είναι αρκετά πρόσφατη, η οικονομική
αβεβαιότητα δεν έχει μειωθεί και δεν έχει επέλθει χρηματοπιστωτική σταθερότητα
στη χώρα. Η εν λόγω χώρα βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ύφεσης, γεγονός το
οποίο έχει δυσχεράνει πολύ τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της.
Όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα προκλητική και δύσκολη
οικονομική περίοδο τη χώρα. Καθώς η κρίση είναι ακόμη έντονη και οι αγορές δεν
έχουν αναγνωρίσει επαρκώς τις προσπάθειες που κάνει η Πορτογαλία για τη
βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης, τα οικονομικά αποτελέσματα που
προκύπτουν είναι χειρότερα από τις αρχικές προβλέψεις που είχαν γίνει κατά τη
σύνταξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος της χώρας. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την απαίτηση επιπρόσθετων μέτρων προς την κατεύθυνση της
τήρησης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν προσδιοριστεί. Ήδη έχει
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ανακοινωθεί ότι η κυβέρνηση της Πορτογαλίας πρόκειται να εφαρμόσει και νέο
πακέτο μέτρων μέσα στο 2012, επιπρόσθετο σε όσα μέτρα υπάρχουν ήδη.
Η λήψη σκληρών μέτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα στην προσπάθεια που
γίνεται για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της οικονομίας της χώρας είχε
προκαλέσει εξαρχής έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Οι κοινωνικές αυτές
αντιδράσεις με την πάροδο του χρόνου εντείνονται συνεχώς και αυτή τη στιγμή
βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμα επίπεδα. Επίσης η πολιτική κατάσταση στη χώρα δεν
είναι καλή. Μέσα στο τελευταίο έτος υπήρξαν πολλές αναταραχές στο πολιτικό
σκηνικό, μεταξύ των οποίων και αυτές που οδήγησαν, όπως προαναφέρθηκε, στην
παραίτηση του Πρωθυπουργού της χώρας λίγο πριν την είσοδο της στο μηχανισμό
στήριξης.

Γράφημα 4.γ. : Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του πραγματικού Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της Πορτογαλίας (σε ποσοστιαίες μονάδες)

Πηγή: Portugal’s Ministry of Finance, 2011. Fiscal Strategy Document 2011 – 2015.
Portuguese Republic, August 2011.
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Το παραπάνω γράφημα απεικονίζει τις προβλέψεις που έχουν γίνει στα πλαίσια
καθορισμού της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για την Πορτογαλία.
Όπως φαίνεται, οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι αναμένεται το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν να μεταβάλεται με αρνητικό ρυθμό μέχρι και λίγο πριν το 2013. Από το 2011
και μετά όμως αναμένεται μείωση της ύφεσης, μέχρι λίγο πριν το 2013, όπου πλέον η
χώρα αναμένεται να αρχίσει να βρίσκεται και πάλι σε συνθήκες οικονομικής
ανάπτυξης. Στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
αναμένεται να είναι ανοδικός μέχρι το 2014, ενώ κατά τη χρονική περίοδο 2014 –
2015 αναμένεται να διατηρηθεί σχεδόν σταθερός, με μία μικρή πτώση στο θετικό
ρυθμό ανάπτυξης που θα υπάρχει.
Επιπρόσθετα, όπως γίνεται φανερό από το γράφημα 4.γ., η συμβολή της καθαρής
εξωτερικής ζήτησης στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι ιδιαίτερα σημαντική
κατά την περίοδο 2011 – 2015. Αν και η συνεισφορά της εγχώριας ζήτησης είναι
θετική κατά το 2014 και το 2015, οι εξαγωγές εξακολουθούν να είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας που στηρίζει την θετική ανάπτυξη του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος. Το έτος 2013 η μικρότερη διάσπαση της ιδιωτικής ζήτησης, η
οποία σχετίζεται με την αναμενόμενη εξέλιξη της εξωτερικής ζήτησης και των
επενδύσεων, πρόκειται να προκαθορίσει την έντονη επιτάχυνση που αναμένεται να
προκύψει στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το έτος 2014 αναμένεται ότι η συμβολή
της ιδιωτικής κατανάλωσης μπορεί να βρίσκεται ήδη σε θετικά επίπεδα, ενώ
συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης αναμένεται να είναι οριακά αρνητική.
Μέχρι στιγμής οι οικονομικές εξελίξεις στην Πορτογαλία έχουν οδηγήσει σε μία
κατάσταση που είναι χειρότερη από αυτή που είχε αρχικά προβλεφθεί. Παρόλα αυτά,
αν και υπάρχουν ακόμα έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και οικονομική αβεβαιότητα,
οι Πορτογαλικές Αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να πραγματοποιήσουν οτιδήποτε
απαιτείται για να επανέλθει οικονομική σταθερότητα και να ανακτηθεί η
εμπιστοσύνη των αγορών. Για το λόγο αυτό είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους
εταίρους της χώρας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε συνεργασία με αυτούς
αποφασίζει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν. Προς το
παρόν όπως προαναφέρθηκε έχουν ανακοινωθεί νέα μέτρα τα οποία πρόκειται να
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εφαρμοστούν μέσα στο 2012 με στόχο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που
έχουν τεθεί. Επίσης η χώρα και μελλοντικά είναι πρόθυμη να προβεί σε οποιεσδήποτε
ενέργειες απαιτούνται για να εξέλθει από την οικονομική κρίση που την ταλαιπωρεί.

4.4.

Η περίπτωση της Ισπανίας
4.4.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η Ισπανία είναι μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα που έχει πληγεί από τη σύγχρονη
οικονομική κρίση. Σε αντίθεση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, η Ισπανία έχει
καταφέρει μέχρι στιγμής να μην εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης παρά τις δυσκολίες
που αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει μέχρι και σήμερα. Αν και οι
καταστάσεις που επικρατούν είναι ιδιαίτερα ασταθείς και δεν μπορεί να γίνει κάποια
βάσιμη πρόβλεψη, φαίνεται πως με δεδομένες τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες η
Ισπανία δεν πρόκειται να σπεύσει στο μηχανισμό στήριξης για να της παρασχεθεί
βοήθεια.
Η μορφή της κρίσης που προσέγγισε την Ισπανία ήταν διαφορετική από αυτή που
είχαν αντιμετωπίσει η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Η Ισπανία βρέθηκε σε ιδιαίτερα
δυσμενή κατάσταση γιατί αντιμετώπισε ταυτόχρονα τρία διαφορετικά μέτωπα της
σύγχρονης οικονομικής κρίσης: Την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, την
απότομη παύση της εγχώριας οικονομικής ανάπτυξης της και την κρίση χρέους της
Ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα ήταν η αποκάλυψη της οικονομικής αστάθειας της
χώρας, η οποία στη συνέχεια οδήγησε την Ισπανία σε βαθιά ύφεση.
Η οικονομική κρίση προκάλεσε πολλά προβλήματα στην Ισπανία, αλλά έφερε
στην επιφάνεια και προϋπάρχοντα προβλήματα που είχε η χώρα και τα οποία μέχρι
πρότινος δεν είχαν εμφανιστεί. Μετά την παρουσίαση των προβλημάτων αυτών
επικράτησε μεγάλη οικονομική αστάθεια στη χώρα και οι αγορές άρχισαν σταδιακά
να χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην Ισπανία. Το γεγονός αυτό
εκφραζόταν μέσα από τη συνεχή άνοδο των επιτοκίων δανεισμού της χώρας από τις
εξωτερικές αγορές.
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Αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αναφορικά με την αντιμετώπιση της κρίσης,
ήταν το γεγονός ότι η Ισπανία αντιλήφθηκε αρκετά σύντομα τη σοβαρότητα της
κατάστασης και τις ενδεχόμενες προεκτάσεις που θα μπορούσε να λάβει σε μικρό
χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό η χώρα επέλεξε να δράσει γρήγορα
οργανώνοντας ένα πλάνο αντιμετώπισης της κρίσης, θέτοντας ξεκάθαρους
βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους και προχωρώντας στη ρητή
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και την πραγματοποίηση των απαραίτητων
μεταρρυθμίσεων για την αποφυγή δυσμενέστερων εξελίξεων. Τα μέτρα και οι
μεταρρυθμίσεις αυτές αποφασίστηκαν από τη χώρα υπό την καθοδήγηση της τόσο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Με τον τρόπο αυτό η Ισπανία επιδίωξε και κατάφερε τελικά να αντιδράσει
επαρκώς γρήγορα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης. Φυσικά η περίοδος
που μεσολάβησε από την πρωτοεμφάνιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μέχρι
και σήμερα δεν ήταν αναίμακτη. Η Ισπανία οδηγήθηκε σε έντονη οικονομική ύφεση
και το τραπεζικό της σύστημα κινδύνευσε από την παρουσίαση έντονων
προβλημάτων ρευστότητας. Η λήψη μέτρων και οι αρχικές μεταρρυθμίσεις
πραγματοποιήθηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και η κοινωνία δεν πρόλαβε να
προσαρμοστεί ήπια σε αυτές. Πολλοί πολίτες πραγματοποιούσαν για σημαντικά
μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κεντρικές πλατείες των
πόλεων της χώρας.
Αν και τα αρχικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις κατάφεραν να καθυστερήσουν και
να κατευνάσουν τις συνέπειες τις οικονομικής κρίσης, δεν επαρκούσαν για την πλήρη
αντιμετώπιση του προβλήματος και της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί.
Χρειάστηκε η λήψη επιπρόσθετων μέτρων και η προσαρμογή των μεταρρυθμίσεων
προκειμένου να είναι πάντοτε σε θέση να αντιμετωπίζουν τις ραγδαίες εξελίξεις της
οικονομικής κρίσης. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι μέσα στο 2012 αναμένεται η λήψη
επιπρόσθετων μέτρων για την επαναφορά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη
χώρα.
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Γράφημα 4.δ. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ισπανίας κατά τα έτη 2000 – 2016
(αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .

Η οικονομία της Ισπανίας έχει αρχίσει σταδιακά από το 2010 και ακολούθως να
επανέρχεται και να επανασταθεροποιείται. Το καλό κλίμα που επικρατεί αναφορικά
με τις προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις της οικονομίας της εν λόγω χώρας έχει
συμβάλει σημαντικά στη σταδιακή επαναφορά της εμπιστοσύνης των αγορών και της
σταθερότητας της οικονομίας. Το επιτόκιο εξωτερικού δανεισμού για την Ισπανία
βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά στα οποία βρισκόταν υπό κανονικές
συνθήκες, αλλά δε βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα που να καθίσταται
απαγορευτικός ο εξωτερικός δανεισμός. Αναφορικά με το τραπεζικό σύστημα, έχουν
αρχίσει σταδιακά να αυξάνονται οι καταθέσεις και οι επενδύσεις προς τις εγχώριες
τράπεζες, οι οποίες είχαν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό όταν επικρατούσε έντονο κλίμα
αβεβαιότητας.
Όμως η γρήγορη λήψη μέτρων και η ταχέως αναπτυσσόμενη εμβέλεια της
οικονομικής κρίσης είχε έναν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία της Ισπανίας:
Το επίπεδο της ανεργίας στη χώρα έχει ξεπεράσει το 20% και αποτελεί μέχρι στιγμής
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη, ενώ είναι περίπου διπλάσιο από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ανεργία αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την ισπανική κοινωνία,
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αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι τόσο υψηλή ενδέχεται να αποτελέσει επιβραδυντικό
παράγοντα ως προς την επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Καθώς η
ανεργία είναι υψηλή, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δεν έχουν δουλειά και κατ’
επέκταση δεν έχουν χρήματα να διαθέσουν προς την αγορά, επιπρόσθετα από αυτά
που θα δώσουν για την αγορά των απολύτως απαραίτητων αγαθών. Για το λόγο αυτό
πρόκειται να επικρατήσει περεταίρω στασιμότητα στις αγορές και η διακίνηση του
χρήματος που θέτει την οικονομία σε λειτουργία και οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη
πρόκειται να καθυστερήσει και να γίνει πιο σταδιακά.
Η Ισπανία είναι μια χώρα που έχει αποδείξει έμπρακτα την αποφασιστικότητα της
να αντιμετωπίσει την κρίση όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα είναι αυτό εφικτό. Οι
μεταρρυθμίσεις που κατά περιόδους πραγματοποιούνται είναι μελετημένες και
απόλυτα στοχευμένες. Επίσης υπάρχει επαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων ώστε
να εφαρμόζονται άμεσα όσες προσαρμογές απαιτούνται λόγω των καταστάσεων. Οι
πρόσφατες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα πρόκειται να δώσουν το
περιθώριο στην Ισπανική Κυβέρνηση να λάβει με μεγαλύτερη ευκολία και με
περισσότερο αποδυναμωμένες κοινωνικές αντιδράσεις όσες νεότερες αποφάσεις
απαιτηθούν.
Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή, η Ισπανία δεν έχει εισέλθει στο μηχανισμό
στήριξης μέχρι σήμερα και προβλέπεται πως πιθανότατα δε θα εισέλθει στο
μηχανισμό ούτε μελλοντικά, καθώς έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες
και η εμπιστοσύνη των αγορών προς αυτή έχει αρχίσει ήδη και αποκαθίσταται.
Παρόλα αυτά καθώς η παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι ακόμα αρκετά ρευστή
και ευμετάβλητη αναμένουμε τις μελλοντικές εξελίξεις για να αποφανθούμε αν
τελικά πράγματι η Ισπανία αντιδρά σωστά ενάντια στην κρίση ή οι ενέργειες της
τελικά δεν είναι επαρκείς.
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4.5.

Η περίπτωση της Ιταλίας
4.5.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η Ιταλία είναι ακόμη μία χώρα που παρουσίασε προβλήματα εξαιτίας της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η σύγχρονη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά
την οικονομία της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει και αυτή μειωμένους
ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και να παρουσιάσει ύφεση σε κάποιες χρονικές περιόδους.
Η Ιταλία μέχρι σήμερα δεν έχει εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης, αν και κάτι τέτοιο
είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον.
Το πρόβλημα της εν λόγω χώρας είναι διαφορετικό από όσα έχουν αναλυθεί μέχρι
στιγμής και μπορεί να παρομοιαστεί με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η
Ελλάδα, αν και η Ιταλία δε βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση όσο η χώρα μας. Τα
θεμέλια του προβλήματος αποτελούνται από λάθος πολιτικές αποφάσεις και
λανθασμένες δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται πολλά χρόνια. Το
αποτέλεσμα που έχει επέλθει στη σύγχρονη εποχή είναι το σωρευτικό άθροισμα των
επιμέρους οικονομικών ατασθαλιών που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.
Η σύγχρονη οικονομική κρίση σαφώς διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην
αποκάλυψη των πολιτικών και δημοσιονομικών προβλημάτων της Ιταλίας. Επίσης η
οικονομική κρίση οδήγησε σε αυτή την αποκάλυψη στη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα της
Ιταλίας θα εξακολουθούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρά, θα είχαν αποκαλυφθεί
ενδεχομένως πολύ αργότερα, όταν πλέον η κατάσταση θα ήταν πολύ κρίσιμη.
Η Ιταλία αντιμετωπίζει κατά βάση ένα δημοσιονομικό πρόβλημα, που έχει ως
χαρακτηριστικό το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους που παρουσιάζει η χώρα και
αυτή την περίοδο κυμαίνεται περίπου στο 120%. Επίσης, αν και το έλλειμμα της δε
βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, δε βρίσκεται ούτε σε αποδεκτά επίπεδα. Με
βάση όμως το πρόγραμμα που η Ιταλία έχει συζητήσει και συμφωνήσει με τους
εταίρους της, το έλλειμμα της αναμένεται πράγματι να μειωθεί σε λιγότερο από 3%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της μέχρι το 2014.
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Τα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιταλία είχαν αντίκτυπο και
στο χρηματοπιστωτικό κλάδο της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι ιταλικές τράπεζες
έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική ύφεση που έχει επέλθει στη χώρα και
η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού τους έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα
τα δύο τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά οι τράπεζες γενικά έχουν παραμείνει
κερδοφόρες, αλλά τα χαμηλά καθαρά έσοδα τους από τόκους, τα υψηλά αποθεματικά
που πρέπει να διατηρούν για τις απώλειες από τα δάνεια που έχουν χορηγήσει και το
αυξανόμενο κόστος χρηματοδότησης τους έχουν μειώσει έντονα τα επίπεδα
κερδοφορίας τους. Για το λόγο αυτό και επίσης επειδή η οικονομική κατάσταση της
Ιταλίας χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, είναι σημαντική η δυνατότητα
πρόσβασης των τραπεζών σε μία σταθερή βάση χρηματοδότησης και η παροχή
εγγυήσεων για την πρόσβαση και την παροχή οικονομικής βοήθειας τους από το
Ευρωσύστημα, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο χρειαστεί αν οι τράπεζες
παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.
Τα οικονομικά προβλήματα της Ιταλίας οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση της
εγχώριας οικονομίας της και σταδιακά οι αγορές άρχισαν να χάνουν την εμπιστοσύνη
τους προς τη χώρα. Τα προβλήματα αυτά αφορούσαν κατά βάση τη δημοσιονομική
εκτροπή της χώρας, τις πολύ μεγάλες δημόσιες δαπάνες και τα μειωμένα έσοδα του
δημόσιου τομέα. Αυτά τα προβλήματα αποκαλύφθηκαν όταν η παγκόσμια
οικονομική κρίση έπληξε τη χώρα και η αρχική αντίδραση των αγορών ήταν
αρνητική, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο μεταξύ άλλων και τους ρυθμούς
ανάπτυξης της Ιταλίας και ωθώντας τη χώρα σε βαθιά ύφεση που έφτασε μέχρι και το
-5,2% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της το 2009.
Παρόλα αυτά η αντίδραση των αγορών σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε
αρκετά πιο ήπια. Αυτό συνέβη γιατί η Ιταλία απέδειξε μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα ότι είναι πρόθυμη να λάβει άμεσα μέτρα και να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων και τη διόρθωση των
διαχρονικών προβλημάτων της. Επίσης οι εξαγωγές της χώρας αποδείχθηκαν
ενθαρρυντικός παράγοντας για τις οικονομικές εξελίξεις της Ιταλίας, καθώς η εν
λόγω χώρα βασίστηκε ιδιαίτερα στον τομέα των εξαγωγών, ο οποίος παρουσίαζε
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έντονη κινητικότητα και άνθιση, για την παρουσίαση βελτίωσης στους οικονομικούς
δείκτες της.
Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων και η εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων
που πραγματοποίησε η Ιταλία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτιμήθηκε
ιδιαίτερα θετικά από τις αγορές και για το λόγο αυτό ήδη από το 2010 η χώρα έχει
παρουσιάσει οριακούς θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, με
βάση τις μελλοντικές προβλέψεις η πορεία της οικονομικής ανάπτυξης της Ιταλίας θα
εξακολουθεί να είναι οριακή αλλά θα κινείται τουλάχιστον σε θετικά επίπεδα.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί όμως ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2011 η Ιταλία παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις ως προς την αντιμετώπιση της
κρίσης. Η λήψη νέων επιπρόσθετων μέτρων κρίθηκε απαραίτητη και προξένησε
έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Η Ιταλική Κυβέρνηση δεν έδρασε άμεσα αναφορικά
με τη λήψη των μέτρων λόγω των κοινωνικών αντιδράσεων και κατ’ επέκταση του
πολιτικού κόστους των απαιτούμενων ενεργειών. Η αδράνεια αυτή εκλήφθηκε από
τις αγορές αρκετά αρνητικά και επανέφερε τους φόβους για ενδεχόμενη πτώχευση
της χώρας. Αυτό το γεγονός με τη σειρά του οδήγησε σε υψηλότερα επιτόκια
εξωτερικού δανεισμού για τη χώρα, τα οποία αυξάνονται συνεχώς.
Το έντονο κλίμα αβεβαιότητας οδήγησε σε πολιτικές ανακατατάξεις. Το Νοέμβριο
του 2011 ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας παραιτήθηκε και δημιουργήθηκε μια
κυβέρνηση συνεργασίας που έχει αναλάβει τη ρητή εφαρμογή των μέτρων που έχουν
ληφθεί και την αναπροσαρμογή τους αν αυτό απαιτηθεί μελλοντικά, προκειμένου να
επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας αναφορικά με τα οικονομικά της μεγέθη και να
επέλθει οικονομική εξυγίανση. Μετά από αυτές τις εξελίξεις το επιτόκιο δανεισμού
της Ιταλίας παρουσίασε μια μικρή πτώση την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2011,
αλλά στη συνέχεια ακολούθησε την ανοδική πορεία που έχει ξεκινήσει ήδη από τον
Ιούνιο του 2011.
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Γράφημα 4.ε. : Το spread των ιταλικών 10ετών ομολόγων για το έτος 2011.

Πηγή: Bloomberg, http://www.bloomberg.com/quote/!IT10:IND/chart .

Εάν τα επιτόκια εξωτερικού δανεισμού της Ιταλίας συνεχίσουν να ανεβαίνουν με
τους ίδιους ρυθμούς που ανεβαίνουν σήμερα, τότε αρκετά σύντομα το επιτόκιο
δανεισμού της χώρας θα βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα που πρακτικά θα είναι
αδύνατο για τη χώρα να δανειστεί. Αυτό θα σημαίνει ότι η χώρα θα αποκλειστεί από
τις αγορές. Καθώς το δημόσιο χρέος της, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται σε πολύ
υψηλό επίπεδο, χωρίς εξωτερικό δανεισμό μια ενδεχόμενη πτώχευση της Ιταλίας θα
ήταν αρκετά πιθανή, εκτός εάν η χώρα εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης, όπως έχουν
κάνει ήδη η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.
Αν και κάτι τέτοιο ακούγεται σχετικά απλό, καθώς υπάρχουν ήδη χώρες που έχουν
εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης και τους έχει παρασχεθεί εξωτερική οικονομική
βοήθεια, η περίπτωση της Ιταλίας είναι κάπως διαφορετική. Αυτό συμβαίνει γιατί η
οικονομία της Ιταλίας έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τις οικονομίες των
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υπόλοιπων χωρών που έχουν εισέλθει στο μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, και κατ’ επέκταση και το δημόσιο χρέος της
(εκφρασμένο ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της), είναι πολύ
μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη των υπόλοιπων χωρών που έχουν
εισέλθει στο μηχανισμό μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 120% του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ιταλίας, που αποτελεί το δημόσιο χρέος της εν
λόγω χώρας, είναι περίπου 5 φορές μεγαλύτερο από το 150% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας, που αποτελεί το δημόσιο χρέος της χώρας μας.
Εκτός από αυτό το γεγονός όμως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος που δεν είναι εξίσου
εύκολη η είσοδος της Ιταλίας στο μηχανισμό στήριξης. Η Ιταλία αποτελεί την τρίτη
ισχυρότερη οικονομία στην Ευρώπη και μαζί με τη Γερμανία και τη Γαλλία
αποτελούν τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτό σημαίνει ότι η είσοδος της Ιταλίας στο
μηχανισμό στήριξης θα ήταν πολύ ακριβή και θα οδηγούσε σε έντονη οικονομική
αστάθεια στην Ευρώπη συνολικά.
Παρόλα αυτά, καθώς το επιτόκιο εξωτερικού δανεισμού της εν λόγω χώρας
αυξάνεται συνεχώς, εάν η χώρα δεν καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να
πείσει τις αγορές ότι τα οικονομικά της στοιχεία βελτιώνονται με ταχείς ρυθμούς και
άρα θα επέλθει οικονομική ευημερία σχετικά γρήγορα, πολύ σύντομα θα πρέπει να
βρεθεί μία λύση για να παρασχεθεί οικονομική βοήθεια στην Ιταλία και να μη
κινδυνεύσει η χώρα από μία ενδεχόμενη πτώχευση. Στα πλαίσια αυτά ένα πιθανό
σενάριο είναι πράγματι η χώρα να εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης. Διαφορετικά
μπορεί ενδεχομένως να επιδιωχθεί η χρηματοδότηση της από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν για καμία χώρα
και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δε φαίνεται πρόθυμη να αναμειχθεί σε κάτι
τέτοιο. Καθώς οι οικονομικές εξελίξεις αλλάζουν καθημερινά, αναμένουμε με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις σχετικά με την οικονομία της Ιταλίας, καθώς η
χώρα αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις της Ευρώπης
συνολικά.
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4.6.

Η περίπτωση της Ελλάδας
4.6.1. Η αποτύπωση του προβλήματος
Η σύγχρονη οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια τα σοβαρά δημοσιονομικά
προβλήματα που πλήττουν τη χώρα μας. Αν και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη δική της,
εσωτερική, οικονομική κρίση από το 2009 και έπειτα, τα προβλήματα της χώρας
ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα.
Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφεται το ποσό του δημόσιου χρέους (όπως αυτό
ορίζεται στη συνθήκη του Μάαστριχτ) και του ελλείμματος της Ελλάδας σε
εθνικολογιστική βάση για τα τελευταία 10 χρόνια:
Πίνακας 4.γ.: Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 –
2010 (σε εκατομμύρια €)
Έτος

Χρέος
(σε εκατομμύρια €)

Έλλειμμα
(σε εκατομμύρια €)

2000

140.971

-5.809

2001

151.869

-6.502

2002

159.214

-7.573

2003

168.025

-9.853

2004

183.187

-13.750

2005

212.418

-10.407

2006

224.915

-12.699

2007

239.364

-15.200

2008

262.318

-23.175

2009

298.706

-36.648

2010

328.588

-23.954

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011. Η Ελληνική Οικονομία. 23 Σεπτεμβρίου 2011.

119

Για λόγους καλύτερης κατανόησης και αποτύπωσης των στοιχείων, στον
ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το δημόσιο χρέος (όπως αυτό ορίζεται στη συνθήκη
του Μάαστριχτ) και το έλλειμμα της Ελλάδας σε εθνικολογιστική βάση ως ποσοστά
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας μας.
Πίνακας 4.δ.: Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 –
2010 (ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος)
Έτος

Χρέος
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Έλλειμμα
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

2000

103,4

-3,7

2001

103,7

-4,4

2002

101,7

-4,8

2003

97,4

-5,7

2004

98,9

-7,4

2005

109,0

-5,3

2006

106,4

-6,0

2007

105,4

-6,7

2008

110,7

-9,8

2009

127,1

-15,6

2010

142,8

-10,4

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011. Η Ελληνική Οικονομία. 23 Σεπτεμβρίου 2011.

Για να γίνει κατανοητή η κρισιμότητα της δημοσιονομικής κατάστασης της
Ελλάδας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μέγιστες αποδεκτές τιμές αυτών των
οικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι για κάθε κράτος – μέλος το δημόσιο
χρέος του θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 60% ως προς το
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του και το έλλειμμα του θα πρέπει να βρίσκεται σε
επίπεδα χαμηλότερα του 3% ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.δ., τα αντίστοιχα μεγέθη της ελληνικής
οικονομίας βρίσκονταν πάντοτε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που ήταν αποδεκτά.
Επίσης είναι εμφανές ότι υπάρχει μια αισθητή επιδείνωση των σχετικών οικονομικών
στοιχείων από το 2008 – 2009 και στη συνέχεια, η οποία αποδίδεται στην οικονομική
κρίση που πλήττει τη χώρα μας.
Τα επόμενα δύο γραφήματα απεικονίζουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.δ. για να
παρουσιαστεί και με γραφική αναπαράσταση η πορεία του δημόσιου χρέους και του
ελλείμματος της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 – 2010.
Γράφημα 4.στ. : Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 – 2010 (ως
ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος)

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
βρεθούν στη δημοσίευση «Η Ελληνική Οικονομία» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Δημοσίευση: 23/09/2011.
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Γράφημα 4.ζ. : Το έλλειμμα της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 – 2010 (ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος)

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
βρεθούν στη δημοσίευση «Η Ελληνική Οικονομία» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Δημοσίευση: 23/09/2011.

Στην ακόλουθη υποενότητα γίνεται λεπτομερής αναφορά στα αίτια που οδήγησαν
στο σύγχρονο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

4.6.2. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα
προβλήματα παγκόσμια λόγω της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Η οικονομική
κρίση που παρουσιάστηκε το 2008 επιτάχυνε την αποκάλυψη των ιδιαίτερα σοβαρών
δημοσιονομικών προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία,
και που έχουν τις ρίζες τους στους λάθος χειρισμούς που προηγήθηκαν.
Επιπρόσθετα, η οικονομική κρίση επιδείνωσε την ήδη άσχημη κατάσταση στο
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δημοσιονομικό τομέα της χώρας και στη συνέχεια, όπως ήταν αναμενόμενο, τα
προβλήματα επεκτάθηκαν και στο χρηματοπιστωτικό τομέα της, δημιουργώντας
ακόμη πιο δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Η περίοδος που ακολούθησε την μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε από μεγάλους
ρυθμούς ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ακολούθως, καθώς περνούσαν τα χρόνια και η
ανάπτυξη συνεχιζόταν, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ξέφυγε από τα
φυσιολογικά πλαίσια. Η Ελλάδα άρχισε να δανείζεται μεγάλα ποσά από τις αγορές,
τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσε χωρίς σαφή προγραμματισμό και έλεγχο, με
αποτέλεσμα να γίνονται μεγάλες σπατάλες στη χρήση κονδυλίων.
Το 2002 η Ελλάδα έγινε και επίσημα μέλος της Ευρωζώνης, εγκαινιάζοντας την 1η
Ιανουαρίου το Ευρώ ως εθνικό νόμισμα. Η νομισματική αλλαγή είχε σημαντικές
συνέπειες για την οικονομία της χώρας, όπως για παράδειγμα την αύξηση του
πληθωρισμού και κατ’ επέκταση των τιμών των αγαθών. Από εκείνη τη χρονική
στιγμή όμως η Ελλάδα έγινε μέλος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης
που παρουσίαζε νομισματική σταθερότητα και είχε ένα νόμισμα πολύ ισχυρό, το
οποίο ήταν άμεσα συγκρίσιμο με το δολάριο. Αυτό επέφερε σημαντικές αλλαγές
στην οικονομία της χώρας, αφού μέχρι πριν την υιοθέτηση του Ευρώ το εθνικό
νόμισμα της Ελλάδας ήταν η δραχμή, η οποία ήταν πάρα πολύ αδύναμη σε σύγκριση
με το δολάριο (και το Ευρώ, όταν το είχαν υιοθετήσει η προηγούμενες χώρες – μέλη
της Ευρωζώνης) και πολλές φορές είχε επιλεγεί η μέθοδος της υποτίμησης της
δραχμής για την αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων.
Με την υιοθέτηση του Ευρώ και την οικονομική και νομισματική σταθερότητα
που επήλθε, μειώθηκαν πάρα πολύ και τα επιτόκια δανεισμού από τις τράπεζες προς
τους πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, επιτόκια που στο παρελθόν ξεπερνούσαν το 20%
μειώθηκαν στις περιπτώσεις ενυπόθηκων δανείων μέχρι και σε επίπεδα κάτω του 3%.
Επίσης οι τράπεζες ήταν περισσότερο επιεικείς στην παροχή δανεισμού και οι πολίτες
θεωρούσαν πλέον την απόκτηση δανείων για την κάλυψη ακόμη και των
καταναλωτικών τους αναγκών φυσιολογική λόγω των αισθητά μειωμένων επιτοκίων.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον υπερβολικό δανεισμό των νοικοκυριών της Ελλάδας,
καθώς το γενικότερο οικονομικό κλίμα της χώρας ενθάρρυνε την απόκτηση δανείων.
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Παράλληλα οι τράπεζες, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δεν έκαναν τις
απαιτούμενες προβλέψεις για τα δάνεια που παρείχαν, με αποτέλεσμα να
αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες τη σύγχρονη εποχή.
Από το 2002 και μετά η Ελλάδα ήταν σε θέση να δανείζεται με μεγαλύτερη
ευκολία από τις αγορές, καθώς πλέον ήταν μέλος μιας ευρύτερης νομισματικής
ένωσης, στην οποία συμμετείχαν και χώρες που είναι πολύ ισχυρές οικονομικά, με
αποτέλεσμα η ομπρέλα της οικονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας τους να
κάλυπτε και την Ελλάδα. Η εν λόγω χώρα στα επόμενα χρόνια έκανε κατάχρηση
αυτού του πλεονεκτήματος, δανειζόμενη μεγάλα ποσά για ποικίλους λόγους. Αυτό
οδήγησε σταδιακά σε συνεχώς αυξανόμενο χρέος και έλλειμμα για την Ελλάδα. Πολύ
σύντομα τα στοιχεία που αφορούσαν το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της χώρας
παρέκκλιναν σημαντικά από τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Στα παρακάτω
γραφήματα παρουσιάζεται η πορεία του δημόσιου και του εξωτερικού χρέους της
χώρας μεταξύ των ετών 2000 και 2009.
Γραφήματα 4.η. : Το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας τη χρονική
περίοδο 2000 - 2009

Πηγή: European Commission, 2010. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την
Ελλάδα. European Economy, Occasional Papers 61, June 2010.

Η παγκόσμια κρίση που παρουσιάστηκε το 2008 παγκόσμια άρχισε να πλήττει την
Ελλάδα το 2009. Σύντομα τα έντονα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας έγιναν
εμφανή. Ένας συνδυασμός από δανεισμό υπέρογκων ποσών, αλόγιστη χρήση των
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δανείων και σκόπιμη ή άσκοπη απόκρυψη των πραγματικών οικονομικών στοιχείων
της χώρας, είχαν οδηγήσει ήδη την Ελλάδα σε μια πάρα πολύ δυσμενή
δημοσιονομική κατάσταση. Η κρίση συνέβαλε στην αποκάλυψη του πραγματικού
μεγέθους του προβλήματος που αντιμετώπιζε η χώρα.
Σύντομα έγινε κατανοητό ότι ο όγκος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας είναι
τόσο μεγάλος που το καθιστά μη διατηρήσιμο και μη βιώσιμο. Η αποκάλυψη της
πραγματικής

κατάστασης

της

ελληνικής

οικονομίας

δημιούργησε

μεγάλη

αβεβαιότητα στις αγορές. Το επιτόκιο δανεισμού της χώρας αυξήθηκε ραγδαία και
έφτασε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Ακολούθως η έντονη οικονομική αβεβαιότητα
που είχε παρουσιαστεί έπληξε και το χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.
Ευρωπαϊκοί και διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί και τράπεζες άρχισαν να αποσύρουν
τις επενδύσεις που είχαν κάνει στις ελληνικές τράπεζες λόγω της έντονης
οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε και επικρατεί μέχρι και σήμερα. Για τον
ίδιο λόγο οι καταθέτες προχώρησαν στην άντληση μεγάλων ποσών από τις
καταθέσεις τους φοβούμενοι μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώρας ή των τραπεζών.
Οι τράπεζες άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και πολλές από
αυτές προχώρησαν σε διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Λόγω της
οικονομικής αβεβαιότητας παρατηρήθηκε όμως το φαινόμενο ότι σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι τιμές των μετοχών
των τραπεζών βρίσκονταν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που είχαν επέλθει με την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό δημιούργησε δυσπιστία στις αγορές και τους
μετόχους, οι οποίοι πλέον σε μεγάλο βαθμό αποφεύγουν να συμμετάσχουν σε
διαδικασίες αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που ανακοινώνονται ανά περιόδους.
Πρόσφατα παρουσιάστηκε το πρώτο σοβαρό πλήγμα λόγω της οικονομικής
αβεβαιότητας στον τραπεζικό κλάδο: Η Proton Bank κρατικοποιήθηκε, προκειμένου
να μη χρεοκοπήσει, καθώς τα προβλήματα ρευστότητας που είχε παρουσιάσει
έφτασαν σε επίπεδα που δεν ήταν εφικτό να αντιμετωπιστούν.
Το 2010, όταν πλέον η οικονομική κρίση είχε γίνει ιδιαίτερα βαθιά στην Ελλάδα
και είχε προσδιοριστεί το μέγεθος των οικονομικών προβλημάτων της, η χώρα
αποφάσισε να εισέλθει στον προσωρινό ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Η είσοδος
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της χώρας στο μηχανισμό στήριξης έγινε τον Απρίλιο του 2010, όταν υπογράφηκε το
σχετικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (γνωστό και ως Μνημόνιο Ι) που αφορούσε την
παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας στη χώρα κάτω από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που
κρίθηκαν απαραίτητες. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με την είσοδο της χώρας στο
μηχανισμό στήριξης αναφέρονται σε ξεχωριστή υποενότητα παρακάτω.
Στην ακόλουθη υποενότητα παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες του πρώτου
Μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την Ελλάδα, καθώς και η δημοσιονομική
εκτροπή που το ακολούθησε και οδήγησε στο δεύτερο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.
Στην υποενότητα 4.6.4. παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν το δεύτερο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, αλλά και η δημοσιονομική εκτροπή από αυτό.
Ακολούθως γίνεται εκτενής αναφορά στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
26ης Οκτωβρίου 2011, που αφορούν την προσαρμογή του δεύτερου Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος. Στις υπόλοιπες υποενότητες αυτής της ενότητας γίνεται αναφορά στο
Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην είσοδο της Ελλάδας στον
προσωρινό μηχανισμό στήριξης και την εξέλιξη της οικονομίας της μετά από αυτό το
γεγονός και τέλος γίνεται μια πρόβλεψη σχετικά με την εξέλιξη της οικονομίας της
χώρας μας μελλοντικά.

4.6.3.

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

(Μνημόνιο Ι) που θεσπίστηκε και η δημοσιονομική εκτροπή από αυτό.
Το πρώτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, γνωστό και ως Μνημόνιο Ι,
συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων της στις 3 Μαΐου
2010. Ως εταίροι εννοούνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκπροσωπεί την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που εκπροσωπεί την
Ευρωζώνη, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι οργανισμοί αυτοί συμφώνησαν
να παρέχουν εξωτερική οικονομική βοήθεια στη χώρα, εφόσον αυτή συμφωνούσε να
εφαρμόσει μια σειρά μέτρων και μεταρρυθμίσεων που θα βελτίωναν τη
δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση της. Ύστερα από συζητήσεις και
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διαπραγματεύσεις,

τα

αντισυμβαλλόμενα

μέρη

συμφώνησαν

σε

αυτό

το

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.
Ο κύριοι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου αυτού Προγράμματος ήταν η διόρθωση των
δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών που είχαν παρουσιαστεί στην Ελλάδα
και κατ’ επέκταση η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που είχε χαθεί και που
θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση της καλής δημοσιονομικής
κατάστασης και ισορροπίας που επιδιώκεται. Με βάση αυτούς τους στόχους,
επιδιώκονται κάποιοι επιμέρους σκοποί, οι οποίοι αν επιτευχθούν θα συνεπάγονται
την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν.
Πιο συγκεκριμένα, καθώς η Ελλάδα παρουσίαζε αρνητικό ποσοστό Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, το οποίο υποδήλωνε την ύφεση της χώρας, μέσα στα επόμενα
χρόνια θα έπρεπε να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί θετικό, και όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο, ποσοστό Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Επίσης ήταν (και
εξακολουθεί να είναι) ιδιαίτερα σημαντικό το να μειωθούν τα επίπεδα του
πληθωρισμού στην Ελλάδα σε ποσοστό χαμηλότερο από αυτό του μέσου όρου της
Ευρωζώνης, προκειμένου η χώρα να ανακτήσει τη χαμένη ανταγωνιστικότητα της.
Στην κατεύθυνση αυτή θα έπρεπε να επιδιωχθεί και η μείωση του εξωτερικού
ελλείμματος, προκειμένου να βελτιωθούν οι εξαγωγές της χώρας και ταυτόχρονα να
μειωθεί η εξάρτηση της από τις εισαγωγές.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν τεθεί και είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της
ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων της, η Ελλάδα θα έπρεπε να εφαρμόσει μια
σειρά από μέτρα ποικίλης θεματολογίας, τα οποία αναλύονται παρακάτω, στο
μεσοπρόθεσμο μέλλον. Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που συμφωνήθηκε και
υπογράφηκε είχε βάθος χρόνου πενταετίας, δηλαδή περιείχε τον προγραμματισμό για
τα έτη 2010 – 2014.
Αναφορικά με την οικονομική πολιτική που εφάρμοζε η χώρα, ήταν απαραίτητο
να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούσαν σε μια καλύτερη διαρθρωτική,
χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κατάσταση για την Ελλάδα. Το πρώτο και πιο
σημαντικό βήμα που έπρεπε να γίνει αφορούσε τη δημοσιονομική προσαρμογή. Η
δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας ήταν απαραίτητη για να επιστρέψει η
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εμπιστοσύνη των αγορών στη χώρα και να επέλθει σταθερότητα στην οικονομία της.
Για να ανακτηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας με τη δημοσιονομική
προσαρμογή που θα επιδιωκόταν, θα έπρεπε να συνδυαστεί με μια κατάλληλη κατ’
αντιστοιχία εισοδηματική πολιτική και πολιτική κοινωνικής προστασίας. Με αυτό τον
τρόπο η δημοσιονομική προσαρμογή θα γινόταν ευκολότερα αποδεκτή στην ελληνική
κοινωνία. Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της σωστής
εφαρμογής των παραπάνω πολιτικών, δεσμεύθηκε ότι η κατανομή

του κόστους

προσαρμογής θα ήταν δίκαιη μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.
Επίσης στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής που θα επιδίωκε να εφαρμόσει η
ελληνική κυβέρνηση εντάσσονταν και οι πολιτικές που θα εφαρμόζονταν στο
χρηματοπιστωτικό τομέα. Καθώς μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή το τραπεζικό
σύστημα δεν είχε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, οι πολιτικές
που σχετίζονταν με το χρηματοπιστωτικό τομέα υπολογιζόταν ότι θα έπαιζαν
καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Στη συνέχεια όμως
όπως αποδείχθηκε παρουσιάστηκαν έντονα προβλήματα ρευστότητας στις τράπεζες,
γεγονός που ενέτεινε το κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε. Τέλος,
αναφορικά με την έννοια των διαρθρωτικών πολιτικών, στόχος τους ήταν να επέλθει
μεσοπρόθεσμα οικονομική ανάκαμψη μέσα από την βελτίωση της ικανότητας
παραγωγής, αποταμίευσης και εξαγωγής αγαθών στην ελληνική οικονομία.
Καθώς ο λόγος δημόσιου χρέους προς Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ο λόγος
του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας
τα τελευταία χρόνια αυξάνονταν συνεχώς σε ετήσια βάση, η κυβέρνηση της χώρας
μας μέσα από τις συνομιλίες με τους εταίρους της αναγνώρισε την αναγκαιότητα
εφαρμογής μιας πολυετούς εμπροσθοβαρούς προσπάθειας προσαρμογής, η οποία θα
αφορούσε τις απαιτούμενες δημοσιονομικές πολιτικές που θα έπρεπε να εφαρμόσει η
χώρα. Η βάση της δημοσιονομικής στρατηγικής που συμφώνησε να ακολουθήσει η
χώρα είχε ως απώτερο στόχο να παρουσιάζεται μείωση του λόγου του δημόσιου
χρέους της χώρας προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της σε ετήσια βάση από το
2013 και μετά και να μειωθεί ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν μέχρι το 2014 σε επίπεδα χαμηλότερα του 3%, δηλαδή σε επίπεδα
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που είναι αποδεκτά με αυτά που είχαν συμφωνηθεί με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για
τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αναγραφόταν και στο Παράρτημα ΙΙΙ του πρώτου Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος της χώρας μας, το έλλειμμα του πρώτου τριμήνου του 2010 είχε
περιοριστεί, γεγονός που αναγνωρίστηκε ως μια πολύ θετική εξέλιξη. Παρόλα αυτά η
ελληνική κυβέρνηση ανέφερε ότι ήταν πρόθυμη να προχωρήσει ακόμη και σε
περεταίρω μεταρρυθμίσεις, επιπρόσθετες σε αυτές που αναφέρονταν στα πλαίσια του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί
στόχοι που είχαν οριστεί από την κυβέρνηση.
Για κάθε έτος που συμπεριλαμβανόταν στη χρονική περίοδο εφαρμογής του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος είχαν προβλεφθεί νέα, επιπρόσθετα μέτρα που θα
συνέβαλλαν στη συνολική επιτυχία του προγράμματος αθροιστικά αυξάνοντας τα
έσοδα και μειώνοντας τις δαπάνες του κράτους. Αναλυτικότερα, με βάση τους
σχετικούς υπολογισμούς για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, μέχρι το 2013
αναμενόταν η αύξηση των εσόδων της χώρας μας κατά 4% ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και μείωση των δαπανών της κατά 7% ως
ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, εφόσον το πρόγραμμα εφαρμοζόταν
ρητά από την Ελλάδα. Επομένως έως το 2013 αναμενόταν να υπάρξει μια θετική
μεταβολή ύψους 11% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, γεγονός που κατ’
επέκταση θα οδηγούσε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας
των οικονομικών στοιχείων της.
Στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βιωσιμότητας, αλλά και της ενίσχυσης
του ελέγχου επί των εσόδων και των δαπανών της χώρας, το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας συμπεριλάμβανε και μια σειρά από διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρμογής της. Στα πλαίσια
αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ορίστηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η
οποία ήταν απαραίτητη, καθώς το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα που ήταν σε
εφαρμογή

δεν ήταν βιώσιμο και υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να επέλθει

αδυναμία πληρωμών. Άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ορίστηκαν στα
πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ήταν η μεταρρύθμιση του τομέα της
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υγείας και η φορολογική μεταρρύθμιση. Κατ’ επέκταση υπήρχαν προσαρμογές και σε
θέματα σχετικά με τη φορολογική διοίκηση, οι οποίες αποσκοπούσαν στην άμεση
βελτίωση της και για τις οποίες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε προσφέρει εκ
των προτέρων τεχνική βοήθεια.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε επίσης
τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα και για θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών στοιχείων της, αλλά και γενικότερα του δημοσιονομικού
πλαισίου της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων
που

απαιτούνταν

αντιμετωπιστούν

για

τη σύνταξη του προϋπολογισμού, προκειμένου

αποτελεσματικά

τα

οικονομικά

προβλήματα

που

να

είχαν

παρουσιαστεί στην Ελλάδα. Τεχνική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
είχε παρασχεθεί και για θέματα που αφορούσαν τον καλύτερο σχεδιασμό του
πλαισίου διαχείρισης χρέους της χώρας μας με στόχο την επανάκτηση της χαμένης
εμπιστοσύνης των αγορών και την εγκαθίδρυση αποτελεσματικότερης επικοινωνίας.
Επειδή παρουσιάστηκαν λάθη στα οικονομικά στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί ανά
περιπτώσεις στο παρελθόν (π.χ. το δημοσιονομικό έλλειμμα που είχε ανακοινωθεί για
το έτος 2008 ήταν μικρότερο από το πραγματικό δημοσιονομικό έλλειμμα που είχε
παρουσιαστεί εκείνη τη χρονιά), η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στις
απαιτούμενες προσαρμογές αναφορικά με την παροχή πληροφοριών για τα θέματα
του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών θεμάτων. Στα
πλαίσια αυτά ορίστηκε η πλήρης ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
η οποία συνεργάστηκε με τη Eurostat για τον επανυπολογισμό των αμφίβολων
οικονομικών στοιχείων της χώρας μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, και ορίστηκε η
έγκαιρη μηνιαία δημοσίευση εκθέσεων που αφορούν τον προϋπολογισμό της
ελληνικής κεντρικής κυβέρνησης σε ταμειακή βάση.
Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα περιείχε τις βασικές οδηγίες με γνώμονα τις οποίες
θα έπρεπε να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια
προκειμένου να διορθώσει τη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Παρόλα αυτά, ακριβώς επειδή το πρόγραμμα ήταν μεσοπρόθεσμο και κάλυπτε ένα
σημαντικό χρονικό ορίζοντα, τα μέτρα που προτείνονταν στηρίζονταν σε μεγάλο
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βαθμό σε υποθέσεις και προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής
οικονομίας. Για το λόγο αυτό ήταν σαφώς ορισμένο μέσα στο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου ενδεχομένως να γίνουν αρκετές
αλλαγές και προσαρμογές. Υπό αυτή την έννοια, εάν η εξέλιξη των οικονομικών
στοιχείων της χώρας ήταν περισσότερο δυσμενής απ’ ότι αναμενόταν αρχικά, τότε θα
απαιτούνταν

η περεταίρω

λήψη

μέτρων

προκειμένου να επιτευχθούν

οι

δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί σε επίπεδο πενταετίας. Αντίστοιχα, αν οι
οικονομικές εξελίξεις ήταν καλύτερες απ’ ότι αρχικά αναμενόταν, τότε θα
επιτυγχανόταν συντομότερα το επιθυμητό επίπεδο δημοσιονομικού ελλείμματος και
κατ’ επέκταση η δημοσιονομική βιωσιμότητα της χώρας.
Όπως προαναφέρθηκε, αν και το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν
δημοσιονομικής φύσης, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σύντομα έπληξαν και το
χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεκίνησε να
παρουσιάζει προβλήματα, παρά το γεγονός ότι διαφαινόταν πως υπήρχε ισχυρή
φερεγγυότητα για τις ελληνικές τράπεζες. Λόγω της απώλειας της εμπιστοσύνης των
αγορών προς την Ελλάδα, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν την πρόσβαση τους στη
διατραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση των λειτουργιών τους στο τέλος του 2009.
Ταυτόχρονα, εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε στη χώρα,
άρχισε να παρατηρείται το φαινόμενο εκροής καταθέσεων, με αποτέλεσμα οι
τράπεζες να αντιμετωπίζουν εντεινόμενα προβλήματα ρευστότητας.
Με στόχο να υπάρχει η δυνατότητα να παρασχεθεί βοήθεια σε όσες τράπεζες το
χρειάζονταν, η ελληνική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα προχωρούσαν
(όπως και πράγματι συνέβη) μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 στην ίδρυση του Ελληνικού
Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας.

Ο

λόγος

για

τον

οποίο

πραγματοποιήθηκε αυτή η κίνηση ήταν η διασφάλιση ενός υγιούς επιπέδου
κεφαλαίου για τις τράπεζες και κατ’ επέκταση η βελτίωση των οικονομικών
συνθηκών τους, που θα συνέβαλε σημαντικά στη στήριξη της πραγματικής
οικονομίας. Ο βασικός ρόλος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας είναι η παροχή κεφαλαίου στις τράπεζες, εφόσον αυτό χρειαστεί, έτσι
ώστε να διαφυλαχθεί η φερεγγυότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της χώρας μας
και της δυνατότητας του να στηρίξει την ελληνική οικονομία. Αναλυτικότερες
131

πληροφορίες

για

το

Ελληνικό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

παρουσιάζονται σε μία από τις υποενότητες που ακολουθούν.
Στα πλαίσια της στήριξης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, συμφωνήθηκε
και η ενίσχυση άλλων στοιχείων του δικτύου ασφαλείας του, όπως για παράδειγμα η
τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους επιχειρήσεων
και νοικοκυριών, έτσι ώστε να συνάδουν με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η
Τράπεζα της Ελλάδος συμφώνησε στην περεταίρω έμφαση που θα έπρεπε να δοθεί
στην εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφάσισε την αύξηση των
διαθέσιμων πόρων προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, ανέλαβε να διατηρήσει
στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών προέλευσης και των κρατών
υποδοχής χρηματοπιστωτικών στοιχείων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη
διασυνοριακή εποπτεία.
Μέσα από τις διαβουλεύσεις που είχε η ελληνική κυβέρνηση με τους εταίρους της,
έγινε κατανοητή η ιδιαίτερη σημασία των διαρθρωτικών πολιτικών που θα έπρεπε να
εφαρμοστούν για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι διαρθρωτικές
πολιτικές της χώρας μας συμφωνήθηκε ότι θα ενισχυθούν, προκειμένου να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και να εξέλθει από τη βαθιά οικονομική κρίση που
την ταλαιπωρεί. Στα πλαίσια αυτά συμφωνήθηκε ο εκσυγχρονισμό της δημόσιας
διοίκησης μέσα από μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που θα συνέβαλαν στον
καθορισμό προτεραιοτήτων για τις κυβερνητικές δράσεις και θα ενίσχυαν την
προσπάθεια καταπολέμησης της σπατάλης και της διαφθοράς σε ολόκληρη τη
δημόσια διοίκηση. Στα ίδια πλαίσια συμφωνήθηκε επίσης η ενίσχυση της αγοράς
εργασίας και

της εισοδηματικής πολιτικής της χώρας, η βελτίωση του

επιχειρηματικού περιβάλλοντος της και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές, η
διαχείριση και η αποκρατικοποίηση ορισμένων κρατικών επιχειρήσεων και η
βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων
και του Ταμείου Συνοχής της χώρας μας.
Αναφορικά με την παροχή εξωτερικής οικονομικής βοήθειας από τους εταίρους
της χώρας μας που στήριζαν αυτό το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, τα κράτη – μέλη
της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν να παρέχουν την
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απαιτούμενη χρηματοδοτική στήριξη, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβαση της
Ελλάδας στις αγορές κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι εταίροι
συμφώνησαν σε παροχή βοήθειας ύψους 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ, ενώ το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο θα συμμετείχε στην οικονομική στήριξη της Ελλάδας με 30
δισεκατομμύρια Ευρώ. Οι αναλυτικές λεπτομέρειες για τις αντίστοιχες δόσεις που
δόθηκαν στην Ελλάδα αναφέρονται στην υποενότητα που αφορά την είσοδο της
χώρας μας στο μηχανισμό στήριξης.
Η παρακολούθηση της πορείας του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ήταν
καθοριστική για τις μελλοντικές εξελίξεις και προσαρμογές που θα έπρεπε να γίνουν
σε αυτό. Για το λόγο αυτό ορίστηκε τακτική τριμηνιαία εξέταση και παρακολούθηση
της εφαρμογής του προγράμματος και της πορείας των οικονομικών στοιχείων της
Ελλάδας. Επίσης ακολουθήθηκε ο ορισμός και ο χρονικός ορίζοντας που είχε
προσδιοριστεί στο κοινό Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο όριζε σαφώς τις διαρθρωτικές
πολιτικές που προτείνονταν στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής
Πολιτικής και έθετε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.
Στα

πλαίσια

της

παρακολούθησης

της

πορείας

του

Μεσοπρόθεσμου

Προγράμματος κρίθηκε σημαντική και η εκτέλεση μιας αξιολόγησης των
διασφαλίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την πολιτική
διασφαλίσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επιπρόσθετα συμφωνήθηκε η
σύνταξη ενός μνημονίου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Τράπεζας της
Ελλάδος που θα καθιέρωνε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη μορφή που θα λάμβανε η
αποπληρωμή της χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η
εξυπηρέτηση των τόκων και άλλων χρεώσεων.
Παρακάτω παρουσιάζονται σε πίνακες τα δημοσιονομικά μέτρα που περιλάμβανε
το πρώτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για την Ελλάδα ανά έτος, για τα έτη 2010
μέχρι και 2014.

133

Πίνακας 4.ε. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2010.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.στ. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2011.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.ζ. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2012.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.η. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2013.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.

Πίνακας 4.θ. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2014.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Το πρώτο αυτό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που προτάθηκε και συμφωνήθηκε από
τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
ήταν προσεκτικά μελετημένο και προσδιόριζε αναλυτικά όλα όσα θα έπρεπε να
γίνουν για να επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Η συμφωνία έγινε σε
πολύ καλό κλίμα και όλα έδειχναν πως η Ελλάδα ήταν πεπεισμένη για την
αναγκαιότητα της εφαρμογής αυτού του προγράμματος.
Παρόλα αυτά η εφαρμογή του προγράμματος αποδείχθηκε πως ήταν πολύ
δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Υπήρξαν ορισμένοι παράγοντες που τελικά οδήγησαν
στη μη εφαρμογή των όσων είχαν συμφωνηθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα από
την πλευρά της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε πολιτική αδράνεια αναφορικά
με τη λήψη και την εφαρμογή των μέτρων που είχαν κριθεί απαραίτητα και είχαν
προσυμφωνηθεί με τους εταίρους της χώρας για να επανέλθει η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στις αγορές. Καθώς φαίνεται το πολιτικό κόστος που
θα προέκυπτε από τη λήψη των εν λόγω μέτρων ήταν ιδιαίτερα υψηλό και οι
ελληνικές Αρχές δεν ήταν διατεθειμένες να το αναλάβουν.
Επίσης οι κοινωνικές αναταραχές είχαν αρχίσει να γίνονται συνεχώς περισσότερο
έντονες με την πάροδο του χρόνου, καθώς η οικονομική ύφεση είχε αρχίσει να
επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και οι αντιδράσεις ήταν πλέον
εμφανείς σε καθημερινή βάση, με τη μορφή διαμαρτυριών και απεργιών. Άλλος ένας
σημαντικός παράγοντας που συνετέλεσε στο να μην εφαρμοστούν τα απαραίτητα
μέτρα ήταν το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει ελλιπής παρακολούθηση και
έλεγχος της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων που υπάρχουν και κατ’
επέκταση και αυτών που θα έπρεπε να οριστούν και να εφαρμοστούν στα πλαίσια του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω παραγόντων ήταν η αδυναμία τήρησης της
συμφωνίας του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος από τη μεριά της Ελλάδας. Ενώ οι
εταίροι της χώρας τηρούσαν τα όσα είχαν συμφωνηθεί παρέχοντας στη χώρα τις
δόσεις του δανείου που της αντιστοιχούσαν ανά χρονική περίοδο, η χώρα μας δεν
ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της. Ένας φαύλος κύκλος ανακοινώσεων σχετικών
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με τα μέτρα, έντονων κοινωνικών αντιδράσεων και τελικά απόσυρσης των όσων
είχαν ανακοινωθεί, οδήγησε τελικά στην αθέτηση της συμφωνίας και στην ένταση
της οικονομικής αβεβαιότητας και της έλλειψης εμπιστοσύνης που υπήρχε από το
παρελθόν.
Οι εταίροι της χώρας μας δεν ήταν ικανοποιημένη από την πορεία που
ακολουθούσε η Ελλάδα. Η αποτυχία εφαρμογής των συμφωνηθέντων σχετικά με το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και η πολιτική αδράνεια που χαρακτήριζε την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας οδήγησε στην απαίτηση ορισμού
νέων μέτρων προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της
Ελλάδας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το δεύτερο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης
και των εταίρων της, το οποίο προσάρμοζε το αρχικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
στις νέες απαιτήσεις που είχαν δημιουργηθεί. Το δεύτερο αυτό Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα αναλύεται στην ακόλουθη υποενότητα.

4.6.4.

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το δεύτερο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

(Μνημόνιο ΙΙ) και η δημοσιονομική εκτροπή από αυτό
Όπως προαναφέρθηκε, το πρώτο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που είχε
συμφωνηθεί για την Ελλάδα δεν εφαρμόστηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα οι
δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί να μην επιτευχθούν. Για το λόγο αυτό
προέκυψε η ανάγκη σύνταξης και συμφωνίας ενός δεύτερου Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος για την Ελλάδα, το οποίο θα επανέφερε τη χώρα μας στην
κατεύθυνση της επίτευξης των δημοσιονομικών της στόχων. Το πρόγραμμα αυτό
συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουλίου 2011 στις Βρυξέλλες 9. Παρακάτω γίνεται
αναφορά σε όσα συμφωνήθηκαν σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως
αναφέρεται στο δελτίο τύπου που ακολούθησε μετά τη λήξη του Συμβουλίου.
9

Το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορεί να προσπελαστεί εδώ:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/123979.pdf .
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Τη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου απασχόλησε ιδιαίτερα η Ελλάδα, αφού είναι η
χώρα – μέλος της Ευρωζώνης που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει ακόμα τη
σοβαρότερη δημοσιονομική κρίση. Η συνεδρίαση θεώρησε θετική την κίνηση
ανάληψης μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία είχαν ως σκοπό τη
σταθεροποίηση των δημόσιων χρηματοοικονομικών στοιχείων της χώρας και τη
μεταρρύθμιση της οικονομίας της, αλλά και

την ανακοίνωση του νέου πακέτου

μέτρων που είχε παρουσιάσει η ελληνική Βουλή εκείνη την περίοδο και
περιελάμβανε για πρώτη φορά τη δέσμευση της χώρας για αποκρατικοποιήσεις.
Τα μέτρα αυτά εξελήφθησαν ως πρωτοφανείς απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε
να αναλάβει η Ελλάδα για να μπορέσει να επιστρέψει σε πορεία ανταγωνιστικότητας
και βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της συνεδρίασης έγιναν
αντιληπτές οι θυσίες που θα έπρεπε να κάνει ο ελληνικός λαός δεδομένων των
μέτρων που είχαν ανακοινωθεί και κατανοήθηκε η αναγκαιότητα των θυσιών αυτών
προκειμένου να επέλθει μελλοντικά οικονομική σταθερότητα, ευημερία και ανάπτυξη
στη χώρα.
Εφόσον οι Ευρωπαίοι εταίροι έκριναν πως τα μέτρα που επρόκειτο να εφαρμόσει
η Ελλάδα θα ήταν αποτελεσματικά, συμφώνησαν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες
της χώρας με ένα νέο πρόγραμμα και με τη συμβολή του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα αυτό θα
στόχευε στην πλήρη κάλυψη του οικονομικού κενού που αντιμετώπιζε η χώρα και το
ποσό που θα αποδεσμευόταν για το σκοπό αυτό εκτιμήθηκε πως θα είναι 109
δισεκατομμύρια Ευρώ.
Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού
χρέους μέσα από την αναχρηματοδότηση του και για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε να
αποδοθεί χαμηλό επιτόκιο για το ποσό των 109 δισεκατομμυρίων Ευρώ και να
επεκταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου. Καθώς η συμμετοχή του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα αυτό δεν ήταν ήδη καθορισμένη, με τη λήξη
του συνεδρίου απευθύνθηκε έκκληση προς αυτό για να συμβάλει στο νέο πρόγραμμα.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκταμίευση των δόσεων του συνολικού
ποσού των 109 δισεκατομμυρίων Ευρώ θα αναλαμβανόταν πλέον από το Ευρωπαϊκό
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Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία
με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα
παρακολουθούσαν στη συνέχεια την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος που είχε
αναλάβει η Ελλάδα και θα αξιολογούσαν την πορεία της εφαρμογής αυτής σε συχνά
χρονικά διαστήματα.
Αναφορικά με την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής, το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να επεκτείνει το χρόνο αποπληρωμής των
μελλοντικών δανείων που θα λάβει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τα 7,5 χρόνια που ίσχυαν μέχρι εκείνη την
περίοδο, σε ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών και το πολύ 30 ετών, μαζί με
μία περίοδο χάριτος 10 ετών. Με αυτό τον τρόπο θα παρεχόταν στην Ελλάδα η
δυνατότητα να μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνεια που θα έχει λάβει, ενώ
παράλληλα το χρέος της θα κατευθύνεται σε βιώσιμα επίπεδα και η παρακολούθηση
της πορείας του προγράμματος που θα έχει αναλάβει, θα είναι επαρκής και ξεκάθαρη.
Τα

δάνεια

που

θα

παρέχονταν

πλέον

από

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς την Ελλάδα θα είχαν τόκο δανεισμού
ισοδύναμο με αυτόν του ταμείου του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments),
δηλαδή περίπου 3,5% που ίσχυε εκείνη την περίοδο, και με αυτό τον τρόπο θα
προσέγγιζε

το

κόστος

χρηματοδότησης

του

Ευρωπαϊκού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά θα βρισκόταν ελαφρώς χαμηλότερα από
αυτό. Επίσης, την 21η Ιουλίου 2011 αποφασίστηκε να επεκταθεί και ο χρόνος
αποπληρωμής των δανείων που είχε ήδη δεχτεί η Ελλάδα από το Ταμείο Ελληνικού
Δανεισμού. Μια τέτοια επέκταση όμως φυσικά θα ακολουθούνταν και από έναν
μηχανισμό παρακολούθησης που θα παρείχε τα κατάλληλα κίνητρα για την τήρηση
των όρων αποπληρωμής και την πιστή εφαρμογή του προγράμματος.
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακοίνωση του επίσης εστίασε την
προσοχή του στην ανάγκη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την οικονομική
ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανέλαβε τη δημιουργία μιας ομάδας συμβούλων που θα δούλευαν σε στενή
συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η διαρθρωτική
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χρηματοδότηση

που

παρεχόταν

στη

χώρα

προς

την

κατεύθυνση

της

ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της
εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινητοποιούνταν επίσης και η
χρηματοδότηση που θα δεχόταν η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η
δραστηριότητα κάποιων άλλων σχετικών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, όπως για
παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο την ενεργοποίηση της
ελληνικής οικονομίας.
Είναι αξιοσημείωτο ότι όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκαν να κινητοποιήσουν όλους τους σχετικούς
διαθέσιμους πόρους που κατέχουν με στόχο να παρέχουν την καλύτερη δυνατή
τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμα της και να
μπορέσει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε μια έκθεση σχετικά με την πορεία των μεταρρυθμίσεων αυτών
τον Οκτώβριο του 2011, η οποία, όπως αναλύεται παρακάτω, παρουσίασε την
αναγκαιότητα προσαρμογής του Μεσοπρόθεσμου αυτού Προγράμματος, καθώς και
πάλι ήταν εμφανής η απόκλιση της οικονομικής πορείας της Ελλάδας από τους
δημοσιονομικούς της στόχους.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας εκδήλωσε την προθυμία του να συμβάλει στη
στήριξη της Ελλάδας σε εθελοντική βάση μέσα από έναν κατάλογο επιλογών που θα
αποσκοπούσε στην περεταίρω ενδυνάμωση της συνολικής χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας. Η καθαρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο 2011 –
2014 υπολογίζεται να είναι 49,6 δισεκατομμύρια Ευρώ, εκ των οποίων τα 37
δισεκατομμύρια θα αφορούν την άμεση καθαρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ
τα υπόλοιπα 12,6 δισεκατομμύρια Ευρώ θα προέρχονται από επαναγορά χρέους. Η
καθαρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο 2011 – 2019 αναμένεται να
φτάσει το ποσό των 106 δισεκατομμυρίων Ευρώ.
Η πιστωτική ενίσχυση αυτή πρόκειται να παρασχεθεί με στόχο την υποστήριξη της
ποιότητας των εγγυήσεων της Ελλάδας, έτσι ώστε να επιτρέπεται η συνεχής χρήση
τους για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις λειτουργίες παροχής
ρευστότητας του Ευρωσυστήματος. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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δεσμεύτηκε να παράσχει επαρκείς πόρους για την επανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Αναφορικά με τη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τη γενική προσέγγιση που έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση για το συγκεκριμένο θέμα, το Συμβούλιο της αναγνώρισε πως η περίπτωση
της Ελλάδας απαιτεί μια διαφορετική και μοναδική λύση στα οικονομικά της
προβλήματα, η οποία θα περιλαμβάνει και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που
περιγράφηκε παραπάνω για την Ελλάδα έγινε σε καλό κλίμα μεταξύ των ελληνικών
Αρχών και των εταίρων της χώρας μας, τελικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν
ήταν τα επιθυμητά. Αν και οι ελληνικές Αρχές δεσμεύθηκαν για την επιτυχή
εφαρμογή του προγράμματος, τελικά παρουσιάστηκε ελλιπής προσπάθεια κατά την
εφαρμογή του, με αποτέλεσμα η οικονομική πορεία της Ελλάδας να αποκλίνει για μια
ακόμη φορά από τους στόχους που είχαν τεθεί.
Πιο συγκεκριμένα, μετά τη συμφωνία για το δεύτερο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
οι ελληνικές Αρχές επιδίωξαν να ακολουθήσουν μια σωστή προσέγγιση για τους
δημοσιονομικούς στόχους που είχαν τεθεί. Προχώρησαν στη ψήφιση του
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος στη Βουλή και στη θέσπιση των απαραίτητων
μέτρων που θα συνέβαλαν στην επίτευξη των απαιτούμενων στόχων. Παρόλα αυτά,
όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, οι αντιδράσεις των ελληνικών Αρχών ήταν αρκετά
αργές και οι κινήσεις που γίνονταν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των
οικονομικών στοιχείων της χώρας δεν πραγματοποιούνταν επαρκώς γρήγορα.
Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν ότι δεν υπήρξε ποτέ τελικά ρητή εφαρμογή
και τήρηση των μέτρων που είχαν οριστεί και συμφωνηθεί εξαρχής με τους εταίρους
της χώρας. Αν και τα εν λόγω μέτρα είχαν ψηφιστεί στη Βουλή και είχαν νομοθετηθεί
όπως θα έπρεπε, τελικά δεν προχώρησε η εφαρμογή τους και ο συστηματικός έλεγχος
της, έτσι όπως θα έπρεπε να συμβεί για να διασφαλιστεί η τήρηση των όσων είχαν
συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2011.
Η Ελλάδα για μία ακόμη φορά απόκλινε από τους δημοσιονομικούς στόχους που
είχε θέσει, εξαιτίας των καθυστερημένων αντιδράσεων και των γραφειοκρατικών
συμπεριφορών που παρουσιάστηκαν αναφορικά με την εφαρμογή των νέων
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μεταρρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί. Η απόκλιση αυτή δημιούργησε μεγαλύτερη
οικονομική αβεβαιότητα και αστάθεια, αρχικά κατά βάση προς την Ελλάδα, αλλά
ακολούθως και προς ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, οι κοινωνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας μας γίνονταν
συνεχώς πιο έντονες, δυσχεραίνοντας την επιβολή των ελληνικών Αρχών και των
αποφάσεων τους προς την ελληνική κοινωνία. Η συστηματική καθυστέρηση που
παρουσιαζόταν από την πλευρά των ελληνικών Αρχών ως προς τη λήψη αποφάσεων
και την εφαρμογή τους, αλλά και η τροποποίηση μέτρων που είχαν αποφασιστεί και
ληφθεί έτσι ώστε να έχουν ευνοϊκότερους όρους, ή ακόμη και η πλήρης κατάργηση
τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι κοινωνικές αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα οξείες,
οδήγησαν στην αμφισβήτηση την αποφασιστικότητας και της δυνατότητας
αποτελεσματικής κυβέρνησης από τις ελληνικές Αρχές. Το αποτέλεσμα που
προέκυψε από αυτή την κατάσταση συνολικά ήταν απογοήτευση και οργή για τους
Έλληνες πολίτες και έντονος προβληματισμός για τους εταίρους της χώρας.
Καθώς ο χρόνος περνούσε και η συμπεριφορά των ελληνικών Αρχών
χαρακτηριζόταν από αδράνεια, οι λήψεις των απαιτούμενων αποφάσεων και η
εφαρμογή τους καθυστερούσαν σημαντικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ξανά
δημοσιονομική εκτροπή της χώρας. Οι εταίροι της χώρας μας, παρακολουθώντας τις
εξελίξεις και στέλνοντας εκπροσώπους τους στην Ελλάδα για να αξιολογήσουν την
πορεία του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, παρατήρησαν τις καθυστερήσεις που
παρουσιάζονταν και έκριναν πως ήταν απαραίτητη η προσαρμογή του Προγράμματος
για να επανέλθει η οικονομική πορεία της χώρας στη σωστή κατεύθυνση. Ο τρόπος
με τον οποίο θα γινόταν η προσαρμογή αυτή αποφασίστηκε στο Συμβούλιο της 26ης
Οκτωβρίου 2011 και περιγράφεται αναλυτικά στην ακόλουθη υποενότητα.
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4.6.5.

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και η

προσαρμογή του δεύτερου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Κατά

τη

διάρκεια

του

Συμβουλίου

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

που

πραγματοποιήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2011 10 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη
θεματολογία που αφορούσε την Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν εκείνη την περίοδο, όπως
είναι και τώρα, η χώρα – μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.
Επειδή αυτά τα προβλήματα δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την Ευρωζώνη στο
σύνολο της, και κατ’ επέκταση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εν λόγω Συμβούλιο
συζήτησε τις επιλογές που υπάρχουν σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της χώρας και της δημοσιονομικής εκτροπής που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν.
Στο Δελτίο Τύπου που ακολούθησε μετά το Συμβούλιο 26ης Οκτωβρίου 2011
εκδηλώθηκε η θετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ομάδας στην απόφαση της
εκταμίευσης της έκτης δόσης του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου προς την Ελλάδα. Η οριστικοποίηση της απόφασης αυτής
παρόλα αυτά έγινε περίπου ένα μήνα μετά την ανακοίνωση αυτή. Η Ευρωπαϊκή
Ομάδα εξέλαβε τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα παραπάνω βήμα προς την
κατεύθυνση της επίτευξης ενός βιώσιμου και αξιόπιστου νέου πολυετούς
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
μέχρι το τέλος του έτους 2011.
Οι μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος
συμφωνήθηκε πως θα έπρεπε να ενισχυθούν, όπως ζητήθηκε και από την πλευρά της
ελληνικής Κυβέρνησης. Αυτό θα συνέβαινε στα πλαίσια του γεγονότος ότι η
κυριότητα και η εφαρμογή του προγράμματος είναι ελληνική και άρα η
πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών είναι ευθύνη της ελληνικής
Κυβέρνησης. Στα πλαίσια του νέου προγράμματος που συμφωνήθηκε, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες της Τρόικας, αλλά και με
Έλληνες ειδικούς, θα καθιερώσει μία μονάδα παρακολούθησης των εξελίξεων στο
Το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορεί να προσπελαστεί εδώ:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/125644.pdf .
10
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χώρο της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Η μονάδα
παρακολούθησης αυτή θα συνεργάζεται στενά και πλήρως με την ελληνική
Κυβέρνηση και την Τρόικα, έτσι ώστε να συμβουλεύει και να παρέχει βοήθεια για να
διασφαλιστεί η έγκαιρη και η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Επίσης
πρόκειται να βοηθήσει την Τρόικα να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα που
θα έχουν ληφθεί από την ελληνική Κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων
του προγράμματος.
Αυτός ο νέος ρόλος που δημιουργήθηκε και αφορούσε την καθιέρωση της
μονάδας παρακολούθησης στη συνέχεια θα συμπεριλαμβανόταν στο αναθεωρημένο
Μνημόνιο Συνεργασίας. Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική χρήση των μεγάλου
μεγέθους επίσημων δανείων που θα προορίζονταν για την επανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών, συμφωνήθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση και τα μέλη της
Τρόικας η ενίσχυση του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Hellenic Financial Stability Fund – HFSF). Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο το
Συμβούλιο της 26ης Οκτωβρίου εξέφρασε την απόλυτη συμπαράσταση του στο ειδικό
απόσπασμα παροχής τεχνικής βοήθειας που είχε συσταθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Εκτενής αναφορά έγινε και στον κυρίαρχο ρόλο που θα έχει η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα στην καθιέρωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Το
Συμβούλιο εξέφρασε τη συμφωνία του με τις συζητήσεις που πραγματοποιούνταν
εκείνη την περίοδο μεταξύ της Ελλάδας και των ιδιωτών επενδυτών της για να βρουν
μια λύση με μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εάν συνδυαστεί και με ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την ελληνική οικονομία, τότε η συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας
θα εξασφάλιζε τη μείωση του ελληνικού χρέους με στόχο να φτάσει στα επίπεδα του
120% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας μας μέχρι το 2020.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Συμβούλιο παρότρυνε την Ελλάδα, τους
ιδιώτες επενδυτές της

και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προχωρήσουν στην

πραγματοποίηση μιας εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων με 50% μείωση στη
θεωρητική ονομαστική αξία των ελληνικών ομολόγων που ανήκουν σε ιδιώτες
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επενδυτές. Τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης πρόκειται να συνεισφέρουν στο πακέτο
συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών μέχρι και 30 δισεκατομμύρια Ευρώ. Σε αυτή τη
βάση ο επίσημος τομέας θα είναι σε ετοιμότητα να παράσχει ένα επιπρόσθετο
πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι και 100 δισεκατομμυρίων Ευρώ έως το 2014, στο
οποίο συνυπολογίζεται και η απαιτούμενη αναχρηματοδότηση των ελληνικών
τραπεζών.
Το νέο αυτό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του 2011
και στη συνέχεια η ανταλλαγή των ομολόγων θα πρέπει να εφαρμοστεί στις αρχές
του 2012. Μέσα από το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
απευθύνθηκε έκκληση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη συνέχιση της
συνεισφοράς

του

στη

χρηματοδότηση

του

αναπροσαρμοσμένου

ελληνικού

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Η Ελλάδα δέσμευσε τις μελλοντικές χρηματορροές που θα επέλθουν στη χώρα
από έργα όπως το «Ήλιος» και από λοιπά έσοδα που θα επέλθουν από
κρατικοποιήσεις, επιπρόσθετα από αυτά που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στο
πρόγραμμα προσαρμογής, για την περεταίρω μείωση του χρέους της Ελληνικής
Δημοκρατίας μέχρι και 15 δισεκατομμύρια Ευρώ με στόχο την αποκατάσταση της
δυνατότητας

δανεισμού

από

το

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας. Επίσης πρόκειται να παρασχεθεί στη χώρα μας πιστωτική ενίσχυση, η
οποία θα στηρίξει την ποιότητα των εγγυήσεων που παρέχονται. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται η διασφάλιση της συνεχούς χρήσης των εγγυήσεων για την πρόσβαση
των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωπαϊκού
Συστήματος.
Κατ’ επέκταση των θεμάτων που αναλύθηκαν για την περίπτωση της Ελλάδας, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 2011 προχώρησε στην
ανακοίνωση της τοποθέτησης του σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα
πλαίσια της Ευρωζώνης γενικά. Στα πλαίσια αυτά το Συμβούλιο επανέλαβε για μία
ακόμη φορά αυτό που είχε ειπωθεί και μετά το Συμβούλιο της 21ης Ιουλίου 2011, ότι
δηλαδή η Ελλάδα απαιτεί μια ξεχωριστή και μοναδική λύση για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Με τον τρόπο αυτό τάχθηκε έμμεσα κατά της συμμετοχής του
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ιδιωτικού τομέα στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης γενικά, αλλά για την
περίπτωση της Ελλάδας λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουν παρουσιαστεί και την
έχουν κάνει να αποτελεί ειδική περίπτωση, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
κρίνεται καταλυτική και ιδιαίτερα σημαντική.
Παραπάνω αναλύθηκαν οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την Ελλάδα. Οι αποφάσεις
αυτές επιδίωκαν να προσαρμόσουν τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί την 21η Ιουλίου
2011 στις οικονομικές εξελίξεις που είχαν παρουσιαστεί.
Καθώς η Ελλάδα είχε παρουσιάσει για μία ακόμη φορά δημοσιονομική εκτροπή
από όσα είχαν συμφωνηθεί με τους εταίρους της στο δεύτερο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα και επειδή η ύφεση της χώρας τελικά ήταν μεγαλύτερη από αυτή που
είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του Προγράμματος αυτού, παρουσιάστηκε η
ανάγκη προσαρμογής του δεύτερου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος προκειμένου να
συγκλίνει ξανά στους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί εξαρχής για την
Ελλάδα. Ο ορισμός των λεπτομερειών που σχετίζονται με τα όσα έχουν συμφωνηθεί
την 26η Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον προκειμένου
η πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την επαναφορά της
χώρας μας στη σωστή κατεύθυνση να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

4.6.6.

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Hellenic

Financial Stability Fund)
Η ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κρίθηκε
απαραίτητη και συμφωνήθηκε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πρώτο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της Ελλάδας.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης του έγινε

εμφανής στη συνέχεια με την πάροδο του χρόνου, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Σε
αυτή την υποενότητα μελετάται ο ρόλος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι βασικές
λειτουργίες του.
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Ο βασικός σκοπός για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ίδρυση του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήταν να καλυφθεί η αναγκαιότητα
ύπαρξης ενός οργανισμού που θα διατηρούσε τη σταθερότητα στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα. Ο οργανισμός αυτός έχει τη δικαιοδοσία να χορηγεί ίδια
κεφάλαια

σε

περίπτωση

σημαντικής

συρρίκνωσης

των

κεφαλαίων

μίας

συγκεκριμένης τράπεζας. Παρόλα αυτά ο ρόλος του Ελληνικού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση τη στήριξη
της ρευστότητας των τραπεζών, καθώς αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
Τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια που θα πρέπει να χορηγηθούν σε ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με άδεια από
την

Τράπεζα της Ελλάδος

και

αντιμετωπίζει

σοβαρά προβλήματα

όπως

προαναφέρθηκε, θα παρέχονται από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας προς το ίδρυμα αυτό με τη μορφή προνομιούχων μετοχών. Σε επόμενο
στάδιο οι προνομιούχες αυτές μετοχές πρόκειται να μετατρέπονται σε κοινές μετοχές.
Όταν δεν καλύπτονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές έχουν
οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, από μία τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα και όταν δεν μπορεί να βρεθεί άλλη ιδιωτική λύση, τότε η συμμετοχή στο
Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι υποχρεωτική.
Εάν στη συνέχεια τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν δεχθεί τη βοήθεια του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν μπορούν να το
αποπληρώσουν, γιατί δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια
εγκαίρως, τότε υπό την αιγίδα του Ταμείου θα εφαρμόζεται σχέδιο αναδιάρθρωσης
κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων. Το
Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε κάτω από ειδική
ελληνική νομοθεσία και αρχικά έχει οριστεί ότι θα έχει επταετή διάρκεια λειτουργίας.
Ακολούθως προβλέπεται ότι η κυριότητα του Ταμείου πρόκειται να παρέλθει στο
ελληνικό Δημόσιο μέχρι το ύψος της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
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Αναφορικά με τη νομική ταυτότητα του Ταμείου, το Ταμείο ιδρύθηκε ως νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, γιατί κρίθηκε πως με αυτό τον τρόπο ενισχύεται
περισσότερο η αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του. Παρόλα αυτά, η νομική
δομή του

Ελληνικού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας

επιτρέπει

επιπρόσθετα και την ιδιωτική συμμετοχή. Το Ταμείο χρηματοδοτείται με το ποσό των
10 δισεκατομμυρίων Ευρώ έμμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, μέσω της Ελληνικής Κυβέρνησης. Αυτό οδηγεί σε μια
κατάσταση όπου ο οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος ζημιών πρόκειται να
αναληφθεί πλήρως από την Ελληνική Κυβέρνηση, αφού αυτή νοείται ως ο κύριος
μέτοχος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αγορά των
προνομιούχων μετοχών γίνεται τοις μετρητοίς.
Αναφορικά

με

τη

διοικητική

οργάνωση

του

Ελληνικού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο διοικείται από ένα διοικητικό
συμβούλιο που αποτελείται από έναν επικεφαλής, έναν εκτελεστικό διευθυντή, τρεις
διευθυντές που ορίστηκαν από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και δύο ex
officio διευθυντές που θα εκπροσωπούν το Υπουργείο Οικονομικών και το Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης έχουν οριστεί δύο ακόμη άτομα που θα
επιβλέπουν

τη

λειτουργία

του

Ελληνικού

Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής

Σταθερότητας, στα οποία έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Επιπρόσθετα το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου
παρουσιάζει κάθε εξάμηνο στην Ελληνική Βουλή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μία έκθεση
σχετικά με τη λειτουργία του και τις αποφάσεις που έχουν παρθεί.
Από τα άτομα που αναφέρθηκαν, ο επικεφαλής, ο εκτελεστικός διευθυντής και οι
μη ex officio διευθυντές είναι άτομα που έχουν αναγνωρισμένο κύρος σε τραπεζικά
και χρηματοπιστωτικά ζητήματα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και Ευρωπαϊκό ή ακόμα
και σε διεθνές επίπεδο. Οι επικεφαλής και οι μη ex officio διευθυντές έχουν θητεία
που διαρκεί πέντε έτη με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπρόσθετα έτη. Η θητεία
τους όμως δύναται να ανακληθεί κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης από το
ελληνικό δικαστήριο που θα έχει προκύψει ύστερα από αίτημα του Διοικητή της
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Τράπεζας της Ελλάδος ή του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείο. Αιτία για μια
τέτοια απόφαση ενδέχεται να είναι είτε η ανικανότητα του συγκεκριμένου μέλους να
ανταποκριθεί στα απαιτούμενα καθήκοντα της θέσης του είτε η αποδεδειγμένη
ανάμειξη του σε σοβαρή παράνομη συμπεριφορά και δράση.
Σε κάθε περίπτωση, κανένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του
διοικητικού συμβουλίου ενός οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία θέσπισης του Ταμείου, κανένα μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του δε θα πρέπει να αναζητήσει ή να λάβει οδηγίες από την
ελληνική κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλο κρατικό φορέα κατά την εκτέλεση των
υπό του νόμου καθηκόντων του. Επίσης τα λειτουργικά έξοδα του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύπτονται εξολοκλήρου από το ίδιο το
Ταμείο.
Καθώς το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει αναλάβει
ορισμένα καθήκοντα προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, δύναται να του
παραχωρηθεί εξουσιοδότηση πραγματοποίησης ορισμένων ενεργειών και λήψης
σχετικών αποφάσεων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει χρηματοδοτήσει,
ύστερα από διαβούλευση με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η άσκηση των
εξουσιοδοτημένων ενεργειών από το Ταμείο γίνεται με την επιφύλαξη των εποπτικών
αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτικός
φορέας

των

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων,

και

το

Ελληνικό

Ταμείο

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας νομιμοποιούνται για τη μέγιστη ανταλλαγή
πληροφοριών που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.
Ορισμένες από τις ενέργειες που δύναται να εξουσιοδοτηθεί το Ελληνικό Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πραγματοποιήσει σε ένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα που έχει χρηματοδοτήσει, είναι οι ακόλουθες:
• Η απαίτηση παροχής όλων των απαιτούμενων πληροφοριών από την Τράπεζα της
Ελλάδος, οι οποίες σχετίζονται με το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και
είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί ο σκοπός του Ταμείου.
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• Ο ορισμός ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος.
• Η απαίτηση υποβολής σχεδίου αναδιάρθρωσης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
• Το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε αποφάσεις του χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος

(επιχειρηματική

στρατηγική,

απόδοση

μερισμάτων,

θέματα

μισθοδοσίας, ρευστότητας και διαχείρισης ενεργητικού – παθητικού, κ.λπ.).
• Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος, όπως ορίζεται από το εταιρικό δίκαιο.
• Η απαίτηση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές στις περιπτώσεις
που το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να καλύψει το ελάχιστο
ύψος ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτό ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο, ή όταν δε
δύναται να καλύψει ορισμένες από τις οικονομικές απαιτήσεις που επιβάλλονται
από το σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η νομοθεσία
θέσπισης του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει
εξειδικεύσει μια αντικειμενική διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με τις τιμές
μετατροπής, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις συνέπειες από την παρέμβαση του
Ταμείου, τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μετόχων και τους κοινοτικούς
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
• Η πραγματοποίηση διαγνωστικών μελετών και ειδικών ελέγχων με τη βοήθεια
εξωτερικών ελεγκτών, προκειμένου να αξιολογηθεί η φερεγγυότητα του
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από το Ταμείο.
Προκειμένου να αποφασιστεί η αύξηση κεφαλαίου ενός χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα πρέπει να
συνυπολογιστούν κάποια κριτήρια, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι
εναρμονισμένα με την απόφαση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2008 (Ν
560/2008 «μέτρα στήριξης για τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα»). Ένα από τα
συγκεκριμένα κριτήρια είναι η καταβολή μη σωρευτικής αποζημίωσης από τα
πιστωτικά ιδρύματα με βάση τους κανόνες της αγοράς, εκτός αν η ανάλυση του

152

σχεδίου αναδιάρθρωσης δικαιολογεί μια εναλλακτική προσέγγιση. Μία μη σωρευτική
αποζημίωση με βάση τους κανόνες της αγοράς ενδέχεται να είναι 10%, όπως
αναφέρεται στην απόφαση Ν 560/2008, ή ενδέχεται να εξαρτάται από το προφίλ
κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος και την ποιότητα του κεφαλαίου και να
κυμαίνεται μεταξύ 7% και 9,3%. Πάντως το κεφάλαιο πρώτης βαθμίδας (tier I) για
βασικά υγιή πιστωτικά ιδρύματα γενικά πρέπει να αποζημιώνεται τουλάχιστον με
9%.
Ένα άλλο κριτήριο που θα πρέπει να συνυπολογιστεί κατά τη λήψη της απόφασης
σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι η μη
καταβολή μερισμάτων και η μη εξόφληση κουπονιών σε υβριδικό κεφάλαιο, εκτός αν
αυτό είναι υποχρεωτικό με βάση τη σχετική νομοθεσία, όπως συμβαίνει στη
περίπτωση κερδοφόρου πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν
επιτρέπεται το πιστωτικό ίδρυμα να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά του με στόχο να
παρουσιάσει κέρδη. Επίσης ένα ακόμη κριτήριο που έχει οριστεί είναι η επαναγορά
των προνομιούχων μετοχών από το πιστωτικό ίδρυμα στο ίδιο ποσό με αυτό που είχε
αρχικά επενδυθεί σε αυτό. Μετά από πέντε χρόνια οι μετοχές θα πρέπει να
επανακτηθούν ή σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποζημιωθούν με πρόστιμο.
Στην περίπτωση που η επανάκτηση δεν είναι εφικτή λόγω αδυναμίας κάλυψης των
κριτηρίων κεφαλαιακής επάρκειας, οι προνομιούχες μετοχές θα πρέπει να
μετατραπούν σε κοινές μετοχές.
Σχετικά με ένα ενδεχόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης κάποιου πιστωτικού ιδρύματος,
το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων και θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σχετική
απόφαση. Στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι η διασφάλιση της ανάκτησης της
βιωσιμότητας του πιστωτικού ιδρύματος στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, η
επίτευξη του επιμερισμού του κόστους ανάμεσα στους μετόχους και ο περιορισμός
της στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έκανε την πρώτη σοβαρή
παρέμβαση του τον Οκτώβριο του 2011, όταν αποφασίστηκε η ίδρυση της «καλής»
τράπεζας Proton Bank, η οποία θα χρηματοδοτούνταν και θα της παρεχόταν κρατική
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ενίσχυση, ενώ το «κακό» τμήμα της εν λόγω τράπεζας θα έχρηζε διαφορετικής
μεταχείρισης. Η Proton Bank είχε βρεθεί σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική
κατάσταση λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που παρατηρούνται στο ελληνικό
τραπεζικό σύστημα και τελικά πάρθηκε η απόφαση να γίνει κρατική παρέμβαση για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε και την αποφυγή μιας
ενδεχόμενης χρεοκοπίας της.

4.6.7. Η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης
Στις προηγούμενες υποενότητες έχει γίνει εκτενής και λεπτομερής ανάλυση των
όρων των δανειακών συμβάσεων και των Μεσοπρόθεσμων Προγραμμάτων που έχει
δεσμευτεί να εφαρμόσει η Ελλάδα. Επίσης έχει γίνει αναφορά στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η χώρα μας και στα αίτια που οδήγησαν στην εμφάνιση των
προβλημάτων αυτών και μας οδήγησαν στο να εισέλθουμε στον προσωρινό
μηχανισμό στήριξης. Η παρούσα υποενότητα πρόκειται να παρουσιάσει το
πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας που έχουν αποφασίσει οι ευρωπαϊκοί και
οι διεθνείς εταίροι της χώρας για την οικονομική της ενίσχυση και την επαναφορά
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των
αγορών προς τη χώρα μας.
Τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν στις 2 Μαΐου 2010 να
συμμετάσχουν σε ένα τριετές πρόγραμμα για να στηρίξουν τις προσπάθειες της
Ελληνικής Κυβέρνησης για την επαναφορά της οικονομίας της χώρας μας σε
φυσιολογικά επίπεδα. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε την παροχή του συνολικού
ποσού των 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ προς την Ελλάδα με τη μορφή διμερών
δανείων που θα παρέχονταν στη χώρα σε πολλαπλές δόσεις. Όμως, εκτός από το
συγκεκριμένο ποσό που θα παρέχονταν από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, είχε
συμφωνηθεί και η παροχή 30 δισεκατομμυρίων Ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προς την Ελλάδα. Επομένως το συνολικό πακέτο δανεισμού που θα
παρεχόταν ως οικονομική βοήθεια στη χώρα μας ήταν 110 δισεκατομμύρια Ευρώ.
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Από το Μάιο του 2010 τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο παρέχουν οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα στα πλαίσια της
έντονης επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης. Αυτό που συνέβη στις 2
Μαΐου 2010, πιο λεπτομερώς, ήταν η σύναψη της συμφωνίας για τη παροχή διμερών
δανείων που θα συγκεντρώνονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι να φτάσει το
ποσό το ύψος των 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ και στη συνέχεια να εκταμιεύεται σε
δόσεις προς την Ελλάδα μέσα στην περίοδο από το Μάιο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο
του 2013. Η παροχή οικονομικής βοήθειας που συμφωνήθηκε από τα κράτη – μέλη
της Ευρωζώνης αποτελεί μέρος ενός κοινού πακέτου δανεισμού, στο οποίο
συμμετέχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την παροχή 30 δισεκατομμυρίων
Ευρώ, όπως προαναφέρθηκε.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του Ελληνικού
Ταμείου Δανεισμού (Greek Loan Facility), που ουσιαστικά ήταν το ταμείο του κοινού
πακέτου δανεισμού προς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε λειτουργεί ως
δανειστής της χώρας μας, αλλά της έχει ανατεθεί από τα κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης ο ρόλος του συντονισμού και της διαχείρισης των συγκεντρωμένων
διμερών δανείων, η οποία συμπεριλαμβάνει και την εκταμίευση των δόσεων προς την
Ελλάδα. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι δόσεις που έχουν παραχωρηθεί
προς την Ελλάδα με τη μορφή οικονομικής βοήθειας. Γίνεται ξεχωριστή αναφορά
στο ποσό που έχει παρασχεθεί από τον κάθε οργανισμό, αλλά και το τελικό ποσό που
παραχωρήθηκε στη χώρα ανά χρονική περίοδο.
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Πίνακας 4.ι. : Επισκόπηση των δόσεων εκταμίευσης του δανείου οικονομικής βοήθειας
προς την Ελλάδα.

Ευρωζώνη

Διεθνές
Νομισματικό
Ταμείο

Σύνολο

Μάιος 2010

€ 14,5
δισεκατομμύρια

€ 5,5
δισεκατομμύρια

€ 20
δισεκατομμύρια

2η

Σεπτέμβριος 2010

€ 6,5
δισεκατομμύρια

€ 2,5
δισεκατομμύρια

€9
δισεκατομμύρια

3η

Δεκέμβριος 2010 –
Ιανουάριος 2011

€ 6,5
δισεκατομμύρια

€ 2,5
δισεκατομμύρια

€9
δισεκατομμύρια

4η

Μάρτιος 2011

€ 10,9
δισεκατομμύρια

€ 4,1
δισεκατομμύρια

€ 15
δισεκατομμύρια

5η

Ιούλιος 2011

€ 8,7
δισεκατομμύρια

€ 3,3
δισεκατομμύρια

€ 12
δισεκατομμύρια

Δόση

Περίοδος
Εκταμίευσης

1η

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm .

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα, τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης
μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν μέχρι στιγμής παράσχει στην Ελλάδα
οικονομική βοήθεια ύψους 47,1 δισεκατομμυρίων Ευρώ από τα συνολικά 80
δισεκατομμύρια Ευρώ που αναμένεται να της παρασχεθούν με βάση τους όρους της
συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης. Αντίστοιχα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
έχει προσφέρει στη χώρα μας βοήθεια ύψους 17,9 δισεκατομμυρίων Ευρώ από τα
συνολικά 30 δισεκατομμύρια Ευρώ που πρόκειται να διαθέσει προς αυτή την
κατεύθυνση. Επομένως μέχρι στιγμής η χώρα μας έχει παραλάβει 65 δισεκατομμύρια
Ευρώ σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης από τους εταίρους της, με τα οποία
ενισχύονται οι προσπάθειες της για οικονομική ανάκαμψη και σταθερότητα.
Όπως αναφέρθηκε όμως σε προηγούμενη υποενότητα, με την προσαρμογή του
δεύτερου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος διαφοροποιήθηκαν αρκετά συμφωνηθέντα
στοιχεία, μεταξύ των οποίων ήταν και οι όροι και το ύψος των δανείων. Παρόλα αυτά
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δεν πρόκειται σε αυτό το σημείο να γίνει εκτενέστερη αναφορά, καθώς στην
υποενότητα 4.6.5. είχε γίνει περιγραφή των όσων έχουν γνωστοποιηθεί και μέχρι
στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως κάτι από αυτά.
Η έκτη δόση αναμενόταν να δοθεί το Σεπτέμβριο του 2011, αλλά καθώς η Ελλάδα
είχε παρουσιάσει για μία ακόμη φορά δημοσιονομική εκτροπή από τους στόχους της,
όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην υποενότητα 4.6.4., η εκταμίευση της έκτης δόσης
καθυστέρησε σημαντικά. Καθώς η Ελλάδα δεν απέδειξε εγκαίρως ότι θα εφαρμόσει
ρητά όσα είχαν συμφωνηθεί την 21η Ιουλίου 2011 στο δεύτερο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα που είχε θεσπιστεί για τη χώρα, οι εταίροι της αποφάσισαν να
καθυστερήσουν την εκταμίευση της έκτης δόσης του δανείου μέχρι να βεβαιωθούν
για την εγκυρότητα των δεσμεύσεων της Ελλάδας.
Στη συνέχεια μεσολάβησε η προσαρμογή του δεύτερου Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης
Οκτωβρίου και μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί πλήρως η εκταμίευση της έκτης
δόσης. Παρόλα αυτά, καθώς πλέον έχουν μεσολαβήσει σημαντικές εξελίξεις στην
Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η αλλαγή της Ελληνικής Κυβέρνησης, οι εταίροι της
χώρας έχουν αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα θετικά και η εκταμίευση της έκτης
δόσης του δανείου αναμένεται να συμφωνηθεί άμεσα και να πραγματοποιηθεί μέσα
στο Δεκέμβριο του 2011. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δε συμβεί, η Ελλάδα
αναμένεται να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα, καθώς δε θα μπορέσει να
είναι συνεπής ως προς τις πληρωμές της και πιθανότατα η χώρα θα οδηγηθεί σε
στάση πληρωμών με ό,τι επακόλουθο μπορεί αυτό να έχει τόσο στη οικονομία της
χώρας όσο και στην οικονομική κατάστασης της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του
κόσμου.

4.6.8. Η εξέλιξη της οικονομίας μετά την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
Η είσοδος της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης ήταν από κάποια χρονική στιγμή
και μετά απαραίτητη, καθώς η οικονομία της χώρας ήταν σε πολύ δυσμενή
κατάσταση και αυτό επηρέαζε τόσο την ίδια τη χώρα όσο και την Ευρώπη συνολικά.
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Αν και η απόφαση για την είσοδο στο μηχανισμό στήριξης δέχθηκε έντονη κριτική
και μέχρι και σήμερα οι απόψεις διίστανται αναφορικά με το αν ήταν σωστή ή
λανθασμένη, είναι γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι
θα ήταν δυνητικά αν είχε επιλέξει να μην εισέλθει στο μηχανισμό τελικά.
Παρόλα αυτά η πορεία της χώρας μας μετά την είσοδο της στο μηχανισμό
στήριξης ήταν, και εξακολουθεί να είναι, δύσκολη. Με την είσοδο της Ελλάδας στο
μηχανισμό, η χώρα υποχρεώθηκε να ακολουθήσει πλήρως και ρητά ένα πρόγραμμα
λιτότητας, το οποίο στόχευε στην επαναφορά των οικονομικών στοιχείων της σε
φυσιολογικά επίπεδα. Το πρόγραμμα λιτότητας αυτό σε συνδυασμό με τη
συνεχιζόμενη ύφεση που έπληττε τη χώρα οδήγησαν σε αισθητά δυσμενέστερες
συνθήκες διαβίωσης τους Έλληνες πολίτες. Αυτό είχε ως επακόλουθο την αύξηση
των κοινωνικών εντάσεων και του επιπέδου φτώχειας στο εσωτερικό της χώρας.
Επίσης η έλλειψη οργάνωσης και έγκαιρου σχεδιασμού από την πλευρά της
ελληνικής Κυβέρνησης οδήγησε τη χώρα σε κατάσταση προχωρημένης ανομίας και
ανεξέλεγκτων καταστάσεων.
Η περίοδος που ακολούθησε την είσοδο της χώρας μας στο μηχανισμό στήριξης
χαρακτηρίστηκε από έντονη αβεβαιότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα είχε
συμφωνήσει να αναλάβει και να εφαρμόσει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που ήταν
απαραίτητα για να επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί μεσοπρόθεσμα. Η χώρα μας
όμως με την πάροδο του χρόνου αποδεικνυόταν πως ήταν αργή αναφορικά με τις
αντιδράσεις της και φαινόταν απρόθυμη να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες
μεταρρυθμίσεις. Η εξελίξεις οδηγούσαν συνεχώς σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα που
μείωνε όλο και περισσότερο το βαθμό εμπιστοσύνης που είχαν τόσο οι εταίροι της
όσο και οι ίδιοι οι πολίτες της.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν πλέον οι δηλώσεις και οι αποφάσεις
της ελληνικής Κυβέρνησης να μην ενείχαν τον απαιτούμενο βαθμό αξιοπιστίας που
θα έπρεπε να έχουν για να βελτιώνουν το κλίμα. Επικρατούσε παγκόσμια δυσπιστία
ως προς τη δυνητική πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων που είχαν τεθεί για την Ελλάδα. Υπήρχε δυσαρέσκεια
που εκφραζόταν από τους εταίρους της χώρας μας αλλά και από τις παγκόσμιες
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αγορές

και

η

οποιαδήποτε

απόπειρα

ανάκτησης

της

εμπιστοσύνης

τους

αποδεικνυόταν μάταιη.
Στο ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε άρχισε να
παρουσιάζει πληθώρα προβλημάτων και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι
ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν αντιμέτωπες με πολύ σοβαρά προβλήματα ρευστότητας
που πήγαζαν κατά κύριο λόγο από την αβεβαιότητα που επικρατούσε αναφορικά με
τις μελλοντικές εξελίξεις στα πλαίσια της Ελλάδας. Σύντομα άρχισε μια μαζική
άντληση καταθέσεων από τις τράπεζες καθώς οι Έλληνες πολίτες, φοβούμενοι μια
ενδεχόμενη πτώχευση της Ελλάδας και τη συνεπακόλουθη στάση πληρωμών,
άρχισαν να αντλούν τα κεφάλαια τους από τις τράπεζες. Οι τράπεζες, όπως εκ των
υστέρων αποδείχθηκε, είχαν προβεί σε ελλιπείς προβλέψεις και κατ’ επέκταση
παρουσίασαν σε σύντομο χρονικό διάστημα προβλήματα ρευστότητας, ενώ
παράλληλα ο εξωτερικός δανεισμός των τραπεζών είχε γίνει δυσκολότερος λόγω του
κλίματος αβεβαιότητας που επικρατούσε.
Αυτή την περίοδο τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί, αλλά η κατάσταση δείχνει
τουλάχιστον να έχει σταθεροποιηθεί προσωρινά. Η Ελλάδα κατά την περίοδο της
έντονης αστάθειας που προηγήθηκε, οδηγήθηκε στην πραγματοποίηση έντονων
εσωτερικών αλλαγών. Υπήρξαν έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις και οι πολίτες
έχασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό την πίστη τους στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Το
Νοέμβριο του 2011 σχηματίστηκε μια νέα κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία
αποσκοπούσε στην επαναφορά της εμπιστοσύνης των εταίρων της χώρας μέσα από
την τήρηση των συμφωνηθέντων και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων.
Στην επόμενη υποενότητα πρόκειται να αναλυθεί η μελλοντική εξέλιξη της
ελληνικής οικονομίας. Στο σημείο αυτό όμως παρατίθεται το ακόλουθο γράφημα, το
οποίο απεικονίζει τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας
και τη μέση μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην Ευρώπη κατά τα
παρελθόντα χρόνια και μέχρι και το 2016, δηλαδή περιλαμβάνει και μεσοπρόθεσμες
προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
συνυπολογίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις της οικονομίας της χώρας μας με βάση όσα
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έχουν συμφωνηθεί αναφορικά με την οικονομική της ενίσχυση και την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων.
Γράφημα 4.θ. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ελλάδας και του μέσου ρυθμού
ανάπτυξης της Ευρώπης κατά τα έτη 1998 – 2016 (αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .

Το γράφημα παρουσιάζει αναλυτικά με πορτοκαλί χρώμα την πορεία της
μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας, η οποία συμβολίζει
το ρυθμό ανάπτυξης (και αντίστοιχα το ρυθμό ύφεσης, όταν λαμβάνει αρνητικές
τιμές) της χώρας μας. Όπως παρατηρείται, η Ελλάδα στο πρόσφατο παρελθόν πριν
ξεκινήσει η κρίση παρουσίαζε διακυμάνσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης της σε ετήσια
βάση, οι οποίοι όμως ήταν πάντα θετικοί και κυμαίνονταν από 2,3% μέχρι και 5,9%.
Από το 2007 και μετά, δηλαδή όταν η κρίση άρχισε να επηρεάζει τη χώρα, ο ρυθμός
ανάπτυξης άρχισε να σημειώνει ραγδαία μείωση και πολύ σύντομα η χώρα
παρουσίαζε ύφεση.
Στα χρόνια που ακολούθησαν και μέχρι και σήμερα, κάθε χρόνο η χώρα
παρουσιάζει συνεχώς βαθύτερη ύφεση. Στο γράφημα που παρουσιάζεται προβλέπεται
ότι από το 2012 η ύφεση θα αρχίσει πλέον να μειώνεται. Το 2013 προβλέπεται ότι η
χώρα θα παρουσιάσει ξανά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2016 η μεταβολή του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα βρίσκεται περίπου στο 3,3%, με αυξητικές
τάσεις. Όπως υποδηλώνεται από την απότομη κλίση της ευθείας, η θετική μεταβολή
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στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί κατά τα έτη
2012 – 2013 θα είναι αρκετά ραγδαία, ενώ στη συνέχεια η μεταβολή θα συνεχίζει να
είναι θετική, αλλά η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας θα είναι πιο σταδιακή
και ομαλή.
Στο γράφημα παρατίθενται και οι μέσοι ρυθμοί ανάπτυξης Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος στο επίπεδο της Ευρώπης συνολικά με γαλάζιο χρώμα. Επιδιώκεται με
αυτό τον τρόπο η άμεση και εύκολη σύγκριση της συνολικής εικόνας που παρουσίαζε
ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρώπη με το ρυθμό ανάπτυξης που παρουσίαζε η Ελλάδα
κατά την ίδια περίοδο. Όπως είναι εμφανές από το γράφημα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της
Ευρώπης παρουσίασαν μία έντονη πτώση όταν πρωτοεμφανίστηκε η κρίση σε
ευρωπαϊκό έδαφος, φτάνοντας σε ύφεση 4,7% το 2009. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε
μία εξίσου απότομη θετική μεταβολή στο ρυθμό ανάπτυξης της Ευρώπης, η οποία
οδήγησε στην επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 2,1% το 2010. Η πορεία του ρυθμού
ανάπτυξης της Ευρώπης μέχρι σήμερα, αλλά και μελλοντικά προβλέπεται να
παραμείνει σχεδόν σταθερή περίπου στο 2,3%.
Η παρατήρηση του γραφήματος μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός
μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας αποτελεί ακραία τιμή
στον υπολογισμό του αντίστοιχου μέσου ρυθμού μεταβολής συνολικά σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Αυτό προκύπτει από την παρατήρηση της διαφορετικής πορείας των ρυθμών
ανάπτυξης τους που εμφανίζονται μετά την παρουσίαση της κρίσης σε ευρωπαϊκό
έδαφος, δηλαδή μετά το 2009. Από αυτό το γεγονός συμπεραίνουμε ότι πράγματι η
Ελλάδα αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει μία βαθύτερη κρίση σε σύγκριση με την
Ευρώπη γενικά, αλλά και ότι η οικονομία της Ελλάδας αποτελεί ένα μικρό ποσοστό
της συνολικής οικονομίας της Ευρώπης και για το λόγο αυτό η βαθιά κρίση που την
πλήττει δεν έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα συνολικά ευρωπαϊκά οικονομικά μεγέθη.
Παρακάτω παρατίθενται οι σύγχρονοι χρηματοοικονομικοί δείκτες και κάποιοι
επιπρόσθετοι επιλεγμένοι δείκτες για τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας, όπως αυτοί
παρουσιάζονται στην πέμπτη ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για
την Ελλάδα για το 2011, που δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011.
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Γραφήματα 4.ι. : Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Ελλάδας

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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Γραφήματα 4.κ. : Επιλεγμένοι δείκτες της οικονομίας της Ελλάδας (ποσοστιαία
μεταβολή από έτος σε έτος)

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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4.6.9. Το μέλλον της Ελλάδας
Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της
χώρας μας παρουσιάστηκαν στο τέλος της προηγούμενης υποενότητας. Σε αυτή την
υποενότητα πρόκειται να γίνει αναφορά στο μέλλον της Ελλάδας με την ευρύτερη
έννοια του όρου και σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.
Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται το ύψος του χρέους που πρέπει να
αποπληρωθεί ανά έτος, όπως ίσχυε στις 30/06/2011 (ημερομηνία κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη ενημέρωση του εν λόγω γραφήματος από τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους). Όπως παρουσιάζονται τα ευρήματα
γίνεται φανερό ότι μέχρι στιγμής η χώρα έχει αναλάβει δάνεια των οποίων η
αποπληρωμή εκτείνεται μέχρι και το 2057. Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από
την τελευταία ανανέωση του ακόλουθου γραφήματος έχουν προκύψει σημαντικές
εξελίξεις σχετικά με το χρέος της χώρας μας.
Ύστερα από σαφή μελέτη και ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της Ελλάδας
έγινε ευρέως αντιληπτό ότι το χρέος της χώρας μας δεν είναι βιώσιμο και
διατηρήσιμο. Για το λόγο αυτό μέσα από μία σειρά συζητήσεων και διαβουλεύσεων
λήφθηκε η απόφαση να επέλθει «κούρεμα» του ελληνικού χρέους κατά 50%. Οι
λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτή την απόφαση πρόκειται να καθοριστούν και να
διευθετηθούν στο άμεσο, βραχυπρόθεσμο μέλλον προκειμένου να πραγματοποιηθεί
το «κούρεμα» στις αρχές του 2012. Με την ενέργεια αυτή επιδιώκεται να μειωθεί το
ελληνικό δημόσιο χρέος στο 120% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της χώρας μας μέχρι το 2020, ενώ αυτή την περίοδο έχει ξεπεράσει το
150% και προβλέπεται η συνεχής ραγδαία αύξηση του αν δεν πραγματοποιηθεί το εν
λόγω «κούρεμα».
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Γράφημα 4.λ. : Λήξεις χρέους της ελληνικής κεντρικής Κυβέρνησης

Πηγή: Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
http://www.pdma.gr/%28S%28etbboonimcj5w5vnhf5dk3vw%29%29/ODDHX/StaticPage1.a
spx?pagenb=436 .

Αν και το «κούρεμα» του ελληνικού δημόσιου χρέους είναι μια απόφαση που
βραχυπρόθεσμα πρόκειται να επιφέρει ανακούφιση στην ελληνική οικονομία,
μακροπρόθεσμα θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στη χώρα μας. Με την
πραγματοποίηση «κουρέματος» στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας η δυσπιστία των
αγορών πρόκειται να ενταθεί και ο χρόνος κατά τον οποίο η χώρα μας δε θα είναι σε
θέση να λάβει εξωτερικό δανεισμό πρόκειται να είναι αυξημένος σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο χρόνο που θα απαιτούνταν στην περίπτωση αποφυγής του «κουρέματος».
Καθώς οι μέχρι στιγμής λήψεις αποφάσεων από την ελληνική κυβέρνηση
καθυστερούσαν σημαντικά και δεν πραγματοποιούνταν με την απαιτούμενη
ταχύτητα, το «κούρεμα» του ελληνικού δημόσιου χρέους θεωρείται πλέον μια
αναπόφευκτη ενέργεια. Όμως δυστυχώς ένα «κούρεμα» ύψους 50% είναι πιθανό να
μην αποδειχθεί αρκετό για να καταστήσει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Στην
περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί να γίνει και ένα δεύτερο «κούρεμα» στο ελληνικό
δημόσιο χρέος σε μεταγενέστερο χρόνο, το οποίο θα επιδιώξει να καταστήσει το
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χρέος βιώσιμο και θα είναι αντίστοιχου ύψους με αυτό που υπολογίζεται να
πραγματοποιηθεί άμεσα.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και διογκώνεται
συνεχώς. Για το λόγο αυτό μια ριζική λύση όπως αυτή του «κουρέματος» είναι
απαραίτητη για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας. Παρόλα αυτά η
πραγματοποίηση του «κουρέματος» πρόκειται να αυξήσει τη δυσπιστία των πιθανών
δανειστών της χώρας αναφορικά με την πλήρη αποπληρωμή των κεφαλαίων τους,
γεγονός το οποίο θα δυσχεράνει σημαντικά τον εξωτερικό δανεισμό της Ελλάδας. Με
άλλα λόγια, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος μέχρι να επιστρέψει η χώρα μας στις
αγορές για να δανειστεί, καθώς τα επιτόκια δανεισμού θα είναι για πολύ καιρό
ιδιαίτερα υψηλά, εκφράζοντας τη δυσπιστία των εν δυνάμει δανειστών της.
Μελλοντικά προβλέπεται και επιδιώκεται το ελληνικό δημόσιο χρέος να καταστεί
βιώσιμο. Προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις
και να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες ενέργειες. Παρόλα αυτά αν και είναι αρκετά
πιθανό τελικά να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, το ελληνικό χρέος
ενδέχεται να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα από το 60%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ελλάδας που είναι το μέγιστο αποδεκτό
ποσοστό σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αν και το χρέος
ενδέχεται να είναι πράγματι βιώσιμο, θα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η
μείωση του.
Η ύπαρξη δημόσιου χρέους σε μία χώρα δεν αποτελεί απαραίτητα πρόβλημα,
καθώς μπορεί να συμβάλει ενεργά στην

οικονομική ανάπτυξη της εάν

χρησιμοποιηθούν σωστά τα δάνεια και παρακολουθείται στενά η εξέλιξη του χρέους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσε, μέχρι πριν την πρόσφατη φυσική
καταστροφή που την έπληξε, η Ιαπωνία, η οποία είχε σημαντικά μεγαλύτερο χρέος
από αυτό που έχει η Ελλάδα σήμερα, αλλά είχε την ταχύτερα αναπτυσσόμενη
οικονομία παγκόσμια. Στην περίπτωση της χώρας μας όμως το χρέος λειτουργεί ως
κύριος επιβραδυντικός παράγοντας της οικονομικής της ανάπτυξης και είναι
απαραίτητο να περιοριστεί σημαντικά όσο το δυνατόν συντομότερα.
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Αναφορικά με το έλλειμμα της Ελλάδας, το 2011 αναμένεται να είναι τελικά
μεγαλύτερο από αυτό του 2010, σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις και τους
σχετικούς στόχους που είχαν τεθεί. Γενικά το έλλειμμα της Ελλάδας για πολλά
χρόνια στο παρελθόν ήταν αρκετά μεγάλο, σημαντικά μεγαλύτερο από το 3% που
είναι η μέγιστη αποδεκτή τιμή με βάση τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπήρχαν χρονιές που είχε ξεπεράσει και το 10%.
Σχετικά με τη φετινή αναμενόμενη αύξηση του ελλείμματος, σημαντικό ρόλο έχει
διαδραματίσει η έντονη μείωση που παρουσιάστηκε κατά το 2011 στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχε
προβλεφθεί ακόμη και στα απαισιόδοξα σενάρια που είχαν εξεταστεί για τα
οικονομικά στοιχεία της χώρας μας και για το λόγο αυτό επηρεάστηκε αρνητικά και η
μεταβολή του ελλείμματος της χώρας. Αρχικά αναμενόταν ότι το έλλειμμα του 2011
θα ήταν μικρότερο από αυτό του 2010, αν και θα εξακολουθούσε να ήταν σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πλέον είναι ευρέως αποδεκτό ότι το έλλειμμα για αυτή τη
χρονιά θα είναι μεγαλύτερο από αυτό της προηγούμενης και συγκεκριμένα θα είναι
περίπου 9%, πιθανώς και λίγο υψηλότερο.
Το έλλειμμα της Ελλάδας κατά την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν
οριακά χαμηλότερο από 3%. Ορισμένοι αμφισβητούν την εγκυρότητα των
οικονομικών στοιχείων που είχαν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της εισόδου της χώρας
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέροντας πως το έλλειμμα της ήταν οριακά
υψηλότερο του ορίου του 3%, που ήταν το μέγιστο επιτρεπτό, και πως το γεγονός
αυτό συγκαλύφθηκε εκούσια προκειμένου να εισέλθει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα επίσημα στοιχεία δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο, αλλά πλέον αυτό που
είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η επίτευξη της αισθητής μείωσης του ελληνικού
ελλείμματος και η σταθεροποίηση του σε ένα ποσοστό χαμηλότερο του 3% ως προς
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας.
Με βάση τους δημοσιονομικούς στόχους που είχαν τεθεί στο πρώτο, αλλά και στο
δεύτερο, Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της χώρας μας και με βάση τους αντίστοιχους
στόχους που τέθηκαν κατά την προσαρμογή του δεύτερου Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος κατά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου
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2011, επιδιώκεται να επανέλθει το έλλειμμα της χώρας μας σε φυσιολογικά επίπεδα
μέχρι το 2016. Προς το παρόν η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει μέχρι και
πρωτογενές έλλειμμα, οπότε ο βραχυπρόθεσμος στόχος της χώρας για το 2012 είναι
κατ’ αρχάς να παρουσιάσει πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι ώστε στη συνέχεια να
μπορέσει να επιδιώξει την επίτευξη και δευτερογενούς πλεονάσματος.
Για να επιτευχθεί ο στόχος της σημαντικής μείωσης του ελλείμματος της Ελλάδας
θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το
σχετικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή την περίοδο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε δύο
διαφορετικές κατευθύνσεις: Πρώτον, θα πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες της χώρας
μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύπτονται (αρχικά σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι
συμβαίνει τώρα και μελλοντικά στο σύνολο τους) από τα έσοδα της χώρας μας και να
μη βασίζεται η Ελλάδα σε εξωτερικό δανεισμό για την κάλυψη τους. Δεύτερον, θα
πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα της χώρας, προκειμένου να καλύπτουν τουλάχιστον το
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών της και με τον τρόπο αυτό να περιοριστεί ο
εξωτερικός δανεισμός της χώρας. Με αυτό τον τρόπο η διαφορά των εσόδων από τις
δαπάνες της χώρας μας θα μειωθεί και το έλλειμμα θα βρεθεί σε χαμηλότερα επίπεδα
από αυτά στα οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο.
Αν και το πρώτο δύσκολο βήμα στην αντιμετώπιση της κρίσης και τη βελτίωση
των οικονομικών στοιχείων της χώρας μας έχει πραγματοποιηθεί ήδη, πρόκειται να
υπάρξει μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής των οικονομικών στοιχείων της
Ελλάδας κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες που έχουν
προσδιοριστεί στο σχετικό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Η προσωπική μου άποψη
είναι ότι κατά τα επόμενα 2-3 χρόνια η χώρα μας θα συνεχίσει να βρίσκεται σε
κατάσταση οικονομικής ύφεσης. Αυτό πρόκειται να έχει επιπρόσθετο αρνητικό
αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών της και γενικότερα στην ποιότητα ζωής
τους, καθώς επίσης πρόκειται να προξενήσει επιπρόσθετες κοινωνικές ανακατατάξεις
και αναταραχές.
Στη συνέχεια κατά την άποψη μου πρόκειται να ξεκινήσει μια σταδιακή ανάκαμψη
της οικονομίας της χώρας μας και κατ’ επέκταση να επέλθει οικονομική ανάπτυξη
στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι η οικονομία της χώρας μας θα επανέλθει σε
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φυσιολογικά επίπεδα τουλάχιστον σε 10 χρόνια από τώρα και ύστερα από έντονες
αλλαγές στη νοοτροπία των Ελλήνων και στη γενικότερη αντίληψη που επικρατεί
μέχρι και σήμερα αναφορικά με το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας. Η
νοοτροπία που επικρατούσε στο παρελθόν ήταν κρίσιμος παράγοντας για την
εκτροπή της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας μας και αν δεν αντιμετωπιστεί δεν
πρόκειται να βελτιωθούν μακροπρόθεσμα τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας.
Η προσωπική μου άποψη που εκφράζεται παραπάνω έχει προκύψει από αναλυτική
μελέτη των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με τη χώρα μας. Σε αυτό το σημείο
όμως είναι σημαντικό να αναφερθούν δύο διαφορετικά σενάρια για τα οποία γίνεται
λόγος και αν κάποιο από αυτά γίνει πραγματικότητα το μέλλον της Ελλάδας σίγουρα
θα είναι πολύ διαφορετικό.
Το πρώτο σενάριο αφορά τη χρεοκοπία της χώρας. Οι οίκοι αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας θεωρούν κατά ποσοστό μεγαλύτερο του
98% ότι η Ελλάδα πρόκειται να χρεοκοπήσει τελικά. Προσωπικά πιστεύω πως το
κόστος μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας της χώρας μας θα είναι ιδιαίτερα υψηλό όχι
μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά. Για το λόγο αυτό θεωρώ
πως η Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφευχθεί η
χρεοκοπία της Ελλάδας, όσο φυσικά αυτό είναι λιγότερο επιζήμιο για αυτούς.
Το δεύτερο σενάριο αφορά την έξοδο της χώρας από το Ευρώ. Αυτό το σενάριο
μπορεί να ισχύσει και παράλληλα με τη χρεοκοπία της Ελλάδας, αλλά και
ανεξάρτητα από αυτό. Με βάση αυτό το σενάριο έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις
και έχουν αναλυθεί διάφορα υποσενάρια, όπως για παράδειγμα η επιστροφή της
δραχμής ως εθνικού νομίσματος της χώρας μας ή ακόμη και η καθιέρωση του
δολαρίου ως εθνικού μας νομίσματος για μία χρονική περίοδο περίπου πέντε ετών και
η διασύνδεση του με τη νέα δραχμή μέσω σταθερής ισοτιμίας, προκειμένου η
μετάβαση της Ελλάδας στη νέα δραχμή να γίνει πιο ομαλά και σταδιακά. Προσωπικά
θεωρώ πως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και αυτό το σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα
πιθανό καθώς το κόστος μιας τέτοιας μετάβασης θα ήταν πολύ μεγάλο για την
Ευρώπη συνολικά, αλλά επίσης κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει έντονη
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αστάθεια στο σύνολο της οικονομίας παγκόσμια και να έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο
τελικά, ο οποίος θα οδηγήσει στην ένταση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και
όχι στην εξασθένιση της.
Αν και τα δύο αυτά σενάρια, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν εμφανίζονται να είναι
ιδιαίτερα πιθανά, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης τόσο σε ευρωπαϊκούς όσο και σε
παγκόσμιους κύκλους. Η εξέλιξη του ελληνικού προβλήματος και η τελική έκβαση
του πρόκειται σε πολύ μεγάλο βαθμό να εξαρτηθούν από τις ενέργειες που πρόκειται
να πραγματοποιήσει η χώρα μας στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σίγουρα πάντως η
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζεται αυτή τη χρονική περίοδο δεν πρόκειται να
κρατήσει για πάντα και η κατάσταση της χώρας μας μετά την πάροδο της θα
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι θα έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι ως χώρα. Κατά τη
διάρκεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης το πολιτικό, κοινωνικό και
οικονομικό σκηνικό της χώρας μας πρόκειται να μεταβληθεί σημαντικά και αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι μια αρκετά διαφορετική χώρα μετά την
πάροδο της κρίσης.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις
σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν
στην πέμπτη ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα για
το 2011. Η σύγκριση γίνεται σε σχέση με τις αντίστοιχες μακροοικονομικές
προβλέψεις που συμπεριλαμβάνονταν στην τέταρτη ετήσια έκθεση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα για το 2011.
Επίσης στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μακροοικονομικές προβλέψεις που έχουν
γίνει για την Ελλάδα σε σύγκριση με δύο ομάδες χωρών. Η πρώτη είναι η ομάδα που
περιλαμβάνει τις μακροοικονομικές προβλέψεις για την Ολλανδία και τη Γερμανία
(NLD/DEU) και η δεύτερη είναι η ομάδα που περιλαμβάνει τις μακροοικονομικές
προβλέψεις για τη Λεττονία και τη Λιθουανία (LVA/LTU). Τα γραφήματα αυτά
παρουσιάζουν μια ευρύτερη εικόνα της οικονομίας της χώρας μας, γιατί γίνεται
άμεσα εμφανής η σύγκριση των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων της Ελλάδας
με τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων χωρών.
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Γραφήματα 4.μ. : Οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της Ελλάδας
(ποσοστιαία μεταβολή από έτος σε έτος)

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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Γραφήματα 4.ν.: Οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της Ελλάδας
(ποσοστιαία μεταβολή από έτος σε έτος)

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

5.1.

Εισαγωγή
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε ανάλυση των περιπτώσεων των χωρών που
ανήκουν στην Ευρωζώνη και παρουσίασαν προβλήματα λόγω της σύγχρονης
οικονομικής κρίσης. Στο παρόν κεφάλαιο πρόκειται να αναλυθούν τρεις βασικές
περιπτώσεις χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, αλλά είχαν παρουσιάσει
σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο παρελθόν και είχαν λάβει οικονομική βοήθεια
από διεθνείς φορείς για να τα αντιμετωπίσουν.
Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 5.2. παρουσιάζεται η περίπτωση της Βουλγαρίας,
στην ενότητα 5.3. παρουσιάζεται η περίπτωση της Ουγγαρίας και στην ενότητα 5.4.
παρουσιάζεται η περίπτωση της Ρωσίας. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά γίνεται
αναφορά στα εγχώρια προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και οδήγησαν την κάθε
χώρα στην είσοδο της στο μηχανισμό στήριξης. Στη συνέχεια αναλύονται οι
λεπτομέρειες που σχετίζονται με την είσοδο της κάθε χώρας στο μηχανισμό και
ακολούθως εξετάζεται η πορεία της οικονομίας τους την περίοδο που ακολούθησε
μετά την παροχή της οικονομικής βοήθειας που δέχτηκαν.
Η ανάλυση των περιπτώσεων των χωρών αυτών είναι καθοριστικής σημασίας,
καθώς η είσοδος τους στο μηχανισμό στήριξης συνέβη αρκετά χρόνια πριν την
εμφάνιση της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Επίσης η μελέτη της εξέλιξης της
οικονομίας τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι χώρες αυτές μέχρι και
σήμερα δεν έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως νόμισμα και η σύγχρονη κρίση έχει
διαφορετικό αντίκτυπο σε αυτές απ’ ότι έχει στις υπόλοιπες χώρες που αναλύθηκαν
στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό στην τελευταία ενότητα αυτού του
κεφαλαίου γίνεται αναφορά στη διαφοροποίηση που προκύπτει από το γεγονός ότι οι
χώρες αυτές εισήχθησαν στο μηχανισμό στήριξης ενώ συναλλάσσονταν η καθεμιά με
το δικό της τοπικό νόμισμα, χωρίς να ανήκουν σε μία ευρύτερη ενιαία νομισματική
ένωση.
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5.2.

Η περίπτωση της Βουλγαρίας
5.2.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η Βουλγαρία αντιμετώπισε τη δεκαετία του 1990 μια ιδιαίτερα έντονη
χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία αποδυνάμωσε πάρα πολύ την οικονομία της χώρας.
Το 1996 ζήτησε και έλαβε εξωτερική οικονομική βοήθεια και σταδιακά η οικονομική
κρίση υποχώρησε. Η ανάκαμψη της οικονομίας της Βουλγαρίας έγινε με την πάροδο
πολλών ετών, ενώ τη σύγχρονη εποχή τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Στην
παρούσα ενότητα πρόκειται να αναλύσουμε τα προβλήματα που οδήγησαν στην
παρουσίαση της κρίσης.
Η βασική αιτία που οδήγησε αρχικά στην απότομη πτώση των δεικτών της
βουλγάρικης οικονομίας και συνέβαλλε ενεργά στην παρουσίαση της κρίσης στη
συνέχεια ήταν η κατάρρευση του Συμβουλίου Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας
(Council for Mutual Economic Assistance – COMECON) και η απώλεια της
Σοβιετικής αγοράς, με την οποία ήταν οικονομικά στενά συνδεδεμένη η Βουλγαρία.
Το Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας ήταν ένας οικονομικός οργανισμός
που αποτελούνταν από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και κάποιες ακόμα χώρες
κουμουνιστικού καθεστώτος που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο
αρχικός στόχος της δημιουργίας αυτού του Συμβουλίου ήταν η επίτευξη της
οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών – μελών του, αλλά με την πάροδο των
ετών λειτουργίας του τελικά κατέληξε να αποτελεί κατά κύριο λόγο ένα όργανο
συντονισμού και παροχής οικονομικής βοήθειας.
Η οικονομία της Βουλγαρίας συνέχιζε να παρουσιάζει δυσμενείς εξελίξεις σχεδόν
καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το 1995 εμφανίστηκε η πρώτη μικρή
θετική εξέλιξη της βουλγαρικής οικονομίας ύστερα από χρόνια, όταν το 1995 η χώρα
παρουσίασε οριακούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 1996 όμως η κατάσταση της
οικονομίας της εν λόγω χώρας επιδεινώθηκε και πάλι ραγδαία. Οι βασικοί λόγοι της
επιδείνωσης αυτής ήταν το ασταθές και αποκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα της
Βουλγαρίας και ένα «κύμα» υπερπληθωρισμού που επηρέασε συνολικά τις χώρες της
ανατολικής Ευρώπης εκείνη τη χρονική περίοδο. Επίσης οι

απαραίτητες

μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι
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δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δεν έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός
που συνέβαλε στην καθυστέρηση της ανατροπής της οικονομικής εξέλιξης της
χώρας.

Γράφημα 5.α. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Βουλγαρίας κατά τα έτη 1980 –
2016 (αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .

Καθώς το 1996 η χώρα αντιμετώπιζε μια εσωτερική τραπεζική κρίση και βάδιζε
προς μία μακροχρόνια περίοδο υπερπληθωρισμού, η στήριξη της κυβέρνησης
μειωνόταν συνεχώς και η επιδίωξη της πραγματοποίησης εκλογών γινόταν σταδιακά
περισσότερο ισχυρός στόχος των πολιτών. Στα πλαίσια της συνεχούς δυσμενέστερης
εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της Βουλγαρίας και της αποτυχίας των
παλαιότερων

προσπαθειών

ανατροπής

της

κατάστασης

με

ανεπιτυχείς

μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αποφάσισε να προχωρήσει στην
οργάνωση και την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος σταθεροποίησης της
οικονομίας της χώρας.
Για να εκληφθεί το νέο αυτό πρόγραμμα σταθεροποίησης ως έγκυρο και
αξιόπιστο, ήταν σημαντικό να υπάρχει ένα όργανο, όπως για παράδειγμα ένα
Νομισματικό Συμβούλιο, που θα προοριζόταν αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και
175

του οποίου η λειτουργία θα βασιζόταν αποκλειστικά σε σαφείς καθορισμένους
κανόνες. Η Βουλγαρία τελικά ίδρυσε τον Ιούλιο του 1997 το Νομισματικό Συμβούλιο
της χώρας. Παρόλα αυτά τα οικονομικά, και ιδίως τα χρηματοοικονομικά,
προβλήματα της Βουλγαρίας εκείνη την περίοδο εξακολουθούσαν να μοιάζουν
ανυπέρβλητα.
Το Νομισματικό Συμβούλιο αυτό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη
της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μέσα από την επιτυχή εφαρμογή του νέου
προγράμματος σταθεροποίησης, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή του ήταν
αμφιλεγόμενη και ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων που
παρουσίαζε η Βουλγαρία. Ο στόχος που επιδιωκόταν και τελικά επιτεύχθηκε με την
ίδρυση του Νομισματικού Συμβουλίου ήταν η αντιμετώπιση της συστημικής
τραπεζικής κρίσης που παρουσιαζόταν στη χώρα.
Η ίδρυση του Νομισματικού Συμβουλίου συνέβαλε στην εφαρμογή μιας
αξιόπιστης και ευέλικτης λύσης, καθώς συνδύαζε μια παραδοσιακή συναλλαγματική
συμφωνία που βασιζόταν σε σαφώς καθορισμένους κανόνες, με νομικά και
διαρθρωτικά μέτρα που στόχευαν στην αντιμετώπιση των σοβαρών τραπεζικών και
δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας. Στην προσπάθεια της Βουλγαρίας να
αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα της, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η
Παγκόσμια Τράπεζα συνέβαλαν ενεργά με την παροχή οικονομικής βοήθειας ύστερα
από σχετικό αίτημα της χώρας. Στην ακόλουθη ενότητα παρουσιάζονται οι
αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με την παροχή αυτής της οικονομικής βοήθειας.

5.2.2. Η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης
Η Βουλγαρία εισήλθε στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου για πρώτη φορά το 1996. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε ένα
20μηνο πρόγραμμα, η Βουλγαρία χρειάστηκε να προσφύγει και αργότερα ξανά στο
μηχανισμό στήριξης, καθώς η εξέλιξη της οικονομίας της δεν ακολούθησε την πορεία
που είχε προβλεφθεί. Η Παγκόσμια Τράπεζα συμμετείχε επίσης στη χρηματοδότηση
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της εν λόγω χώρας μέσω του προγράμματος που είχε καθοριστεί με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.
Στις 19 Ιουλίου 1996 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε το 20μηνο
πρόγραμμα για τη Βουλγαρία που προαναφέρθηκε, το οποίο στόχευε στην ενίσχυση
του

οικονομικού

και

χρηματοπιστωτικού

προγράμματος

της

βουλγαρικής

Κυβέρνησης για τα έτη 1996 – 1997 με την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους
περίπου 582 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 40% του συγκεκριμένου κονδυλίου έγινε
διαθέσιμο προς τη Βουλγαρία μέσα στους επόμενους 2 μήνες, καθώς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο αναγνώρισε τη βαρύτητα των ενεργειών που είχαν αρχίσει ήδη
να πραγματοποιούνται από την Κυβέρνηση της χώρας και επίσης ήταν εμφανής η
μεγάλη ανάγκη για την άμεση ενίσχυση των αποθεματικών. Παρόλα αυτά η
Βουλγαρία μέχρι τον Απρίλιο του 1997 τελικά άντλησε μόλις 110 εκατομμύρια
δολάρια.
Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονταν με το οικονομικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε
για τη Βουλγαρία ήταν η επαναφορά της μακροοικονομικής σταθερότητας, η
υπεράσπιση της χώρας ενάντια στην υπάρχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και η
άμεση πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είχαν καθυστερήσει. Οι
βουλγάρικες Αρχές είχαν ήδη εκ των προτέρων προχωρήσει στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αποτελούσαν τη βάση της κακής οικονομικής κατάστασης της
χώρας, πραγματοποιώντας ριζικές μεταρρυθμίσεις και εφαρμόζοντας ένα καλά
μελετημένο πρόγραμμα σταθεροποίησης, Το πρόγραμμα σταθεροποίησης αυτό
στόχευε στη σταθεροποίηση της οικονομίας με την ελάττωση του ενεργού ρόλου του
δημόσιου τομέα που διαδραματίζει στην οικονομία της χώρας και στην τοποθέτηση
σωστών βάσεων για μια διατηρήσιμη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Το 1995 όπως προαναφέρθηκε είχε παρουσιαστεί ελάττωση της δυσμενούς
εξέλιξης της οικονομίας της Βουλγαρίας. Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου έτους
ήταν πως η χώρα είχε παρουσιάσει οριακούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Εκτός
αυτού, το συγκεκριμένο έτος ο πληθωρισμός της χώρας είχε μειωθεί σημαντικά και
το εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν πλεονασματικό. Οι συνθήκες
αυτές, σε συνδυασμό με το φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικής σταθεροποίησης που
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είχε προαναγγείλει και είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας,
οδηγούσαν σε προβλέψεις για τη γρήγορη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της
χώρας και την έξοδο της από την κρίση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για το λόγο
αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφώνησε στην παροχή οικονομικής βοήθειας
με βάση το ορισμένο πρόγραμμα προκειμένου να συμβάλει στην ταχύτερη ανάκαμψη
της οικονομίας της Βουλγαρίας.
Η πραγματικότητα όμως εξελίχθηκε με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχε
αρχικά προβλεφθεί. Παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις αναφορικά με την
εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είχαν αποφασιστεί,
οι οποίες οδήγησαν στην καθυστέρηση της παροχής της συμφωνημένης οικονομικής
βοήθειας από τους εταίρους της χώρας. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην περεταίρω
μείωση της εμπιστοσύνης προς τη βουλγάρικη Κυβέρνηση αναφορικά με την
ικανότητα της να μειώσει το εξωτερικό χρέος της χώρας και να οδηγήσει το
εξωτερικό χρέος της στα συμφωνηθέντα επίπεδα, γεγονός που με τη σειρά του είχε
ως αποτέλεσμα την άντληση τεράστιων χρηματικών ποσών από το τραπεζικό
σύστημα της Βουλγαρίας και την άσκηση έντονων πιέσεων στη συναλλαγματική
ισοτιμία και τα αποθεματικά.
Η ζήτηση για πραγματικό χρήμα συνέχιζε να έχει έντονη πτωτική πορεία και αυτό
έκανε αδύνατη τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των τόκων του εγχώριου χρέους
της χώρας χωρίς προσφυγή στην κεντρική τράπεζα και κατ’ επέκταση χωρίς
περεταίρω άνοδο του πληθωρισμού. Λόγω αυτών των δυσμενών οικονομικών
εξελίξεων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε τον Απρίλιο του 1997 στην
έγκριση ενός ακόμη πακέτου οικονομικής ενίσχυσης της Βουλγαρίας, ύψους περίπου
657 εκατομμυρίων δολαρίων, στα πλαίσια του προγράμματος για την οικονομική
ενίσχυση της χώρας για τα έτη 1997 – 1998.
Σε αυτά τα πλαίσια και καθώς η οικονομική κρίση της χώρας γινόταν συνεχώς
περισσότερο έντονη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρότεινε μια συμφωνία για την
ίδρυση Νομισματικού Συμβουλίου στη χώρα και την εφαρμογή μιας στρατηγικής
σταθεροποίησης της οικονομίας της χώρας που θα βασιζόταν στο Συμβούλιο αυτό.
Το Νομισματικό Συμβούλιο αυτό όπως προαναφέρθηκε ιδρύθηκε και διαδραμάτισε
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σημαντικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις της Βουλγαρίας, αλλά στο σημείο αυτό θα
πρέπει να αναφερθεί πως η ίδρυση του καθυστέρησε σημαντικά λόγω της παραίτησης
της Κυβέρνησης της χώρας που μεσολάβησε και αυτό εκλήφθηκε αρνητικά,
δυσχεραίνοντας περεταίρω την ευαίσθητη οικονομική κατάσταση της χώρας.
Το Σεπτέμβριο του 1998 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε ένα ακόμη
πακέτο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τη Βουλγαρία, το οποίο θα είχε διάρκεια
τρία έτη και θα παρείχε περίπου 864 εκατομμύρια δολάρια προς τη χώρα. Το πακέτο
αυτό συμφωνήθηκε με την εν λόγω χώρα στα πλαίσια προσδοκιών για επίτευξη
σταθερής οικονομικής ανάπτυξης. Το 1997 η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας είχε
προχωρήσει στην υιοθέτηση μελετημένης οικονομικής στρατηγικής και τα
αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής είχαν αρχίσει να γίνονται ήδη εμφανή.
Στην περίοδο που ακολούθησε η οικονομία της Βουλγαρίας άρχισε να ανακάμπτει,
αλλά εξακολουθούσε να επικρατεί οικονομική αστάθεια. Πιο συγκεκριμένα, κατά την
περίοδο 1998 – 2001 η χώρα παρουσίαζε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης
και ο πληθωρισμός μειώθηκε αισθητά. Παρόλα αυτά η ανεργία παρουσίαζε συνεχώς
αύξηση, γεγονός που μεταξύ άλλων αποτελούσε ένδειξη για τη συνεχιζόμενη
οικονομική αστάθεια της χώρας. Στα πλαίσια αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ενέκρινε το Φεβρουάριο του 2002 ένα νέο διετές πακέτο οικονομικής βοήθειας προς
τη Βουλγαρία, ύψους περίπου 299 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 40
εκατομμύρια δολάρια ήταν άμεσα εκταμιεύσιμα από τη χώρα, εφόσον αυτή το
επιθυμούσε.
Η Βουλγαρία προχώρησε στην άντληση αυτών των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
μέχρι τον Ιούλιο του 2002. Τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ολοκλήρωσε την
οικονομική αξιολόγηση της Βουλγαρίας και ενέκρινε την εκταμίευση της πρώτης
δόσης του διετούς πακέτου οικονομικής βοήθειας που είχε συμφωνηθεί το
Φεβρουάριο. Η θετική αυτή αξιολόγηση της οικονομίας της χώρας είχε ως
αποτέλεσμα την άμεση διάθεση περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη
Βουλγαρία.

Στη

συνέχεια

ακολούθησαν

σταδιακά

και

άλλες

οικονομικές

αξιολογήσεις της χώρας και η εκταμίευση των προσυμφωνηθέντων δόσεων του
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διετούς δανείου ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα στις προγραμματισμένες χρονικές
περιόδους.
Μετά τη λήξη της παροχής αυτού του διετούς πακέτου οικονομικής ενίσχυσης, η
οικονομική κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί στη Βουλγαρία και η οικονομία της
παρουσίαζε πλέον συστηματικά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρόλα αυτά τον
Αύγουστο του 2004 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύστερα από σχετικές συζητήσεις
με τη Βουλγαρία προχώρησε στην έγκριση ενός νέου πακέτου παροχής οικονομικής
βοήθειας ύψους περίπου 146 εκατομμυρίων δολαρίων και διάρκειας 25 μηνών.
Στόχος αυτού του πακέτου παροχής οικονομικής βοήθειας ήταν η υποστήριξη του
οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης της Βουλγαρίας κατά τα έτη 2004 –
2006. Οι αρχές πάντως σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν το πακέτο αυτό ως
προληπτική οικονομική βοήθεια για να έχουν τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης σε
περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εκείνη τη
χρονική περίοδο. Οι οικονομικές αξιολογήσεις της χώρας που ακολούθησαν σε
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα δεν παρουσίασαν προβλήματα και η
εκταμίευση των σχετικών δόσεων του εν λόγω δανείου έγινε κανονικά.

5.2.3. Η εξέλιξη της οικονομίας μετά την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
Στην προηγούμενη ενότητα έγινε αναφορά σε κάποιο βαθμό και στην εξέλιξη της
οικονομίας της Βουλγαρίας μετά την αρχική εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης,
καθώς ακολούθησαν αρκετά πακέτα παροχής οικονομικής βοήθειας προς την εν λόγω
χώρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τη συμβολή και της Παγκόσμιας
Τράπεζας, μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομία της Βουλγαρίας και να επανέλθει σε
κατάσταση οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το σημείο πρόκειται να αναφερθούν οι
σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής κατάστασης της Βουλγαρίας.
Από το 2008 και έπειτα η Βουλγαρία δε βρίσκεται πλέον ενεργά στο μηχανισμό
στήριξης καθώς δεν της παρέχεται οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείων από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την αποπληρωμή
των οικονομικών πακέτων ενίσχυσης που της είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν. Μία
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ομάδα εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επισκέπτεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα τη χώρα με σκοπό να αξιολογήσει τα οικονομικά της
στοιχεία και να συμβουλέψει τις αρμόδιες Αρχές σχετικά με τις ενέργειες που καλό
θα ήταν να πραγματοποιηθούν για να βελτιωθεί ή να παραμείνει εξίσου καλή η
οικονομική κατάσταση της χώρας, ανάλογα με τα πορίσματα τους.
Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της οικονομίας της Βουλγαρίας ολοκληρώθηκε το
Δεκέμβριο του 2011. Σύμφωνα με αυτή, η οικονομική κατάσταση της Βουλγαρίας
βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομία της χώρας
χαρακτηρίζεται πλέον από σταθερότητα και τα οικονομικά στοιχεία είναι
ενθαρρυντικά για τη μελλοντική εξέλιξη της οικονομίας της χώρας. Παρόλα αυτά το
γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ευρώπη λόγω της σύγχρονης
οικονομικής κρίσης έχει επηρεάσει και τη Βουλγαρία. Το αποτέλεσμα είναι οι ρυθμοί
ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας να είναι οριακά θετικοί. Αλλά ακόμα και με
τους οριακούς αυτούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι εμφανής η σταθερότητα
που παρουσιάζει η οικονομία της χώρας.
Η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται από τη Βουλγαρία τη σύγχρονη
εποχή χαρακτηρίζεται από σύνεση και δεν παρουσιάζει επικίνδυνες προεκτάσεις.
Επιπρόσθετα οι στόχοι που έχουν τεθεί μεσοπρόθεσμα αναφορικά με τις εξελίξεις του
δημόσιου χρέους και τους ελλείμματος της χώρας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο
σε σχέση με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα μεγέθη σύμφωνα με τη Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας χαρακτηρίζεται
από καλή εποπτεία και ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίων της βρίσκεται σε επίπεδα
υπερδιπλάσια από τα ελάχιστα προβλεπόμενα από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η Βουλγαρία αντιμετώπισε στο παρελθόν μία εγχώρια χρηματοπιστωτική κρίση
που σε σύντομο χρονικό διάστημα εξελίχθηκε και σε νομισματική κρίση οδηγώντας
σε πολύ έντονες πληθωριστικές τάσεις. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας
επηρεάστηκε επίσης από αυτή τη δυσμενή οικονομική κατάσταση και η Βουλγαρία
βυθίστηκε σε έντονη οικονομική κρίση για πολλά χρόνια. Τη σύγχρονη εποχή πλέον
έχει αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή πλήρως και η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες
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οικονομικής ανάπτυξης. Η σύγχρονη κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη συνολικά
έχει επηρεάσει αρνητικά εν μέρει τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις της
Βουλγαρίας, αλλά η χώρα εξακολουθεί να έχει αρκετά θετικές προβλέψεις
συγκριτικά με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης αναφορικά με τα οικονομικά της
στοιχεία και τη μελλοντική εξέλιξη τους.

5.3.

Η περίπτωση της Ουγγαρίας
5.3.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η Ουγγαρία είναι μια από τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά
δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης και κατ’ επέκταση ως χώρα διατηρεί το δικό της
τοπικό νόμισμα. Τη σύγχρονη εποχή η Ουγγαρία έχει επηρεαστεί από δύο πρόσφατες
κρίσεις: η πρώτη αφορούσε τα έτη 1993 – 1994 και επεκτάθηκε επιπρόσθετα και σε
μερικά χρόνια που ακολούθησαν και η δεύτερη εμφανίστηκε το 2008 και μέχρι
σήμερα ταλαιπωρεί τη χώρα.
Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζεται η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της
Ουγγαρίας κατά τα έτη 1984 – 2016, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις.

Γράφημα 5.β. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ουγγαρίας κατά τα έτη 1984 – 2016
(αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .
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Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η οικονομία της Ουγγαρίας αντιμετώπισε μια
σειρά από γεγονότα στα οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει με γρήγορους ρυθμούς.
Το εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε εξαιτίας του υψηλού
επιπέδου της φορολογίας και των κοινωνικών δαπανών της χώρας, αλλά και εξαιτίας
του μεγάλου μεγέθους και της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα της.
Κατά την περίοδο 1993 – 1994 το εξωτερικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
έφτασε σε επίπεδα περίπου 9% - 10% ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της
χώρας, μέσα σε ένα κλίμα σχετικά μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο
χαρακτηριζόταν επίσης από υψηλά επίπεδα εξωτερικού χρέους και από υψηλούς
λόγους

εξυπηρέτησης

του

χρέους.

Οι

διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις

που

πραγματοποιούνταν μέχρι εκείνη την περίοδο σταδιακά σταμάτησαν.
Το 1995 η Κυβέρνηση της Ουγγαρίας προχώρησε στην εφαρμογή διορθωτικών
κινήσεων με την εφαρμογή ενός πακέτου πολιτικών που αποσκοπούσαν να
αντιστρέψουν τις αρνητικές τάσεις των προηγούμενων ετών, ενώ παράλληλα θα
αντιμετώπιζαν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της χώρας. Αυτό το
πακέτο των πολιτικών συμπεριλάμβανε την υποτίμηση του τοπικού νομίσματος της
Ουγγαρίας, την εισαγωγή μιας νέας κυλιόμενης διασύνδεσης της συναλλαγματικής
ισοτιμίας του, τον περιορισμό της μισθολογικής πολιτικής του δημόσιου τομέα και
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Η εφαρμογή του πακέτου αυτού επέφερε θετικά
αποτελέσματα αναφορικά με το ισοζύγιο πληρωμών, αναφορικά με τη σημαντική
μείωση (ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) τόσο των δημόσιων δαπανών όσο
και των δημόσιων εσόδων και αναφορικά με τις ιδιωτικοποιήσεις.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης των εξαγωγών της Ουγγαρίας με την εφαρμογή του πακέτου
πολιτικών παρέμειναν θετικoί το 1995. Ακολούθως η Κυβέρνηση της χώρας σκόπευε
και διατήρησε την προσπάθεια προσαρμογής της με τη βοήθεια και την υποστήριξη
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σκοπός της ήταν η αντιμετώπιση των
υπολειπόμενων, κυρίως φορολογικής και διαρθρωτικής φύσεως, ανισορροπιών που
παρουσίαζε η οικονομία της χώρας. Με αυτό τον τρόπο επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε
η σταθεροποίηση της οικονομίας της Ουγγαρίας και η ασφαλής και βιώσιμη
ανάπτυξη της κατά τα επόμενα χρόνια.
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Το 2004 η Ουγγαρία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατάφερε επιτυχώς να
μετατρέψει το μοντέλο της οικονομίας της από κεντρικοποιημένη οικονομία σε
οικονομία της αγοράς. Όπως και τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η Ουγγαρία στη συνέχεια επιδίωξε την επίτευξη σύγκλισης στα επίπεδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την ενθαρρυντική οικονομική ανάπτυξη που παρουσίαζε
αρχικά η χώρα, στη συνέχεια οι πολιτικές που ακολούθησε ήταν σε κάποιο βαθμό
αμφισβητήσιμες και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την παγκόσμια αναταραχή
που επέφερε η σύγχρονη οικονομική κρίση οδήγησε στη χρηματοπιστωτική κρίση
που παρουσίασε η Ουγγαρία τα τέλη του 2008.
Η χρηματοπιστωτική κρίση που παρουσιάστηκε στην Ουγγαρία το 2008 δεν ήταν
αποτέλεσμα παράλογων αντιδράσεων των αγορών. Η εμφάνιση της σύγχρονης
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οδήγησε τις αγορές στον επαναπροσδιορισμό του
επιπέδου αντοχής τους στο ρίσκο. Καθώς οι συνεχώς αυξανόμενες παγκόσμιες
χρηματοπιστωτικές δυσκολίες οδηγούσαν στη μείωση της παγκόσμιας ρευστότητας
και στην αύξηση της αποστροφής των επενδυτών από τις ριψοκίνδυνες επενδύσεις,
οι επενδυτές άρχισαν να θεωρούν τις επενδύσεις σε οικονομικά στοιχεία της
Ουγγαρίας περισσότερο επικίνδυνες και το γεγονός αυτό έφερε στην επιφάνεια και
τόνισε τις αδυναμίες που παρουσίαζε η ουγγρική οικονομία.
Η παρουσίαση μειωμένων ρυθμών ανάπτυξης στην Ευρωζώνη αύξησε την
επικινδυνότητα των δυσμενών οικονομικών στοιχείων που παρουσίαζε η Ουγγαρία.
Πιο συγκεκριμένα, το υψηλό εξωτερικό χρέος της, το μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών, οι υψηλές απαιτήσεις της για εξωτερική χρηματοδότηση, το
δημοσιονομικό της έλλειμμα που εξακολουθούσε να είναι αρκετά μεγάλο, αλλά και
οι αναντιστοιχίες αναφορικά με τις περιόδους λήξης χρέους και με το νόμισμα της
χώρας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άρχισαν να θεωρούνται
περισσότερο επικίνδυνα στοιχεία με την πάροδο του χρόνου λόγω της γενικότερης
αβεβαιότητας που παρουσιάστηκε στον ευρωπαϊκό χώρο.
Αν και οι ουγγρικές τράπεζες δεν επηρεάστηκαν άμεσα από τα πρώιμα στάδια της
κρίσης, η Ουγγαρία ως χώρα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη ως προς τις διακυμάνσεις των
παγκόσμιων αγορών σχεδόν από την αρχική εμφάνιση της κρίσης. Αυτό συνέβη γιατί
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η Ουγγαρία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη χρηματοδότηση των ουγγρικών
θυγατρικών τραπεζών της στην παροχή χρηματοδότησης από τις επίσημες κεντρικές
τράπεζες των θυγατρικών αυτών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη
δυτική Ευρώπη.
Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο μέρος των δανείων και των χορηγήσεων προς τα
νοικοκυριά και τον ιδιωτικό τομέα της Ουγγαρίας είχαν δοθεί αποτιμημένα σε ξένο
συνάλλαγμα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των υψηλών επιτοκίων που είχαν παρουσιαστεί
στα δάνεια που χορηγούνταν στο τοπικό νόμισμα συγκριτικά με την απόκτηση
δανείων χαμηλότερου επιτοκίου σε ξένο συνάλλαγμα. Με την απόκτηση δανείων σε
ξένο συνάλλαγμα από τα νοικοκυριά και τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν οι
υποχρεώσεις τους σε καθαρό ξένο συνάλλαγμα και κατ’ επέκταση αυξήθηκε έμμεσα
το ρίσκο του τραπεζικού συστήματος της Ουγγαρίας. Παρόλα αυτά δεν
παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα στην αγορά ακινήτων της χώρας.
Το βασικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Ουγγρικές Αρχές για να
μπορέσουν να καταπολεμήσουν την κρίση της χώρας είναι το σοβαρό θέμα της
αξιοπιστίας της Ουγγαρίας. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας είχε παρουσιάσει την πάγια
θέση της αναφορικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ήδη από το 2006,
καθώς αυξήθηκαν οι φόροι και πραγματοποιήθηκε μια διεύρυνση της φορολόγησης.
Παρόλα αυτά, το δημόσιο χρέος και οι καθαρές εξωτερικές χρηματικές υποχρεώσεις
του παθητικού της Ουγγαρίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν από τις υψηλότερες
τιμές των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ουγγαρία παρουσίαζε μεγάλο δημόσιο χρέος ακόμα και από την περίοδο του
κουμουνιστικού καθεστώτος της. Το χρέος της είχε φτάσει μέχρι και το 90% ως
ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της, αλλά το 2001 επιτεύχθηκε η
μείωση του σε επίπεδα περίπου του 50% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της χώρας. Μετά το 2001 άρχισαν να εφαρμόζονται διαφορετικές
πολιτικές, οι οποίες οδήγησαν σταδιακά από το 2002 και έπειτα σε αύξηση του
δημόσιου χρέους κατά 15%, οδηγώντας το σε επίπεδα περίπου 65% ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ουγγαρίας.
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Το 2007 όλα τα μακροοικονομικά στοιχεία της ουγγρικής οικονομίας βρίσκονταν
σε επικίνδυνα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας της
Ουγγαρίας βρίσκονταν κάτω από το 2%, δηλαδή ήταν οριακά θετικοί, ενώ
ταυτόχρονα ο πληθωρισμός της χώρας ξεπέρασε το 7% και το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών ήταν ελαφρώς κάτω από το 7%. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία
υποδήλωναν τη δυσμενή κατάσταση στην οποία σταδιακά εισερχόταν η ουγγρική
οικονομία.
Ως αποτέλεσμα της πορείας και της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της
Ουγγαρίας κατά τα παρελθόντα χρόνια, το 2008 η χώρα παρουσίασε και πάλι
οικονομική κρίση, η οποία κατά βάση ήταν χρηματοπιστωτικής φύσεως, αν και τα
θεμέλια για την παρουσίαση οικονομικών προβλημάτων είχαν τεθεί κατά κύριο λόγο
από τα δυσμενή δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας. Στη συνέχεια η οικονομία της
χώρας εισήλθε σε κατάσταση ύφεσης και μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά
προβλήματα, παρά το γεγονός ότι πλέον έχει οριακούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

5.3.2. Η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης
Η Ουγγαρία έγινε μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το Μάιο του 1982.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρακολουθούσε από τότε και έπειτα την πορεία
των οικονομικών εξελίξεων της Ουγγαρίας και κατά περιόδους εξέδιδε άρθρα και
μελέτες που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη χώρα. Μετά την παρουσίαση της κρίσης
την περίοδο 1993 – 1994 και τη δυσμενή εξέλιξη της οικονομίας της το 2005, η
Ουγγαρία ζήτησε παροχή οικονομικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που είχαν εμφανιστεί.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε στις 15 Μαρτίου 1996 τη χορήγηση ενός
δανείου ύψους περίπου 387 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουγγαρία, το οποίο
ήταν άμεσα συνδεδεμένο με ένα πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα 23 μηνών. Το
πρόγραμμα αυτό αποσκοπούσε στη στήριξη των οικονομικών προγραμμάτων της
κυβέρνησης της Ουγγαρίας μέχρι τα τέλη του 1997. Παρόλα αυτά ο αρχικός στόχος
των ουγγρικών Αρχών ήταν να μην καταφύγουν στην άντληση χρηματοδότησης από
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το δάνειο, αλλά να το διατηρήσουν ως προληπτική λύση για την περίπτωση που η
οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινωθεί περεταίρω.
Μέσα από τις πολιτικές που θα εφάρμοζαν οι ουγγρικές Αρχές επιδιωκόταν η
επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας της τάξεως του 2%
για το 1996 και 3,2% για το 1997, συγκριτικά με το 1,7% που είχε παρουσιαστεί το
1995. Ο πληθωρισμός της Ουγγαρίας, που ήταν 28,3% το 1995, επιδιωκόταν να
μειωθεί στο 16,6% το 1996 και ακόμη περισσότερο, στο 12,7% περίπου, το 1997. Το
έλλειμμα των εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών αναμενόταν να μειωθεί στο 4% το
1996 και να εδραιωθεί στο 3% το 1997, σε σύγκριση με το 5,6% ως ποσοστό του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που είχε καταγραφεί για το 1995.
Στα πλαίσια επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για τα οικονομικά στοιχεία των
ετών 1996 – 1997, οι ουγγρικές Αρχές θα επιδίωκαν να μειώσουν το δημοσιονομικό
έλλειμμα προκειμένου να βρεθεί σε επίπεδο τέτοιο, που να είναι σε συνέπεια με τους
στόχους που είχαν τεθεί αναφορικά με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τον
πληθωρισμό. Κατ’ επέκταση αυτού ακολούθως θα επιδιωκόταν η συνέχιση της
σταδιακής μείωσης των δαπανών της χώρας, οι οποίες βρίσκονταν σε αρκετά υψηλά
επίπεδα κατ’ αναλογία με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουγγαρίας, χωρίς να συμπεριληφθούν σε αυτό τα
έσοδα που θα προέκυπταν από ιδιωτικοποιήσεις, επιδιωκόταν να μειωθεί στο 3,9% το
1996 και στο 3% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας με
βάση το πρόγραμμα που θα εφαρμοζόταν, κυρίως μέσω της μείωσης των
πραγματικών δαπανών της χώρας. Το 1995 το δημοσιονομικό έλλειμμα της
Ουγγαρίας ήταν 6,8% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Οι νομισματικές και οι συναλλαγματικές πολιτικές που θα ακολουθούσε η χώρα
θα βασίζονταν στον ονομαστικό λόγο της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος της
Ουγγαρίας, όπως αυτός είχε ήδη ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Επίσης η
μισθολογική πολιτική που θα εφαρμοζόταν με βάση το πρόγραμμα θα ήταν
περιοριστική συγκριτικά με την αντίστοιχη πολιτική των παρελθόντων ετών, καθώς
κάτι τέτοιο κρίθηκε πως ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την επιτυχή δημοσιονομική
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προσαρμογή, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την επίτευξη των
στόχων αναφορικά με το επίπεδο του πληθωρισμού.
Το πρόγραμμα που καλούνταν να εφαρμόσει η Ουγγαρία στόχευε σε τέσσερα
βασικά σημεία:
1. Στη βελτίωση του προγραμματισμού, της εποπτείας και της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού της χώρας, καθώς και στην επαναφορά των διαφορετικών
κυβερνητικών επιπέδων σε καλύτερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
2. Στην ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
3. Στην αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων δημοσίου δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων τραπεζών.
4. Στη συνέχιση της απελευθέρωσης των διεθνών συναλλαγών.
Η επιτυχία του προγράμματος της Ουγγαρίας στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην
επιμονή των ουγγρικών Αρχών, αλλά και της χώρας συνολικά, αναφορικά με τη ρητή
εφαρμογή των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Παρόλα αυτά οι δυσμενείς
οικονομικές εξελίξεις που παρουσιάζονταν εκτός της χώρας, όπως οι μικροί ρυθμοί
ανάπτυξης που παρουσιάζονταν την ίδια χρονική περίοδο στην Ευρώπη, αλλά και οι
δημοσιονομικές και οι νομισματικές αποκλίσεις που παρουσίαζε η Ουγγαρία, έθεταν
σε κίνδυνο την επιτυχία του προγράμματος που θα εφάρμοζε. Για το λόγο αυτό οι
ουγγρικές Αρχές θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τόσο τα
εσωτερικά προβλήματα της χώρας, όσο και πιθανές συνέπειες που θα είχαν στην
οικονομία της χώρας κάποιες πιθανές δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις στον
ευρωπαϊκό χώρο.
Αναφορικά με τη δεύτερη κρίση που παρουσιάστηκε στην Ουγγαρία τη σύγχρονη
εποχή, όπως προαναφέρθηκε έγινε εμφανής το 2008. Στις 6 Νοεμβρίου 2008 το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τη συμφωνία παροχής οικονομικής
βοήθειας στην Ουγγαρία. Η παροχή της οικονομικής βοήθειας βασίστηκε στην
έγκριση ενός προγράμματος διάρκειας 17 μηνών και αφορούσε τη χορήγηση δανείου
ύψους 12,3 δισεκατομμυρίων Ευρώ προς την Ουγγαρία.
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Οι ουγγρικές Αρχές είχαν δημιουργήσει ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων που στόχευε
στην ενίσχυση της βραχυπρόθεσμης σταθερότητας της οικονομίας της χώρας και στη
βελτίωση των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων της. Παράλληλα επιδίωκε την
επαναφορά της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την ανακούφιση των ουγγρικών
χρηματοπιστωτικών αγορών από τις έντονες αναταραχές που είχαν εμφανιστεί στο
πρόσφατο παρελθόν. Η δέσμευση της Ουγγαρίας στο συγκεκριμένο πακέτο
μεταρρυθμίσεων

απέπνεε

την

προσδοκία

ότι

οι

τράπεζες και

τα λοιπά

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας δε θα παρουσίαζαν προβλήματα ρευστότητας.
Η βασική διαφορά της παροχής βοήθειας στην Ουγγαρία το 2008 σε σύγκριση με
το 1996 ήταν ότι, καθώς πλέον η Ουγγαρία ήταν κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δε λειτούργησε ανεξάρτητα, αλλά σε
συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Προεδρία και την Παγκόσμια
Τράπεζα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προχώρησε στην έγκριση παροχής του
δανείου των 12,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ, ενώ παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση
συμφώνησε να χορηγήσει 6,5 δισεκατομμύρια Ευρώ και η Παγκόσμια Τράπεζα
επιπρόσθετα ακόμη 1 δισεκατομμύριο Ευρώ, εάν αυτό ήταν απαραίτητο. Το γεγονός
ότι η χώρα είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε σημαντικά στην
ενεργή στήριξη της τόσο από ευρωπαϊκούς, όσο και από παγκόσμιους φορείς,
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές αναταραχές που είχαν παρουσιαστεί
λόγω της αβεβαιότητας που επικρατούσε παγκόσμια στις αγορές.
Την 25η Μαρτίου 2009 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ολοκλήρωσε την πρώτη
αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του προγράμματος που είχε συμφωνηθεί στην
Ουγγαρία και ενέκρινε την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου. Πιο
συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χορήγηση 2,35 δισεκατομμυρίων Ευρώ προς την
Ουγγαρία για την ενίσχυση της προσπάθειας της για να επέλθει οικονομική
ανάκαμψη. Με την αρχική έγκριση του δανείου είχαν χορηγηθεί επίσης 4,8
δισεκατομμύρια Ευρώ προς την Ουγγαρία, επομένως συνολικά της χορηγήθηκαν 7,05
δισεκατομμύρια Ευρώ μέχρι και την 25η Μαρτίου 2009 στα πλαίσια του 17μηνου
προγράμματος που είχε συμφωνηθεί.
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Στις 23 Ιουνίου 2011 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση της πορείας
εφαρμογής του προγράμματος που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Ουγγαρίας. Στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής έγινε
εμφανής η θετική εξέλιξη της πορείας του προγράμματος και ως αποτέλεσμα
εγκρίθηκε η επόμενη δόση του δανείου. Στην Ουγγαρία χορηγήθηκαν επιπρόσθετα
1,4 δισεκατομμύρια Ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συμφωνία με το
17μηνο πρόγραμμα που είχε προσυμφωνηθεί.
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η τρίτη αξιολόγηση σχετικά με την
εφαρμογή του προγράμματος που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της Ουγγαρίας. Η αξιολόγηση στέφθηκε με επιτυχία και
κατ’ επέκταση εγκρίθηκε η εκταμίευση της επόμενης δόσης προς την εν λόγω χώρα,
η οποία αφορούσε την παροχή 53,7 εκατομμυρίων Ευρώ προς την Ουγγαρία.
Όπως γίνεται εμφανές από όσα έχουν ήδη προαναφερθεί, η εξέλιξη της πορείας
εφαρμογής του προγράμματος της Ουγγαρίας δεν παρουσίαζε προβλήματα και
βρισκόταν σε πλήρη συμφωνία με τα όσα είχαν συμφωνηθεί εξ’ αρχής. Η πορεία της
εφαρμογής του προγράμματος εξακολουθούσε να είναι το ίδιο επιτυχής και
μελλοντικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη εκταμίευση 788 εκατομμυρίων
Ευρώ στις 18 Δεκεμβρίου 2009, ύστερα από την τέταρτη αξιολόγηση του
προγράμματος και την εκταμίευση 825 εκατομμυρίων Ευρώ την 24η Μαρτίου 2010,
ύστερα από την επιτυχή πέμπτη αξιολόγηση του προγράμματος.
Το Νοέμβριο του 2011 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλαβε αίτηση από την
Ουγγαρία για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την εν λόγω χώρα για μία
ακόμη φορά. Μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση
αναφορικά με το αν πράγματι θα χορηγηθεί βοήθεια στη χώρα, τι ποσό θα αφορά η
οικονομική αυτή βοήθεια ή πότε πρόκειται να χορηγηθεί. Παρόλα αυτά αναμένεται
πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έρθει σε συμφωνία τόσο με τη χώρα όσο και
με την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηρίξει την
οικονομία της χώρας και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο ενεργά στην οικονομική
ανάκαμψη της Ουγγαρίας μέσα από την

αντιμετώπιση των

προβλημάτων που παρουσιάζει λόγω της σύγχρονης οικονομικής κρίσης.
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οικονομικών

5.3.3. Η εξέλιξη της οικονομίας μετά την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
Μετά την εφαρμογή του προγράμματος της Ουγγαρίας κατά τα έτη 1996 – 1997,
το 1998 τα οικονομικά της στοιχεία είχαν παρουσιάσει σημαντικές αλλαγές. Η
οικονομία της χώρας το 1998

ήταν

πλέον

εύρωστη. Η

ανάπτυξη της

παραγωγικότητας για το συγκεκριμένο έτος έφτασε περίπου το 5% και κατά κύριο
λόγο οφειλόταν στις εξαγωγές και τις επενδύσεις, αν και η αύξηση της κατανάλωσης
συνέβαλε επίσης στο γεγονός αυτό. Οι εξωτερικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του
έτους 1998 αντανακλούσαν την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, αλλά και μια
αύξηση των εμβασμάτων των κερδών από επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας. Επίσης ο
πληθωρισμός μειώθηκε με ταχείς ρυθμούς.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 1998 ήταν πολύ καλά. Σε αυτό συνέβαλε
μεταξύ άλλων το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν
καλύτερα από αυτά που είχαν προϋπολογισθεί και με αυτό τον τρόπο λειτούργησαν
αυτόματα οι σταθεροποιητικές δυνάμεις των αγορών. Η νομισματική πολιτική της
Ουγγαρίας κατάφερε επιτυχώς να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι
αναταραχές στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Επίσης ήταν σημαντικό το
γεγονός ότι αν και προσωρινά ελαττώθηκαν οι ρυθμοί με τους οποίους εφαρμόζονταν
οι μεταρρυθμίσεις στη χώρα το 1998 λόγω των εκλογών, μετά τις εκλογές συνέχισε η
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων με ραγδαίους ρυθμούς.
Το 1999 η Ουγγαρία εξακολουθούσε να είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες
αναφορικά με τη μεταβατική κατάσταση της οικονομίας της. Το γεγονός αυτό
υποδήλωνε το ρυθμό και την κατανόηση με την οποία πραγματοποιούσε η εν λόγω
χώρα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας
αυξήθηκε περεταίρω συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές κατά τη διάρκεια του
έτους 1999. Αν και η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά
και τελικά το συνολικό αποτέλεσμα ήταν θετικό για τη χώρα.
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας της Ουγγαρίας βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια
του έτους 1999, παρά το γεγονός ότι ανά περιοχές παρουσιάζονταν προβλήματα
απορρόφησης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού λόγω των πολλών εν δυνάμει
εξειδικευμένων εργαζόμενων που αναζητούσαν εργασία. Ο βασικός πληθωρισμός της
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χώρας το έτος 1999 συνέχιζε να μειώνεται, αν και σε ορισμένους δείκτες, όπως ο
Δείκτης Τιμών Καταναλωτών, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού καθυστερούσε. Η
καθυστέρηση αυτή σε μεγάλο βαθμό υποδήλωνε τα σοκ που παρουσιάζονταν στην
προσφορά και τις απότομες αυξήσεις των προκαθορισμένων από το κράτος τιμών.
Το έλλειμμα των εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών της Ουγγαρίας μειώθηκε
και έφτασε περίπου στο 4,5% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της
χώρας το έτος 1999, δηλαδή μειώθηκε περίπου 0,5% συγκριτικά με το προηγούμενο
έτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ουγγαρία κατάφερε να επαναφέρει την οικονομία της
σε καλά επίπεδα με πολύ μικρές απώλειες ύστερα από τις αναταραχές που
αντιμετώπισαν τα προηγούμενα χρόνια οι παγκόσμιες αγορές και ότι το 1999
εξακολουθούσε και διατηρούσε την πρόσβαση της για χρηματοδότηση από τις αγορές
με πολύ καλούς όρους επιτοκίων.
Η νομισματική πολιτική της Ουγγαρίας το 1999, στα στενά πλαίσια που
αφορούσαν το τοπικό της νόμισμα, επιδίωκε να περιορίσει τη ζήτηση, σε ένα
περιβάλλον όπου οι ανησυχίες των αγορών σχετικά με το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών, αλλά και σχετικά με τον προϋπολογισμό, χρειάστηκαν αρκετό χρόνο
για να υποχωρήσουν. Παρά τις αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν στα έσοδα και στις
τρέχουσες δαπάνες στις αρχές του 1999, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της
χώρας κατέληξε να φτάσει στο 3,8% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της, υπερβαίνοντας το στόχο του 4% που είχε τεθεί αρχικά.
Η έντονη εξωτερική ζήτηση το 2000 τόνισε την οικονομική δραστηριότητα της
Ουγγαρίας και οδήγησε την εν λόγω χώρα στην επίτευξη των καλύτερων συνολικών
αποτελεσμάτων στην περιοχή των ανατολικών χωρών, διατηρώντας με αυτό τον
τρόπο τη θέση της μεταξύ των χωρών που ήταν υποψήφιες για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εύρωστη οικονομική ανάπτυξη της χώρας συνοδεύτηκε και
πάλι από προβλήματα απορρόφησης ανθρώπινου δυναμικού για εξειδικευμένη
εργασία. Ο πληθωρισμός είχε ήδη σημειώσει σημαντική πτώση την περίοδο που
ακολούθησε το 1995, αλλά για το έτος 2000 συγκεκριμένα η πτώση που σημειώθηκε
ήταν σχετικά μικρή εν τέλει.
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2000 η νομισματική και η συναλλαγματική πολιτική
της Ουγγαρίας στόχευαν στην αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών προκλήσεων των
πιέσεων που προέκυπταν από τις πληθωριστικές και κεφαλαιακές εισροές. Το
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας για το έτος 2000 ανήλθε στο 3,5%
ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας και ήταν εντός των
πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων που είχαν τεθεί για τη συγκεκριμένη χρονιά.
Η εξωτερική ανταγωνιστικότητα της χώρας παρέμενε δυνατή και το έλλειμμα των
εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε περεταίρω το 2000. Η αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ουγγαρίας αυτή την περίοδο προσέγγιζε τις
αντίστοιχες αξιολογήσεις των ανεπτυγμένων οικονομιών και για το λόγο αυτό
διατηρούσε τη δυνατότητα πρόσβασης της στις αγορές για χρηματοδότηση. Παρόλα
αυτά όμως το επίπεδο του εξωτερικού χρέους της εξακολουθούσε να είναι αρκετά
υψηλό.
Από το 1996 μέχρι και το 2000 η Ουγγαρία πέτυχε αξιοσημείωτη οικονομική
πρόοδο. Αν και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μειώθηκε το 2001, η οικονομία της
επέδειξε ανθεκτικότητα απέναντι στο αδύναμο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. Η
δημοσιονομική πολιτική ξεκίνησε να είναι επεκτατική το ίδιο έτος και με αυτό τον
τρόπο συνέβαλε στην εγχώρια ζήτηση και στην οικονομική ανάπτυξη που
σημειώθηκε το 2001. Οι ουγγρικές Αρχές επίσης παρουσίασαν επιτυχώς ένα νέο
πλαίσιο νομισματικής πολιτικής σύμφωνα με το οποίο αυξανόταν το εύρος της
συναλλαγματικής ισοτιμίας το Μάιο του 2001 στο ±15% ως προς το Ευρώ και
υιοθετούνταν νέοι στόχοι αναφορικά με τον πληθωρισμό από τον Ιούνιο του έτους
2001 και έπειτα. Ο πληθωρισμός κατ’ επέκταση μειώθηκε αισθητά την περίοδο που
ακολούθησε, φτάνοντας το 5,8% το Μάιο του 2002.
Αν και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας της Ουγγαρίας εξακολουθούσαν να είναι
δύσκολες, το 2001 παρουσιάστηκε και πάλι μισθολογική ανάπτυξη, η οποία
συνέβαλε στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας της χώρας. Επιπρόσθετα το
έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου συναλλαγών μειώθηκε περεταίρω το 2001 και η
εξωτερική χρηματοδότηση της Ουγγαρίας δεν επηρεάστηκε από τις αρνητικές τάσεις
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των οικονομιών των αναπτυσσόμενων αγορών που επικρατούσαν εκείνη τη χρονική
περίοδο.
Το έτος 2002 η Ουγγαρία είχε πλέον καταφέρει να ολοκληρώσει μια πολύ
επιτυχημένη μεταβατική περίοδο και βρισκόταν στα πρόθυρα της ένταξης της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξελίξεις του ρυθμού ανάπτυξης και της μείωσης του
πληθωρισμού της χώρας ήταν πολύ θετικές κατά τη διάρκεια του 2002. Παρόλα αυτά
η μισθολογική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιόδου ήταν υπερβολικά πολύ
γρήγορη. Η εξωτερική ανταγωνιστικότητα ελαττώθηκε σημαντικά κατά την περίοδο
2001 – 2002, υποδηλώνοντας τις μισθολογικές αυξήσεις και την ανατίμηση της
ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
αυτών των δύο ετών.
Το 2002 το έλλειμμα των εξωτερικών τρεχουσών συναλλαγών της Ουγγαρίας
αυξήθηκε, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα. Η
δημοσιονομική πολιτική της χώρας χαρακτηριζόταν ως ιδιαιτέρως επεκτατική με
οποιονδήποτε τρόπο και αν την αξιολογούσε κανείς. Η δημοσιονομική χαλαρότητα
που επικρατούσε το 2002 σε συνδυασμό με τις ραγδαίες μισθολογικές αυξήσεις
δέσμευσαν τη νομισματική πολιτική της χώρας με αρνητικό τρόπο.
Η Ουγγαρία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004. Η είσοδος της
ήταν αποτέλεσμα της αξιοσημείωτης προσπάθειας που είχε πραγματοποιήσει η χώρα
τα παρελθόντα χρόνια και της αξιόλογης οικονομικής εξέλιξης που είχε επιτύχει. Η
Ουγγαρία είχε καταφέρει και είχε διατηρήσει την οικονομική της ανάπτυξη τα χρόνια
που ακολούθησαν από το 2000 και έπειτα, παρά το γεγονός ότι παγκόσμια
παρατηρούνταν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Παρόλα αυτά την περίοδο που εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εν λόγω χώρα
είχε παρουσιάσει σημαντικές μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κατά τη διάρκεια του
έτους 2003 οι ανισορροπίες αυτές σε συνδυασμό με ορισμένες ασυνέπειες που
παρατηρήθηκαν στις πολιτικές της χώρας αποδυνάμωσαν την αξιοπιστία των
πολιτικών που εφάρμοζε η Ουγγαρία, γεγονός που οδήγησε σε αβεβαιότητα τις
χρηματοπιστωτικές αγορές. Αν και είχαν παρουσιαστεί ανησυχίες αναφορικά με
ορισμένα μακροοικονομικά στοιχεία της Ουγγαρίας, κατά τη διάρκεια των πρώτων
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μηνών του 2004 είχαν ήδη εμφανιστεί κάποια θετικά στοιχεία που επανέφεραν την
αισιοδοξία σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Το 2004 η Ουγγαρία πέτυχε τη βελτίωση πολλών οικονομικών δεικτών της. Το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της αυξήθηκε περεταίρω, οι εξαγωγές της αυξήθηκαν
επίσης, ο πληθωρισμός της μειώθηκε, οι ξένες επενδύσεις προς αυτήν αυξήθηκαν, οι
αγορές αντιδρούσαν θετικά στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας και γενικότερα τα
οικονομικά της στοιχεία ήταν στην πλειονότητα τους ενθαρρυντικά. Υπήρχαν και
κάποια στοιχεία της οικονομίας της χώρας όμως, τα οποία δεν είχαν θετική εξέλιξη
κατά τη διάρκεια του έτους 2004, όπως είναι για παράδειγμα η εγχώρια κατανάλωση,
η οποία παρουσίασε μείωση ως αποτέλεσμα της αυξημένης ανεργίας.
Αν και γενικά οι οικονομικές εξελίξεις της χώρας ήταν θετικές, τα ρίσκα που
σχετίζονταν με τα δίδυμα ελλείμματα της χώρας εξακολουθούσαν να υπάρχουν το
2004. Η διατήρηση των ρίσκων αυτών σαφώς εξαρτήθηκε από τα οικονομικά
στοιχεία που παρουσίασαν αρνητικές εξελίξεις εκείνη τη χρονική περίοδο. Το
δεύτερο εξάμηνο του 2004 και τους πρώτους μήνες του 2005 η ανάπτυξη της
οικονομίας της Ουγγαρίας ελαττώθηκε, γεγονός που έγινε εμφανές από τη μείωση
που παρατηρήθηκε στη βιομηχανική παραγωγή και τη συνεχή αύξηση του ποσοστού
ανεργίας. Επιπρόσθετα και οι δείκτες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών
επιδεινώθηκαν την ίδια χρονική περίοδο.
Για το έτος 2005 η οικονομική πορεία της Ουγγαρίας ήταν αξιόλογη, αλλά τα
οικονομικά αποτελέσματα της χώρας δεν έδιναν ξεκάθαρα σήματα προς τις αγορές.
Παρά την καλή μακροοικονομική εξέλιξη της οικονομίας της χώρας, η
δημοσιονομική πειθαρχία της δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηρή πλέον και για το λόγο αυτό
είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα των δίδυμων ελλειμμάτων και η δυναμική του χρέους
της Ουγγαρίας είχε αρχίσει να είναι ανησυχητική. Αυτά τα προβληματικά στοιχεία
της ουγγρικής οικονομίας διαφοροποίησαν την Ουγγαρία από τις υπόλοιπες χώρες
της περιοχής.
Στα μέσα του έτους 2006 ασκήθηκε έντονη πίεση από τις αγορές προς την
Ουγγαρία, αλλά στη συνέχεια η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τη χώρα
αποκαταστάθηκε. Παρόλα αυτά, οι αδυναμίες της ουγγρικής οικονομίας δεν είχαν
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αντιμετωπιστεί και εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας της Ουγγαρίας οδήγησε στην πτώση του ρυθμού ανάπτυξης του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της στο 3,9% το έτος 2006 και ακολούθως στο
2,7% το πρώτο τρίμηνο του 2007. Επίσης ο τραπεζικός δανεισμός, ειδικά σε
συνάλλαγμα, ελαττώθηκε το 2006 ακολουθώντας την πορεία της αποδυναμωμένης
εγχώριας ζήτησης.
Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το 2007, αλλά η καθαρή θέση των
υποχρεώσεων της Ουγγαρίας προς ξένους επενδυτές εξακολουθούσε να ήταν πολύ
μεγάλη. Την

ίδια χρονική περίοδο οι

δημοσιονομικές προσαρμογές που

πραγματοποιήθηκαν ήταν ουσιαστικές, αλλά το έλλειμμα του προϋπολογισμού και το
δημόσιο χρέος της χώρας εξακολουθούσαν να είναι αρκετά υψηλά.
Τα ρίσκα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας είχαν αυξηθεί κατά τη
διάρκεια του έτους 2007, αντανακλώντας τις αναταραχές που επικρατούσαν στις
παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και τη συνεχή και ραγδαία πιστωτική
ανάπτυξη. Μία πολύ σημαντική εξέλιξη στην οικονομία της Ουγγαρίας ήταν η
αποδέσμευση της σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας της στις αρχές του 2008. Με
αυτό τον τρόπο από εκείνη τη χρονική στιγμή και έπειτα η Ουγγαρία εισήλθε σε
καθεστώς κυμαινόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας και η συναλλαγματική ισοτιμία
του νομίσματος της μεταβαλλόταν ελεύθερα στις αγορές.
Μετά τη συμφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για χορήγηση
οικονομικής βοήθειας προς την Ουγγαρία το Νοέμβριο του έτους 2008, μια επιτροπή
αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επισκέφθηκε τη χώρα ήδη το
Δεκέμβριο του έτους 2008 για να μελετήσει τις εξελίξεις στην οικονομία της χώρας.
Οι συνθήκες των χρηματοπιστωτικών αγορών όπως παρατηρήθηκε είχαν αρχίσει να
βελτιώνονται, αν και εξακολουθούσαν να παραμένουν υπό πίεση. Επίσης οι
οικονομικοί δείκτες της οικονομίας της Ουγγαρίας υποδήλωναν ότι η χώρα
βρισκόταν σε κατάσταση ύφεσης.
Οι εξελίξεις αναφορικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές που είχε συμφωνηθεί να
εφαρμοστούν ήταν θετικές, καθώς η εφαρμογή τους είχε αρχίσει ήδη. Επιπρόσθετα
είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ψήφιση του νόμου σχετικά με την
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οικονομική στήριξη των τραπεζών. Τα επιτόκια που σχετίζονταν με τις πολιτικές
είχαν μειωθεί, γεγονός που υποδήλωνε τη προσδοκία για μείωση του πληθωρισμού
μελλοντικά και για σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η συνέχεια της
ρητής εφαρμογής των οικονομικών πολιτικών κρίθηκε απαραίτητη για τη διατήρηση
της εμπιστοσύνης των επενδυτών και για την ελαχιστοποίηση του επιπέδου της
ύφεσης που θα βιώσει η χώρα.
Στις αρχές του 2011 η οικονομία της Ουγγαρίας είχε αρχίσει σταδιακά να
ανακάμπτει από την οικονομική κρίση της περιόδου 2008 – 2009. Η πορεία της
οικονομικής εξέλιξης της Ουγγαρίας είχε δημιουργήσει προσδοκίες για την επίτευξη
των στόχων που είχαν τεθεί στη χώρα για το έτος 2011. Το πρόγραμμα που είχε
ανακοινωθεί από τη κυβέρνηση της χώρας θεωρήθηκε αξιόλογο και εκτιμήθηκε πως
θα επανέφερε την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα στην οικονομία της χώρας.
Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση έναρξη της εφαρμογής του, προκειμένου να
εξασφαλιστούν οι προμελετημένες δημοσιονομικές εξοικονομήσεις και να διατηρηθεί
η πρόσβαση της χώρας στις αγορές.
Αν και η Ουγγαρία έχει λάβει γενναίες αποφάσεις και ξεκίνησε άμεσα να
εφαρμόζει πολιτικές που θα συνέβαλαν ενεργά στην αντιμετώπιση της κρίσης της
οικονομίας της και στην επαναφορά της οικονομικής ανάπτυξης της, η χώρα
αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πλέον δε βρίσκεται σε κατάσταση
ύφεσης, αλλά παρουσιάζει οριακούς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρόλα αυτά
είναι αρκετά πιθανό να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι η οικονομία της χώρας να
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε αυτό συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και η
παγκόσμια αναταραχή των

χρηματοπιστωτικών

αγορών

και

η γενικότερη

αβεβαιότητα που επικρατεί τη σύγχρονη εποχή και έχει κάνει περισσότερο δύσπιστες
τις αγορές απέναντι στις θετικές εξελίξεις που παρουσιάζουν οι οικονομίες
ορισμένων χωρών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ουγγαρία.
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5.4.

Η περίπτωση της Ρωσίας
5.4.1. Τα αίτια που οδήγησαν στο πρόβλημα
Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 οδήγησε τις χώρες που επηρεάστηκαν
άμεσα από αυτή σε μεγάλες οικονομικές αλλαγές. Μεταξύ των χωρών αυτών ήταν
και η Ρωσία. Από το 1992 και έπειτα η Ρωσία εφάρμοζε μεταρρυθμίσεις που
κρίνονταν απαραίτητες για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της.
Ο βασικός λόγος για τον οποίο παρουσιάστηκαν οικονομικά προβλήματα στη
Ρωσία εκείνη την περίοδο ήταν το γεγονός ότι η οικονομία της εν λόγω χώρας
βρισκόταν σε μία μεταβατική κατάσταση. Η οικονομία της Ρωσίας μετατρεπόταν σε
ανεξάρτητη οικονομία που θα διαπραγματευόταν στις αγορές, ενώ μέχρι και το 1991
αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης οικονομίας στα πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης.
Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία εφάρμοζε πληθώρα πολιτικών και μεταρρυθμίσεων
με στόχο την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, οι ρυθμοί μεταβολής του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της εξακολουθούσαν να είναι αρνητικοί.
Επομένως η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε ύφεση και αυτό συνέβαινε για
αρκετά χρόνια. Το ποσοστό της ύφεσης της οικονομίας της χώρας μειωνόταν όμως
σταδιακά και το 1999 η Ρωσία παρουσίασε για πρώτη φορά οικονομική ανάπτυξη.
Στη συνέχεια το έτος 2000 η οικονομία της Ρωσίας παρουσίασε ξανά οριακή
ύφεση, ενώ από το 2001 και έπειτα, μέχρι και το 2008, η χώρα παρουσίαζε
οικονομική ανάπτυξη. Το 2008 η Ρωσία επηρεάστηκε από την παγκόσμια οικονομική
κρίση και μέχρι και αυτή τη χρονική στιγμή η οικονομία της επηρεάζεται έντονα από
τις παγκόσμιες οικονομικές αναταραχές. Παρόλα αυτά, το 2009 ήταν η μόνη
πρόσφατη χρονιά που η χώρα παρουσίασε ύφεση, καθώς τα επόμενα χρόνια
παρουσίαζε και προβλέπεται να παρουσιάζει οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης.
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Γράφημα 5.γ. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ρωσίας κατά τα έτη 1992 – 2016
(αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης πρόκειται να γίνει αναφορά στις οικονομικές
εξελίξεις της Ρωσίας από το έτος 1995, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη προσφυγή
της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για παροχή οικονομικής βοήθειας, μέχρι
και τη σύγχρονη εποχή, προκειμένου ο αναγνώστης να έχει μια πλήρη εικόνα για την
οικονομική πορεία της. Στο σημείο αυτό όμως αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία είχε
προσφύγει ήδη το 1994 και στο Ταμείο Συστημικού Μετασχηματισμού (Systemic
Transformation Facility – STF). Το Ταμείο αυτό είχε ιδρυθεί από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο με στόχο την παροχή βοήθειας σε χώρες που αντιμετώπιζαν
δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών τους, επειδή οι οικονομίες τους προέκυψαν από το
μετασχηματισμό μιας ενοποιημένης οικονομίας σε επιμέρους οικονομίες αγορών.
Τα συνολικά αποτελέσματα που προέκυψαν από το οικονομικό πρόγραμμα της
Ρωσίας το 1994 στα πλαίσια της παροχής βοήθειας από το Ταμείο Συστημικού
Μετασχηματισμού ήταν απογοητευτικά. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός της
χώρας μειώθηκε απρόσμενα γρήγορα το πρώτο εξάμηνο του έτους, η πτώση αυτή δε
διατηρήθηκε. Στο τέλος του έτους 1994 ο πληθωρισμός ήταν σε διπλάσιο επίπεδο
από αυτό που αναμενόταν αρχικά και επίσης ο στόχος που είχε τεθεί για τα καθαρά
συναλλαγματικά αποθεματικά της Ρωσίας δεν επιτεύχθηκε.

199

Από τα μέσα του έτους 1994 και ακολούθως ήταν φανερό ότι η δημοσιονομική
πολιτική της Ρωσίας απέκλινε από την πορεία που θα έπρεπε να ακολουθεί. Αυτό
ήταν αποτέλεσμα των ισχνών επιδόσεων που παρουσιάστηκαν αναφορικά με τα
έσοδα της χώρας και των αυξημένων εξόδων της ίδιας περιόδου. Η νομισματική
πολιτική της Ρωσίας αποδείχθηκε πως δεν ήταν επαρκώς αυστηρή, αν και
εξακολουθούσε να πληροί τα όρια των καθαρών εγχώριων περιουσιακών στοιχείων.
Οι αποφάσεις που έλαβε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας στα τέλη του 1994 και
τις αρχές του 1995 στόχευαν στον ορισμό μιας περισσότερο αυστηρής νομισματικής
πολιτικής. Η εφαρμογή τους ξεκίνησε άμεσα και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα
παρουσιάστηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο πληθωρισμός άρχισε σύντομα
να μειώνεται

και τα επίσημα αποθεματικά της Ρωσίας άρχισαν να αυξάνονται.

Παρόλα αυτά ήταν εμφανές ότι αν δεν πραγματοποιούνταν άμεσα σημαντικές
βελτιώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, τότε η προσαρμογή της
οικονομίας της θα βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη νομισματική πολιτική της
και κάτι τέτοιο θα έκανε μη διατηρήσιμα τα θετικά αποτελέσματα που είχαν ήδη
παρουσιαστεί.
Ακολούθως η Ρωσία εισήλθε επίσημα στο μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και της παρασχέθηκε οικονομική βοήθεια, η οποία αναλύεται
εκτενώς στην επόμενη υποενότητα. Το 1998 η Ρωσία χρεοκόπησε. Οι συνθήκες κάτω
από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η χρεοκοπία, καθώς και οι οικονομικές εξελίξεις
που ακολούθησαν, αναλύονται επίσης στην επόμενη υποενότητα. Στα επόμενα έτη η
οικονομία της χώρας άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει και η Ρωσία ήταν σε
κατάσταση οικονομικής ανάπτυξης.
Το 2008 η Ρωσία επηρεάστηκε από τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση. Η
πορεία της οικονομίας της επηρεάστηκε ιδιαίτερα αρνητικά και το έτος 2009 η Ρωσία
βρισκόταν σε κατάσταση οικονομικής ύφεσης. Στη συνέχεια η οικονομία της
ανέκαμψε σχετικά γρήγορα και η χώρα παρουσίασε οριακούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης. Η οικονομική κατάσταση της Ρωσίας τη σύγχρονη εποχή αναλύεται στην
τελευταία υποενότητα αυτής της ενότητας.
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5.4.2. Η είσοδος στο μηχανισμό στήριξης
Το 1995 η Ρωσία δέχθηκε για πρώτη φορά επίσημα τη βοήθεια του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης. Όπως προαναφέρθηκε
όμως, το προηγούμενο έτος είχε επίσης λάβει οικονομική βοήθεια από το Ταμείο
Συστημικού Μετασχηματισμού.
Την 11η Απριλίου 1998 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε ένα 12μηνο
πρόγραμμα

παροχής

οικονομικής

βοήθειας

προς

τη

Ρωσία,

ύψους

6,8

δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόγραμμα αυτό αποφασίστηκε σε συμφωνία με την
κυβέρνηση της Ρωσίας και στόχευε στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων
μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη οικονομικής σταθερότητας.
Οι ρωσικές Αρχές συμμορφώθηκαν με όλους τους νομισματικούς και
δημοσιονομικούς στόχους που είχαν τεθεί και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή
πτώση του πληθωρισμού μέχρι τα τέλη του 1995. Κατ’ επέκταση μέσα στο 1995
παρουσιάστηκαν τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης της βιομηχανικής δραστηριότητας,
ειδικά στους τομείς της ενέργειας, της μεταλλουργίας και των χημικών. Το
πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας παρέμεινε σε σχετικά σταθερά
επίπεδα κατά τη διάρκεια του 1995 και στα τέλη του έτους βρισκόταν 4% περίπου
χαμηλότερα από τα επίπεδα που είχαν παρουσιαστεί το 1994.
Αναφορικά με τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της χώρας, το πλεόνασμα
τρεχουσών συναλλαγών της αυξήθηκε και έφτασε στα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια
συγκριτικά με τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια του 1994. Σχετικά με τα διαρθρωτικά
μέτρα, τα αποτελέσματα των διαρθρωτικών αλλαγών ήταν ελλιπή. Πιο συγκεκριμένα,
η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα εξελίχθηκε αργά και η εξέλιξη των
ιδιωτικοποιήσεων δεν έφτασε τα αναμενόμενα επίπεδα.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση της Ρωσίας αποφάσισε να στηριχθεί στα αποτελέσματα
που είχαν προκύψει από την εφαρμογή του 12μηνου προγράμματος και να
προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός φιλόδοξου μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Το
πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιταχύνει το
μετασχηματισμό της ρωσικής οικονομίας προς την κατεύθυνση ενός πλήρως
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λειτουργικού συστήματος βασισμένου στα μοντέλα της αγοράς και να εδραιώσει τη
μακροοικονομική σταθεροποίηση της αγοράς.
Στα πλαίσια αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε τη χορήγηση δανείου
ύψους

10,087

δισεκατομμυρίων

Ευρώ

μέσω

του

Ταμείου

Επεκταμένης

Χρηματοδότησης. Αυτό το χρηματικό ποσό θα γινόταν διαθέσιμο σε δόσεις προς τη
Ρωσία σε βάθος χρόνου τριών ετών στηρίζοντας το πρόγραμμα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και μακροοικονομικής σταθεροποίησης της οικονομίας της χώρας.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές

της Ρωσίας αντιμετώπιζαν πολύ έντονες

διακυμάνσεις από τον Οκτώβριο του 1997 και έπειτα. Από το Μάιο του 1998 και
ακολούθως οι πιέσεις που τους ασκούνταν εντάθηκαν ακόμη περισσότερο. Τα
οικονομικά στοιχεία της χώρας παρουσίασαν επιδείνωση συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος, με μοναδική εξαίρεση τον πληθωρισμό, ο οποίος μειώθηκε με
ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς που αναμενόταν. Η αντίδραση της κυβέρνησης σε
αυτή την κατάσταση ήταν η ενδυνάμωση των προσπαθειών της για επιδιόρθωση των
δημοσιονομικών

της

ανισορροπιών

και

η

επιτάχυνση

των

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνταν.
Στην ακόλουθη σελίδα παρουσιάζεται αναλυτικά το ιστορικό των οικονομικών
εξελίξεων που οδήγησαν τη Ρωσία στη χρεοκοπία στα τέλη του έτους 1998.
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Πίνακας 5.α.. : Οι οικονομικές εξελίξεις της Ρωσίας κατά τα έτη 1996 - 1998

Πηγή: Chiodo, A., Owyang, M., 2002. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of
1998. Review, November/December 2002, pp. 7 – 18.
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Αναφορικά με το πακέτο έκτακτης οικονομικής βοήθειας που παρασχέθηκε από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς τη Ρωσία, την 20η Ιουλίου 1998 το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε την παροχή περεταίρω οικονομικής βοήθειας προς τη
χώρα, καθώς το πακέτο που είχε ανακοινωθεί το 1996 αποδείχθηκε ανεπαρκές. Η
επιπρόσθετη χρηματοδότηση που

ανακοινώθηκε ήταν προσαυξητική στην

επεκταμένη ρύθμιση κατά περίπου 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Στόχος της παροχής
αυτής της χρηματοδότησης ήταν η υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος που
είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση της Ρωσίας για το έτος 1998.
Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε επίσης η παροχή ακόμη 2,9 δισεκατομμυρίων
δολαρίων στη Ρωσία μέσα από το Ταμείο Αντιστάθμισης και Έκτακτης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Compensatory and Contingency Financing Facility –
CCFF) προκειμένου να αντισταθμιστεί το έλλειμμα που είχε παρουσιαστεί εκείνη την
περίοδο στα έσοδα της χώρας από τις εξαγωγές της.
Στις 17 Αυγούστου 1998 η κυβέρνηση της Ρωσίας και η Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας ανακοίνωσαν τη σταδιακή υποτίμηση του τοπικού νομίσματος της χώρας, την
επιβολή χρεοστασίου στην αποπληρωμή ορισμένων δανείων που είχε λάβει η χώρα
από

ξένους

επενδυτές

και

την

υποχρεωτική

αναδιάρθρωση

περίπου

40

δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν τη μορφή εκκρεμών βραχυπρόθεσμων
ομολόγων. Οι ανακοινώσεις αυτές προκάλεσαν αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές
αγορές της Ρωσίας και οδήγησαν στην απότομη μείωση της τιμής του τοπικού
νομίσματος της, στην κατάρρευση των αξιών των συναλλασσόμενων μετοχών των
ρωσικών επιχειρήσεων και στην εικονική διακοπή της προσφοράς συναλλαγματικών
τίτλων σταθερών εσόδων τόσο από το κράτος της Ρωσίας όσο και από τις εκδότριες
εταιρίες. Επιπρόσθετα οι πολιτικές ανακατατάξεις που επήλθαν την ίδια περίοδο στη
χώρα συνέβαλαν στη διατήρηση του αβέβαιου κλίματος που είχε εδραιωθεί και
δυσχέραναν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα.
Την 28η Ιουλίου 1999 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε τη χορήγηση ενός
ακόμη δανείου προς τη Ρωσία. Το δάνειο αυτό είχε 17μηνη διάρκεια και αφορούσε τη
χορήγηση περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα για τη στήριξη του
οικονομικού προγράμματος που θα εφάρμοζε η κυβέρνηση της κατά τη διάρκεια των
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ετών 1999 – 2000. Το δάνειο είχε προγραμματιστεί να εκταμιευθεί σε εφτά ισόποσες
δόσεις στα πλαίσια του προγράμματος εφαρμογής. Η πρώτη δόση ήταν άμεσα
διαθέσιμη προς τη Ρωσία, ενώ η εκταμίευση των ακόλουθων δόσεων θα εξαρτιόταν
από την πορεία της εφαρμογής του προγράμματος για την οικονομική ανάκαμψη της
χώρας.
Το έτος 2000 οι μακροοικονομικές εξελίξεις ήταν θετικές για τη Ρωσία. Ύστερα
από τη μείωση της παραγωγής κατά 4,9% το 1998, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,2%
το 1999 και η αύξηση συνεχίστηκε με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς το 2000. Το
εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που παρουσίαζε έλλειμμα 3% ως
ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 1998, παρουσίασε πλεόνασμα της
τάξεως του 18% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας το
πρώτο εξάμηνο του έτους 2000. Η δημοσιονομική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα της
κυβέρνησης επίσης βελτιώθηκε σημαντικά μέσα στο 2000.
Η νομισματική πολιτική που εφαρμοζόταν στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του έτους
2000 επιδίωκε τη μείωση του πληθωρισμού της χώρας, ενώ παράλληλα αντιστεκόταν
στις πιέσεις για μια απότομη ονομαστική ανατίμηση που προέκυπτε από το
πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών. Γενικά η εξέλιξη των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων της χώρας ήταν ανάμικτη, καθώς σε ορισμένους τομείς είχαν
πραγματοποιηθεί σημαντικές εξελίξεις ενώ σε κάποιους άλλους οι εξελίξεις
εκτυλίσσονταν με αρκετά αργούς ρυθμούς. Οι εξελίξεις των μεταρρυθμίσεων έλαβαν
νέα ώθηση την περίοδο που ακολούθησε τις τοπικές εκλογές και άρχισαν να
πραγματοποιούνται με ταχύτερους ρυθμούς.
Οι εξελίξεις της ρωσικής οικονομίας στις αρχές του 2001 υποδήλωναν μία
ελάττωση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας και μία μικρή αύξηση στον πληθωρισμό.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είχαν αρχίσει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
σαφές πρόγραμμα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είχε υιοθετηθεί από την
κυβέρνηση τον Ιούλιο του έτους 2000. Συνολικά για το έτος 2001 οι
μακροοικονομικές εξελίξεις της Ρωσίας ήταν πολύ καλές, παρά το γεγονός ότι το
εξωτερικό περιβάλλον της είχε αποδυναμωθεί οικονομικά. Η παραγωγή αυξήθηκε
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κατά 5,2% ακολουθώντας την εγχώρια ζήτηση, καθώς η συμβολή των καθαρών
εξαγωγών και της δημόσιας κατανάλωσης ήταν αρνητική.
Η δημοσιονομική πολιτική ενδυναμώθηκε περεταίρω το 2001 και παρουσίασε
συνολικά πλεόνασμα περίπου 2,5% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της χώρας. Το πλεόνασμα των τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε απότομα
στο 11% ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, καθώς η συνεχιζόμενη
ανατίμηση

της

πραγματικής

συναλλαγματικής

ισοτιμίας

και

η

εύρωστη

καταναλωτική ζήτηση οδήγησαν στην αύξηση των εισαγωγών της χώρας.
Για το περισσότερο χρονικό διάστημα του 2001 η νομισματική πολιτική επιδίωκε
να επικεντρωθεί στην ισορρόπηση των πληρωμών χωρίς να διακινδυνεύσει τις
προοπτικές ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας αβέβαιης αύξησης στη
ζήτηση χρημάτων. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Ρωσίας επικεντρώθηκαν
στην ενίσχυση του κλίματος επενδύσεων μέσα από ένα συνδυασμό φορολογικών
μεταρρυθμίσεων, απορρυθμίσεων, ενίσχυσης των περιουσιακών δικαιωμάτων και
ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών.
Το 2002 τα μακροοικονομικά αποτελέσματα της Ρωσίας παρέμεναν αρκετά καλά
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας παρουσίαζε
περαιτέρω αύξηση, τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν θετικά και κατ’ επέκταση η
χώρα παρουσίαζε δημοσιονομικό πλεόνασμα και επίσης για το εν λόγω έτος
επιτεύχθηκε και μεγάλο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το
πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 4,5%,
παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στα τέλη του 2002. Ο πληθωρισμός
μειώθηκε στα επίπεδα του 15%, δηλαδή κατέληξε να είναι ελαφρώς υψηλότερος από
τους στόχους που είχαν τεθεί για το έτος.
Εξαιτίας της αυξανόμενης ανελαστικότητας των

τιμών του πετρελαίου, το

πλεόνασμα του εξωτερικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το έτος 2002
περιορίστηκε λιγότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η δημοσιονομική πολιτική της
χώρας «χαλάρωσε» το 2002, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν σε συμφωνία με τον
προϋπολογισμό. Η νομισματική και η συναλλαγματική πολιτική της Ρωσίας
εξακολουθούσε να επιδιώκει τη μείωση του ρυθμού με τον οποίο γινόταν ανατίμηση
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στο τοπικό της νόμισμα, ενώ παράλληλα επιδιωκόταν η μείωση του πληθωρισμού,
παρά τις πιέσεις που ασκούνταν από το ισχυρό ισοζύγιο πληρωμών και την ασθενή
δημοσιονομική πολιτική.
Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθούσε να είναι θετικό για την
οικονομία της Ρωσίας και τη χρονική περίοδο που ακολούθησε. Το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν της χώρας αυξήθηκε κατά περίπου 7,5% το έτος 2003 και το πρώτο
εξάμηνο του 2004, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε και έγινε περισσότερο ισορροπημένο.
Παρόλα αυτά οι μακροοικονομικές εντάσεις αυξήθηκαν, καθώς αυξήθηκε η
οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το ισοζύγιο
πληρωμών.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έκανε έντονες τεχνητές παρεμβάσεις κατά την
περίοδο από τις αρχές του 2003 μέχρι και τα μέσα του 2004 προκειμένου να επιτύχει
την ελάττωση του ρυθμού ανατίμησης του τοπικού νομίσματος της χώρας. Αν και ο
προϋπολογισμός του έτους 2004 ήταν περισσότερο αυστηρός από τους αντίστοιχους
των προηγούμενων ετών, η τάση «χαλάρωσης» της δημοσιονομικής πολιτικής
συνεχιζόταν στη Ρωσία. Παράλληλα η πρόοδος που σημειώθηκε αναφορικά με τις
διαρθρωτικές

μεταρρυθμίσεις

ήταν

περιορισμένη.

Η

αυξημένη

ρυθμιστική

δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004 δημιούργησε ένα κλίμα ανησυχίας
στον ιδιωτικό τομέα.
Στις 31 Ιανουαρίου 2005 η Ρωσία ολοκλήρωσε την πρόωρη αποπληρωμή του
ποσού που της είχε χορηγηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και του οποίου ο
χρόνος αποπληρωμής πλησίαζε στο βραχυπρόθεσμο μέλλον, ύψους περίπου 3,33
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το γεγονός αυτό υποδήλωνε την ισχυρή δημοσιονομική
πολιτική και το ισχυρό ισοζύγιο πληρωμών της χώρας ενάντια στις υψηλές τιμές που
παρουσίαζε το πετρέλαιο εκείνη την εποχή.
Η Ρωσία το 2005 διένυε το έβδομο έτος εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ η
οικονομία της παρέμενε δυναμική, μετά τα μέσα του έτους 2004 «χαλάρωσε»
σημαντικά, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου. Η «χαλάρωση» αυτή
αντανακλούσε κυρίως τις διακοπές που παρουσιάζονταν στην αυστηρή εφαρμογή των
οικονομικών πολιτικών της χώρας και που κατ’ επέκταση δημιουργούσαν ανησυχίες
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στο επενδυτικό κλίμα. Μία ακόμη αιτία θα μπορούσε να είναι το σταδιακό «σφίξιμο»
των περιορισμών των πόρων, το οποίο συνέβαινε ήδη σταδιακά για αρκετά χρόνια,
όχι μόνο στον τομέα των πετρελαιοειδών, αλλά και στην αγορά εργασίας για τομείς
που παρουσίαζαν μεγάλη ανάπτυξη.
Το έτος 2005 η δημοσιονομική πολιτική της Ρωσίας αντιστάθμισε ένα μεγάλο
μέρος των κινήτρων που προέκυπταν από τα μεγάλα χρονικά διαστήματα του σοκ
των συναλλαγών. Παρόλα αυτά η δημοσιονομική κατάσταση γινόταν όλο και πιο
χαλαρή με την πάροδο των ετών. Στο παρελθόν η διαδικασία αυτή γινόταν
περισσότερο σταδιακά, ενώ το 2005 η διαδικασία εξελισσόταν πιο ραγδαία. Η
νομισματική πολιτική της χώρας παρέμενε σχετικά «χαλαρή» επίσης. Η οικονομία
της Ρωσίας εξακολουθούσε να προβλέπεται πως θα αναπτυσσόταν με γρήγορους
ρυθμούς, αν και οι προσδοκίες δεν ήταν τόσο θετικές όσο παρουσιάζονταν τα
παρελθόντα χρόνια.
Το 2006 η οικονομία της Ρωσίας παρουσίασε ξανά αυξημένους ρυθμούς
ανάπτυξης. Τα κέρδη της χώρας από τους υψηλούς όρους για διαπραγματεύσεις
συνέβαλλαν στην επίτευξη υψηλότερης ανάπτυξης για το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν της. Αυτή η ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος εξελισσόταν σε
επίπεδα που πλησίαζαν τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν για το 2006.
Παρόλα αυτά μία ακόμη σημαντική χαλάρωση στη δημοσιονομική πολιτική της
χώρας συνέβαλλε στην αύξηση της πίεσης από τη ζήτηση.
Παράλληλα η νομισματική πολιτική, αν και έγινε λίγο πιο αυστηρή,
εξακολουθούσε να διευκολύνει σημαντικά την οικονομία. Οι εξελίξεις των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας κυλούσαν με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, με
εξαίρεση τις μεταρρυθμίσεις που

αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα, οι οποίες

πραγματοποιούνταν εγκαίρως. Οι πιέσεις από τη ζήτηση αναμενόταν πως θα
παρέμεναν αρκετά ισχυρές στα τέλη του 2006 και κατά τη διάρκεια του 2007, ή
πιθανώς θα ενισχύονταν ακόμη περισσότερο.
Το έτος 2007 η οικονομία της Ρωσίας παρέμενε εύρωστη. Παρά την ευρεία
σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου στα μέσα του 2006, η ανάπτυξη του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας συνεχίστηκε, αυξάνοντας από 6,7%,
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που είχε παρουσιαστεί το 2006, σε 7,8% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2007. Με την
απότομη ανάπτυξη που παρουσιάστηκε, η χώρα λειτουργούσε πολύ κοντά στη
μέγιστη δυνατή δυναμικότητα της. Επιπρόσθετα είχε ενισχυθεί και το ισοζύγιο
πληρωμών της Ρωσίας.
Το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα της χώρας συνέχιζε να αυξάνεται λόγω
των μεγαλύτερων εσόδων που προέκυπταν από τη διαπραγμάτευση των πετρελαίων.
Η νομισματική πολιτική της χώρας έγινε περισσότερο χαλαρή, αντανακλώντας την
επαναφορά της κατεύθυνσης προς μια περισσότερο σταθερή νομισματική πολιτική
από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας στα μέσα του έτους 2006. Παρά τις έντονες
αναταραχές που είχαν παρουσιαστεί εκείνη την περίοδο στις παγκόσμιες αγορές, οι
πιέσεις της ζήτησης αναμενόταν να παραμείνουν σταθερές στο βραχυπρόθεσμο
μέλλον.
Το 2008 είχαν αρχίσει πλέον να γίνονται εμφανή τα σημάδια της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης και στην εγχώρια οικονομία της Ρωσίας. Παρόλα αυτά η
οικονομική της ανάκαμψη ενδυναμωνόταν με την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα.
Παρά την παρουσίαση σημαντικού ποσοστού προσφοράς, είχαν αρχίσει να
παρουσιάζονται σημάδια οριακών καταστάσεων στη ρωσική οικονομία. Η
προκυκλική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμοζόταν στη χώρα επιβάρυνε
περεταίρω τις πιέσεις της ζήτησης.
Οι εξελίξεις του τραπεζικού συστήματος της Ρωσίας αποδείχθηκε πως ήταν
σχετικά ελαστικές συγκριτικά με την παγκόσμια ύφεση. Η σταθερή συναλλαγματική
ισοτιμία επηρέαζε επίσης αρνητικά τις πιέσεις που ασκούνταν από την αυξημένη
ζήτηση. Συνολικά όμως οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις διαφαίνονταν
θετικές, αν και οι πληθωριστικές πιέσεις θεωρείτο πιθανό να παραμείνουν σε υψηλά
επίπεδα.
Στην ακόλουθη υποενότητα αναλύονται οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις τις
χώρας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις οικονομικές εξελίξεις της Ρωσίας
από το 2009 και έπειτα, καθώς επίσης και στο βραχυπρόθεσμο μέλλον της οικονομίας
της Ρωσίας.
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5.4.3. Η οικονομική κατάσταση της χώρας τη σύγχρονη εποχή
Το 2009 είχε γίνει πλέον κατανοητό ότι η σύγχρονη οικονομική κρίση είναι η
σοβαρότερη οικονομική κρίση που έχει αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα μετά
την κρίση του 1930. Όπως και οι οικονομίες των υπόλοιπων χωρών, έτσι και η
οικονομία της Ρωσίας επηρεάστηκε αρνητικά από το κλίμα παγκόσμιας οικονομικής
αβεβαιότητας που επικρατούσε και εξακολουθεί να επικρατεί.
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίση στη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος της χώρας ήταν πολύ μεγαλύτερες για τη Ρωσία συγκριτικά με τις
υπόλοιπες χώρες του G-20. Επίσης είχαν παρουσιαστεί έντονα προβλήματα και στον
τραπεζικό κλάδο της χώρας. Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητο να καταρτιστεί άμεσα
ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των «κακών» περιουσιακών στοιχείων των
τραπεζών και τις άμεσα συσχετισμένες με αυτά ελλείψεις κεφαλαίων.
Ενώ η συνετή δημοσιονομική διαχείριση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της
οικονομικής ανάπτυξης του πετρελαϊκού τομέα είχε δημιουργήσει χώρο για μια
πιθανή δημοσιονομική επέκταση, η σύσταση των δημοσιονομικών κινήτρων θα
μπορούσε να βελτιωθεί δεδομένης της ανάγκης εξισορρόπησης των βραχυπρόθεσμων
συγκυριακών παραγόντων με τις μεσοπρόθεσμες

δημοσιονομικές ανησυχίες. Η

συνεχιζόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής κρίθηκε κατάλληλη υπό το
πρίσμα των πληθωριστικών εξελίξεων, αλλά η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας έπρεπε
να επιτύχει μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ της εγχώριας και της εξωτερικής
σταθερότητας.
Η παρουσίαση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είχε διπλό αντίκτυπο στη
ρωσική οικονομία: Οι τιμές των πετρελαιοειδών κατέρρευσαν και παρουσιάστηκε μια
απότομη αντιστροφή των χρηματορροών. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας, όπως
προαναφέρθηκε, άρχισε να παρουσιάζει αυξημένες εντάσεις και η χρηματοδότηση
του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε. Η απάντηση της κυβέρνησης στην κρίση ήταν
γρήγορη και ουσιαστική, καθοδηγούμενη από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις
εκτεταμένες διαστάσεις που θα μπορούσε να λάβει η κρίση από τις αδυναμίες που
υπήρχαν στον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό τομέα.
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Το Απρίλιο του 1999 και ενώ η οικονομία της Ρωσίας συνέχιζε να συστέλλεται, η
κυβέρνηση της χώρας προχώρησε στην έγκριση ενός επιπρόσθετου προϋπολογισμού
για να υποστηρίξει την εγχώρια ζήτηση. Παρά την ουσιαστική δημοσιονομική
εξέλιξη, η ανάκαμψη της οικονομίας της Ρωσίας προβλεπόταν ήδη από το 2009 πως
θα είναι αργή και σταδιακή, με σημαντικά αρνητικά ρίσκα να επιβαρύνουν τις
οικονομικές εξελίξεις. Στα πλαίσια αυτά αναμενόταν και η σταδιακή μείωση της
ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας.
Το 2010 η ρωσική οικονομία παρουσίασε βελτίωση ακολουθώντας μια περίοδο
βαθιάς ύφεσης, όπως εξελίχθηκε το 2009, αλλά η οικονομική ανάκαμψη της χώρας
παρέμενε ευαίσθητη. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας εξακολουθούσε να δέχεται
έντονες πιέσεις και κατ’ επέκταση η δυνατότητα χρηματοδότησης θα μπορούσε να
ανακάμψει μόνο σταδιακά. Το 2009 δόθηκαν σημαντικά φορολογικά κίνητρα και η
πολιτική αυτή συνέχισε να ακολουθείται και το 2010. Η νομισματική πολιτική
εξακολουθούσε

να είναι

«χαλαρή» μέσα

από μια περισσότερο

ευέλικτη

συναλλαγματική ισοτιμία. Οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές εξελίξεις αναμένονταν να
οδηγήσουν σε μία μικρή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της Ρωσίας.
Το 2011 πλέον η οικονομική κατάσταση στη Ρωσία είχε βελτιωθεί, αλλά η
ανάκαμψη που είχε επέλθει ήταν άνιση. Η βασική οικονομική πρόκληση που
αντιμετώπιζε πια η Ρωσία ήταν η επίτευξη μιας συνεχούς οικονομικής άνθισης στον
κλάδο των εμπορευμάτων προκειμένου η οικονομική ανάπτυξη να τοποθετηθεί σε
μία

διατηρήσιμη

υψηλότερη

οικονομική

τροχιά.

Για

την

ελάττωση

των

δημοσιονομικών αδυναμιών απαιτούνταν η κατάρτιση ενός αξιόπιστου, φιλόδοξου
και φιλικού προς την οικονομική ανάπτυξη δημοσιονομικού πλαισίου.
Η δημιουργία ενός περισσότερο αυστηρού πλαισίου άσκησης νομισματικής
πολιτικής, το οποίο θα βασίζεται σε κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, σε ένα
βελτιωμένο νομισματικό πλαίσιο και στην καλύτερη επικοινωνία, θα βοηθούσε
ενεργά στη μείωση του εγκαθιδρυμένου πληθωρισμού. Ένας ισχυρότερος
χρηματοπιστωτικός τομέας θα αποτελούσε γερή βάση για τη σύντομη επίτευξη
γρηγορότερης οικονομικής ανάκαμψης, καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα της
Ρωσίας ήταν ακόμα στη διαδικασία διόρθωσης των ισολογισμών της.
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Ο συνεχώς αυξανόμενος πληθωρισμός από το καλοκαίρι του 2010 και έπειτα
οδήγησε στην εφαρμογή αυστηρότερων πολιτικών από την Κεντρική Τράπεζα της
Ρωσίας στα τέλη του 2011. Ακόμα και εκείνη τη χρονική περίοδο τα σοβαρά κίνητρα
που προέκυψαν λόγω της κρίσης, πολλά από τα οποία είχαν λάβει τη μορφή μόνιμων
μέτρων, περιορίστηκαν μόνο σε μικρό βαθμό. Η καλύτερη διακυβέρνηση και ένα πιο
φιλόξενο επιχειρησιακό περιβάλλον θα συνέβαλαν ενεργά στην προσέλκυση
παραγωγικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση της οικονομικής διαφοροποίησης. Οι
βραχυπρόθεσμες εξελίξεις της οικονομίας της Ρωσίας προβλέπονται να είναι
ελαφρώς θετικές, χωρίς να αναμένεται ταχεία οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Στο δελτίο τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της
οικονομίας της Ρωσίας την 8η Δεκεμβρίου 2011 τονίσθηκε ο σημαντικός βαθμός στον
οποίο έχει ανακάμψει η χώρα από την κρίση της περιόδου 2008 – 2009. Παρόλα αυτά
επισημάνθηκε ότι δευτερογενείς επιδράσεις της κρίσης της Ευρωζώνης επηρεάζουν
τη Ρωσία και κατ’ επέκταση υποσκιάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Οι
υψηλές τιμές πετρελαίου που παρουσιάζονται τη σύγχρονη εποχή μπορούν να
αποτελέσουν ευκαιρία για την ελάττωση των δημοσιονομικών αδυναμιών της
Ρωσίας.
Η διατήρηση μιας κατάστασης υψηλής δυνατότητας διάθεσης ρευστότητας θα
μπορούσε να συμβάλει ενεργά στη μείωση του πληθωρισμού. Επίσης είναι σημαντικό
να ενισχυθεί η εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα
του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην περίπτωση που η κρίση της Ευρωζώνης
γίνει περισσότερο έντονη, θα πρέπει να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν νέες
πολιτικές για να διατηρηθεί η οικονομική σταθερότητα της Ρωσίας. Μακροπρόθεσμα
θα πρέπει να επιτευχθεί η διατηρησιμότητα της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας
και η διαφοροποίηση της, η οποία θα απαιτήσει την ενίσχυση των πλαισίων των
πολιτικών και την αναζωογόνηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να
βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον.
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5.5.

Η μη συμμετοχή στην Ευρωζώνη
Οι χώρες που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή η Βουλγαρία, η Ουγγαρία
και η Ρωσία δεν είχαν υιοθετήσει το Ευρώ ως νόμισμα την περίοδο που εισήλθαν στο
μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μέχρι και αυτή τη
στιγμή δεν το έχουν υιοθετήσει και δεν έχουν εισέλθει στην Ευρωζώνη. Η Ρωσία
επιπρόσθετα δεν είναι κράτος – μέλος ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει
εκφράσει πρόθεση για προσχώρηση σε αυτή, ενώ η Ουγγαρία είναι κράτος – μέλος
από το 2004 και η Βουλγαρία από το 2007.
Το γεγονός ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν ως νόμισμα τους το Ευρώ, τις έχει
διαφοροποιήσει από τις χώρες – μέλη της Ευρωζώνης αναφορικά με τις επιπτώσεις
και την αντιμετώπιση της σύγχρονης οικονομικής κρίσης. Η διαφοροποίηση αυτή
παρουσιάζει και πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Επίσης είναι σημαντικό να
αναφερθεί πως αν και δεν ανήκουν στην νομισματική ένωση της Ευρωζώνης, η κρίση
που πλήττει την Ευρωζώνη τις επηρεάζει καθώς και αυτές ανήκουν στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και οι αναταραχές που παρουσιάζονται
δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές ως προς τον ευρωπαϊκό χώρο
συνολικά.
Οι χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει το Ευρώ και δεν έχουν εισέλθει στην
Ευρωζώνη έχει αποδειχθεί από τη σύγχρονη οικονομική ιστορία πως είναι πιο εύκολο
να επιτύχουν την οικονομική τους ανάκαμψη και να εξέλθουν από το καθεστώς
οικονομικής ύφεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περιπτώσεις που αναλύθηκαν
παραπάνω, αν και οι χώρες αρχικά επηρεάστηκαν από τη σύγχρονη παγκόσμια
οικονομική κρίση και παρουσίασαν ύφεση μέσα στη χρονική περίοδο των ετών 2007
– 2009, στη συνέχεια η οικονομία τους παρουσίασε οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αν
και οι προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών τους στοιχείων δεν
είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες λόγω της κρίσης που πλήττει την Ευρωζώνη και έμμεσα
επηρεάζει και τις χώρες αυτές, αναμένεται μεσοπρόθεσμα να παρουσιάζονται οριακοί
θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες.
Τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης τη σύγχρονη εποχή αντιμετωπίζουν, εκτός από
τις εγχώριες κρίσεις που έχουν εμφανιστεί σε καθένα από αυτά ξεχωριστά, και τη
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νομισματική κρίση που έχει παρουσιαστεί στην Ευρωζώνη συνολικά. Αυτή η
νομισματική κρίση είναι βαθιά και στο άμεσο μέλλον δε διαφαίνεται ο περιορισμός
και η ενεργή καταπολέμηση της. Ορισμένες χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη
παρουσιάζουν συστηματικά ύφεση τα τελευταία χρόνια και οι βραχυπρόθεσμες
προοπτικές τους εξακολουθούν να είναι δυσοίωνες. Οι υπόλοιπες χώρες – μέλη της
Ευρωζώνης επηρεάζονται από τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις των χωρών αυτών,
με αποτέλεσμα οι εξελίξεις των οικονομιών τους να είναι εγκρατείς ή ακόμα και
αρνητικές.
Παρόλα αυτά τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, επειδή ακριβώς έχουν ένα ενιαίο
νόμισμα, επωφελούνται από την οικονομική κατάσταση των οικονομικά ισχυρότερων
χωρών – μελών, η οποία συμβάλει στη διατήρηση του συναλλάγματος του
νομίσματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Ακόμα και αυτή την περίοδο που το Ευρώ
υποχωρεί έναντι του δολαρίου, το Ευρώ εξακολουθεί να είναι ένα από τα ισχυρότερα
νομίσματα παγκόσμια και ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Οι
ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης χρειάστηκε να υποτιμήσουν
μία ή και περισσότερες φορές το τοπικό τους νόμισμα προκειμένου να
ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις. Επιπρόσθετα τις περιόδους που
παρουσίαζαν οικονομική ύφεση ο πληθωρισμός είχε εκτιναχθεί σε πολύ υψηλά
επίπεδα, γεγονός που είχε πολύ αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής των πολιτών
τους.
Η ενιαία νομισματική πολιτική που ακολουθείται μεταξύ των κρατών – μελών της
Ευρωζώνης οδήγησε στην αργή εξέλιξη της κρίσης της, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα την ομαλότερη εξέλιξη της μέσα στο χρόνο, δηλαδή την παρουσίαση
λιγότερο έντονων διακυμάνσεων και την απαίτηση μεγαλύτερου χρόνου για την
εκτόνωση της συγκριτικά με τις επιμέρους κρίσεις των χωρών που δεν είναι μέλη της
Ευρωζώνης. Οι χώρες αυτές πέρασαν από αρκετά στάδια έντονων διακυμάνσεων της
οικονομικής τους κατάστασης και εξήλθαν, προσωρινά τουλάχιστον, σε πιο σύντομο
χρονικό διάστημα από την κατάσταση της οικονομικής τους ύφεσης.
Όπως γίνεται φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε, τόσο οι χώρες – μέλη της
Ευρωζώνης όσο και αυτές που δεν ανήκουν σε αυτή αντιμετωπίζουν διαφορετικά
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πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως προς τη σύγχρονη κρίση. Το κλίμα
αβεβαιότητας που επικρατεί στον ευρωπαϊκό χώρο, το οποίο αν και δεν πηγάζει
άμεσα από κάποια συγκεκριμένη χώρα, παραμένει ενεργό λόγω της σοβαρής κρίσης
της Ευρωζώνης, επηρεάζει όλες τις χώρες της Ευρώπης και εμποδίζει τη γρήγορη
οικονομική τους ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να επανέλθει οικονομική σταθερότητα
στην Ευρώπη για να διαλυθεί η αβεβαιότητα των αγορών και να επανέλθει
επενδυτική δραστηριότητα που θα συμβάλει ενεργά στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ
ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

6.1.

Η χρηματοπιστωτική κρίση
Η χρηματοπιστωτική κρίση ως γεγονός αναφέρεται σε μία κατάσταση κατά την
οποία υπάρχει περιορισμένη προσφορά χρήματος σε μία αγορά και ταυτόχρονα
υπάρχει αυξημένη ζήτηση χρήματος στην ίδια αγορά. Σε μια τέτοια κατάσταση
παρουσιάζονται προβλήματα ρευστότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία
εκδηλώνονται με τη μαζική ανάληψη μετρητών από αυτά. Τα προβλήματα
ρευστότητας μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά ανάλογα με την
περίσταση και ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακόμη
και στη χρεοκοπία.
Τη σύγχρονη εποχή έχει παρουσιαστεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία
έχει οδηγήσει πολλές χώρες σε ύφεση και έχει δημιουργήσει μια τεταμένη κατάσταση
αβεβαιότητας και έλλειψης σταθερότητας στην παγκόσμια οικονομία. Ένα σκέλος
της κρίσης αυτής αφορά τη σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτή η
χρηματοπιστωτική κρίση έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, καθώς με την παγκοσμιοποίηση
που έχει επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες είναι σύνηθες ένα χρηματοπιστωτικό
σύστημα να σχετίζεται με διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι απαραίτητα
της ίδιας χώρας. Κατ’ επέκταση, όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παρουσιάζει
προβλήματα ρευστότητας, τότε ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά και κάποιο άλλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πιθανώς σε κάποια διαφορετική και μακρινή χώρα.
Στη σύγχρονη εποχή η πρώτη σοβαρή ένδειξη για την εκκίνηση της
χρηματοπιστωτικής κρίσης παρουσιάστηκε όταν ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Lehman Brothers πτώχευσε το Σεπτέμβριο του 2008. Η πτώχευση ενός τόσο μεγάλου
χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ο οποίος δε φαινόταν πως είχε προβλήματα,
ξάφνιασε τις αγορές και είχε αντίκτυπο ακόμη και σε χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς που δε βρίσκονταν στην Αμερική. Η πτώχευση αυτή στο χρονικό
διάστημα από την πραγματοποίηση της και μέχρι και σήμερα ακολουθήθηκε και από
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τη χρεοκοπία άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης παρουσιάστηκε το
φαινόμενο της κρατικοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετώπιζαν
προβλήματα,

το

οποίο

επιδίωκε

την

παροχή

κρατικών

εγγυήσεων

προς

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους με αυτό τον
τρόπο.
Η

σύγχρονη χρηματοπιστωτική

μακροχρόνια

περίοδο

κατά

την

κρίση
οποία

παρουσιάστηκε
τα

ύστερα

από μία

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα

πραγματοποιούσαν συστηματικά ενέργειες που ενείχαν υψηλό ρίσκο λόγω της
έλλειψης αυστηρού σχετικού κανονιστικού πλαισίου και της υψηλής απόδοσης που
παρείχαν οι συγκεκριμένες ενέργειες. Για κάποιο χρονικό διάστημα οι επικίνδυνες
αυτές επενδύσεις επέφεραν καρπούς και καθιστούσαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
πολύ κερδοφόρα. Όμως οι επενδύσεις αυτές ήταν στηριγμένες σε υποθέσεις που
είχαν σαθρά θεμέλια και ήταν φανερό πως κάποια στιγμή οι υποθέσεις αυτές θα
έπαυαν να ισχύουν. Όταν αυτό πράγματι συνέβη, η τεχνητή φούσκα που «φούσκωνε»
για πολλά χρόνια ξαφνικά «έσκασε» και όσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είχαν
περιορίσει την απληστία που είχε προκύψει από τα τεράστια ποσά κέρδους,
αντιμετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και βρέθηκαν σε ιδιαίτερα
δυσμενή κατάσταση.
Μία βασική υπόθεση στην οποία είχε βασιστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της
Αμερικής ήταν η συνεχής άνοδος των τιμών των ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα, οι
τράπεζες χρηματοδοτούσαν μέσω δανείων την αγορά ακινήτων από ιδιώτες ή/και
επιχειρήσεις. Αν και σε κάθε περίπτωση γινόταν αξιολόγηση της πιστοληπτικής
δυνατότητας του κάθε αιτούμενου για δανειοδότηση και οι τράπεζες λάμβαναν
υπόψη τους τα σχετικά αποτελέσματα, η χαμηλή αξιολόγηση ενός αιτούμενου ως
προς την πιστοληπτική του ικανότητα και κατ’ επέκταση την αποπληρωμή του
δανείου του στη συνέχεια, δεν αποτελούσε κριτήριο απόρριψης της αίτησης του.
Αυτό κατέληξε να συμβαίνει γιατί η αγορά των ακινήτων παρουσίαζε μια μόνιμη
τάση ανόδου των τιμών και πολλές φορές οι τράπεζες ήταν περισσότερο κερδισμένες
όταν ο δανειζόμενος τελικά δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει το δάνειο του και το
ακίνητο που είχε αγοράσει με τα χρήματα του δανείου γινόταν ιδιοκτησία της
τράπεζας.
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Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη συνέχεια προχώρησαν ένα ακόμη πιο
ριψοκίνδυνο βήμα παραπέρα: Άρχισαν να διαπραγματεύονται ομάδες δανείων με τη
μορφή τίτλων στη δευτερογενή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα ομαδοποιούσαν έναν αριθμό δανείων με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. το
επίπεδο της πιστοληπτικής δυνατότητας των δανειζόμενων) και στη συνέχεια μέσω
της τιτλοποίησης τα μετέτρεπαν σε ένα ενιαίο προϊόν, το οποίο διαπραγματευόταν
στη δευτερογενή αγορά. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης αναλάμβαναν την
αξιολόγηση των προϊόντων αυτών. Η σχετική αξιολόγηση των οίκων έχει
αμφισβητηθεί και οι οίκοι έχουν δεχθεί δριμεία κριτική, καθώς υπάρχει η πεποίθηση
πως εκείνη την περίοδο οι εν λόγω οίκοι εκούσια παρείχαν θετική αξιολόγηση ακόμη
και σε προϊόντα υψηλού κινδύνου, παραπλανώντας με τον τρόπο αυτό τους
επενδυτές. Αυτές οι κατηγορίες όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν
είναι σαφές κατά πόσο είναι πράγματι βάσιμες.
Ακολούθως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσίασαν μία νέα κατηγορία
προϊόντων προς τους επενδυτές. Όπως τα παράγωγα στοχεύουν στην εξισορρόπηση
του κινδύνου που αναλαμβάνει ένας επενδυτής όταν αγοράζει μετοχές, τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρείχαν προϊόντα εξισορρόπησης του κινδύνου που
αναλάμβανε κάποιος επενδυτής όταν αγόραζε προϊόντα τιτλοποίησης που έχουν
προκύψει από ομάδες δανείων. Αυτά τα προϊόντα εξισορρόπησης κινδύνου σαφώς
παρέχονταν στους επενδυτές έναντι κάποιου αντιτίμου – ασφαλίστρου, η τιμή του
οποίου εξαρτιόταν από την αξιολόγηση του από τους οίκους αξιολόγησης. Κατ’
αντιστοιχία

με

τα

παράγωγα,

τα

συγκεκριμένα

προϊόντα

μπορούσαν

να

χρησιμοποιηθούν και με κερδοσκοπικό χαρακτήρα (π.χ. πουλώντας κάποιο προϊόν
τιτλοποίησης χωρίς ο επενδυτής να το κατέχει στην πραγματικότητα, ενέργεια που αν
είχε θετική έκβαση θα απέφερε γρήγορα κέρδη στον επενδυτή, αλλά αν είχε αρνητική
έκβαση ο επενδυτής θα καλούνταν να πληρώσει ενδεχομένως τεράστια χρηματικά
ποσά).
Η

διαπραγμάτευση των

τιτλοποιημένων

προϊόντων

και

των

προϊόντων

εξισορρόπησης του κινδύνου τους αυξανόταν με την πάροδο του χρόνου και
προσέλκυε μεγάλους επενδυτές, κυρίως άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η
κατάσταση αυτή απέφερε σύντομα πολλά κέρδη στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που
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παρείχε τα εν λόγω προϊόντα, αλλά και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα –
επενδυτές. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – επενδυτές είχαν δύο τρόπους να
αποκτήσουν κέρδη μέσα από αυτή τη διαδικασία: Είτε τα δάνεια που περιέχονταν στο
τιτλοποιημένο προϊόν που είχαν αγοράσει θα αποπληρώνονταν και άρα θα δέχονταν
πίσω την επένδυση τους και τους τόκους που θα τους είχε αποφέρει κατά το
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, είτε τα δάνεια του τιτλοποιημένου προϊόντος τους
τελικά δε θα αποπληρώνονταν, αλλά δε θα έχαναν τα χρήματα τους καθώς θα ήταν
εγγυημένα από το προϊόν εξισορρόπησης κινδύνου που θα είχαν αγοράσει.
Θεωρητικά το μοντέλο αυτό θα έπρεπε να λειτουργήσει σύμφωνα με τους κανόνες
της αγοράς και να μην προκαλέσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η πραγματικότητα
όμως ήταν τελικά αρκετά διαφορετική, καθώς το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ήταν
αρκετά ασαφές και άφηνε περιθώριο σε όσους το επιθυμούσαν να εκμεταλλευτούν
την

κατάσταση.

Το

αποτέλεσμα

ήταν

πως

βραχυπρόθεσμα

υπήρξαν

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και γενικότερα επενδυτές που σε σύντομο χρονικό
διάστημα απέκτησαν μεγάλα κέρδη, αλλά μακροπρόθεσμα οδηγηθήκαμε σε κρίση.
Από κάποια χρονική στιγμή και έπειτα οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να πέφτουν
με ραγδαίους ρυθμούς. Τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του φαινομένου δεν
άργησαν να φανούν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα μέσα στο κλίμα της ευρύτερης κερδοφορίας που υπήρχε είχαν γίνει πολύ
ελαστικά ως προς την παραχώρηση δανείων, με αποτέλεσμα πολλά από τα δάνεια
που παραχωρούσαν να μην εξυπηρετούνται τελικά. Ταυτόχρονα, επίσης μέσα στο
κλίμα της ευρύτερης κερδοφορίας που υπήρχε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν
μειώσει τα αποθεματικά τους, παραχωρώντας περισσότερα χρήματα σε επενδύσεις.
Όταν λοιπόν οι τιμές των ακινήτων άρχισαν να πέφτουν, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια απέφεραν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακίνητα τα οποία ήταν μικρότερης
αξίας από το αρχικό δάνειο που είχαν παραχωρήσει και τα διαθέσιμα αποθεματικά
τους δεν ήταν επαρκή για να εξισορροπήσουν τις ζημίες.
Κατ’ επέκταση, όταν τα δάνεια δεν αποπληρώνονταν, τα σχετικά προϊόντα
τιτλοποίησης επίσης δεν αποπληρώνονταν. Το πρόβλημα που προέκυψε από αυτό το
γεγονός ήταν ότι πολλές φορές τα εν λόγω προϊόντα είχαν δεχθεί καλή αξιολόγηση
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από τους οίκους και θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου, ενώ στην πραγματικότητα δεν
ίσχυε κάτι τέτοιο. Οι επενδυτές που τα είχαν αγοράσει επομένως μπορεί να είχαν
συμβιβαστεί συνειδητά με την επιλογή της αγοράς ενός τέτοιου προϊόντος χαμηλού
κινδύνου, που θα τους απέδιδε χαμηλό επιτόκιο, προκειμένου να μην αγοράσουν και
το αντίστοιχο προϊόν εξισορρόπησης του κινδύνου που αναλάμβαναν. Αυτοί οι
επενδυτές όμως στην πραγματικότητα είχαν αγοράσει προϊόντα που περιείχαν δάνεια
υψηλού κινδύνου μη εξυπηρέτησης χωρίς να το γνωρίζουν. Παρόλα αυτά σε αυτό το
σημείο πρέπει να αναφερθεί για μία ακόμη φορά ότι η καλή αξιολόγηση σε
ριψοκίνδυνα προϊόντα από τους οίκους αξιολόγησης δεν αποτελεί διαπιστωμένο
γεγονός και σε κάθε περίπτωση η αγορά ενός προϊόντος χαμηλού κινδύνου από
κάποιον επενδυτή δε συνεπάγεται απαραίτητα ότι ο επενδυτής αυτός τελικά δε θα
αγοράσει και το αντίστοιχο προϊόν εξισορρόπησης του κινδύνου που αναλαμβάνει.
Όταν τα τιτλοποιημένα δάνεια δεν εξυπηρετούνταν και οι επενδυτές που είχαν
αγοράσει τα σχετικά προϊόντα τιτλοποίησης είχαν αγοράσει και τα αντίστοιχα
προϊόντα εξισορρόπησης του κινδύνου που αναλάμβαναν, τότε η μη εξυπηρέτηση
των

δανείων

συνεπαγόταν

την

ενεργοποίηση

του

αντίστοιχου

προϊόντος

εξισορρόπησης κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση οι επενδυτές δεν έχαναν το
επενδυμένο κεφάλαιο τους, αλλά το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είχε χορηγήσει τα
προϊόντα εξισορρόπησης του κινδύνου που είχαν αναλάβει επωμιζόταν μεγάλο
οικονομικό φόρτο. Αυτό συνέβαινε γιατί όπως προαναφέρθηκε πολλά δάνεια είχαν
χορηγηθεί παρά το γεγονός ότι οι δανειζόμενοι είχαν λάβει κακή αξιολόγηση
αναφορικά με τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου τους και κατ’ επέκταση ήταν
μεγάλος ο αριθμός των προϊόντων τιτλοποίησης που τελικά επηρεάστηκε αρνητικά
και ενεργοποίησε το αντίστοιχο προϊόν εξισορρόπησης κινδύνου. Επομένως τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούσαν αυτά τα προϊόντα

εξισορρόπησης

κινδύνου και είχαν αποθεματικά χαμηλότερα από αυτά που ενδεικνυόταν, λόγω του
ευρύτερου κλίματος κερδοφορίας που επικρατούσε στο παρελθόν, παρουσίασαν
σύντομα προβλήματα ρευστότητας.
Επίσης, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο ήταν αρκετά ελαστικό, πρέπει να γίνει
αναφορά και στους επενδυτές που αγόρασαν προϊόντα εξισορρόπησης κινδύνου
χωρίς να κατέχουν τα αντίστοιχα προϊόντα τιτλοποίησης και κερδοσκόπησαν ως προς
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αυτά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κερδοσκοπικές ενέργειες αυτές δεν είχαν θετική
έκβαση, με αποτέλεσμα οι εν λόγω επενδυτές να πρέπει να πληρώσουν τεράστια
χρηματικά ποσά και να βρεθούν σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Ένα έμμεσο
αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτή την κατάσταση ήταν το γεγονός ότι αυτοί οι
επενδυτές αδυνατούσαν να πληρώσουν το ποσό της επένδυσης που είχε κάνει ένας
άλλος επενδυτής, ο οποίος είχε αγοράσει από αυτούς το προϊόν εξισορρόπησης του
κινδύνου που είχε αναλάβει. Επομένως ο επενδυτής αυτός τελικά ήταν πιθανό να μην
πάρει πίσω τα χρήματα της επένδυσης που είχε κάνει, παρά το γεγονός ότι είχε
αγοράσει και το αντίστοιχο προϊόν εξισορρόπησης του κινδύνου που είχε αναλάβει
και αυτό περιέπλεξε περισσότερο την κατάσταση.
Όταν άρχισαν να παρουσιάζονται τα προβλήματα ο ρυθμός με τον οποίο
αυξάνονταν ήταν πολύ έντονος. Για το λόγο αυτό αρκετά σύντομα επηρεάστηκαν και
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μερικά από τα οποία οδηγήθηκαν ακόμη και σε
πτώχευση, όπως οι Lehman Brothers. Αυτό το γεγονός δεν ήταν αναμενόμενο και
προκάλεσε έντονες αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία. Η αβεβαιότητα που
προκλήθηκε πολύ γρήγορα βασιζόταν στο γεγονός ότι επηρεάστηκαν σύντομα και
μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που κανείς δε θα ανέμενε να είχαν πρόβλημα
άμεσα.
Ενώ το πρόβλημα εκδηλώθηκε κατ’ αρχάς στην Αμερική, δεν άργησε να
μεταφερθεί και στην Ευρώπη. Το πρώτο σχετικό πλήγμα στην Ευρώπη
παρουσιάστηκε στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιρλανδίας, καθώς πολλά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας αυτής είχαν επενδυτικές σχέσεις με
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Αμερική. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της
Ιρλανδίας παρουσίασε πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αναλύθηκαν στην
ενότητα 4.2.. Τα σχετικά προβλήματα μεταδόθηκαν στο χρηματοπιστωτικό τομέα και
άλλων

ευρωπαϊκών

χωρών,

τα

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα

των

οποίων

επηρεάστηκαν είτε από τα αντίστοιχα προβλήματα στην Αμερική είτε από τα
αντίστοιχα προβλήματα στην Ιρλανδία.
Τα προβλήματα αυτά σταδιακά έπληξαν και άλλες χώρες σε διαφορετικές
ηπείρους και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα η χρηματοπιστωτική κρίση αυτή
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είχε λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Μέχρι σήμερα αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση
συνεχίζει να υπάρχει και να μεταδίδεται από χώρα σε χώρα. Επίσης κατά περιόδους
εντείνεται σε κάποιες χώρες και εξασθενεί σε κάποιες άλλες, ενώ συμβαίνει μερικές
φορές η διαδικασία να λειτουργεί κυκλικά και η εξασθενημένη χρηματοπιστωτική
κρίση μιας χώρας να εντείνεται ξανά, επηρεαζόμενη είτε από την ίδια είτε από
διαφορετική πηγή από αυτή που της μετέδωσε αρχικά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

6.2.

Η δημοσιονομική κρίση
Η έννοια της δημοσιονομικής κρίσης αναφέρεται κατά βάση στην οικονομία του
δημόσιου τομέα μιας χώρας, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρουσιαστεί
δημοσιονομική κρίση σε επίπεδο δήμων ή/και νομαρχιών μιας χώρας, η οποία
ενδεχομένως να είναι μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος ή να είναι τελείως
ανεξάρτητη. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στη δημοσιονομική κρίση σε
επίπεδο χώρας, αν και οι ίδιες αρχές σε μικρότερο σκέλος ισχύουν και για τις
περιπτώσεις παρουσίασης δημοσιονομικής κρίσης σε επίπεδο δήμων ή/και
νομαρχιών.
Δημοσιονομική κρίση παρουσιάζεται σε μία χώρα όταν η κυβέρνηση της δεν είναι
σε θέση να χρηματοδοτήσει τις τακτικές της δραστηριότητες, όπως π.χ. την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτή η αδυναμία χρηματοδότησης
υπονοεί το γεγονός ότι τα έσοδα και οι διαθέσιμοι πόροι της χώρας δεν επαρκούν για
να καλύψουν τις δαπάνες της και ταυτόχρονα ότι η χώρα δε δύναται να λάβει δάνειο
από κάποια εξωτερική πηγή για να καλυφθούν οι δαπάνες της. Υπάρχουν διάφοροι
τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιδιωχθεί η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης ενός κράτους. Η αντιμετώπιση της κρίσης αυτής όμως συνήθως οδηγεί σε
δυσμενείς συνθήκες για τους πολίτες της χώρας.
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των χωρών που αντιμετωπίζουν δημοσιονομική
κρίση είναι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις τους δεν μπορούν να παρουσιάσουν
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα που
αποκτούν δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών της χώρας και δεν είναι εφικτό
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να αντληθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια μέσω δημόσιου χρέους. Μια τέτοια χώρα
μπορεί να έχει ήδη πολύ μεγάλο χρέος και να οδηγηθεί σε χρεοκοπία εξαιτίας της
δημοσιονομικής κρίσης.
Αυτό που συμβαίνει στην πράξη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι η χώρα που
αντιμετωπίζει τη δημοσιονομική κρίση επιδιώκει να περιορίσει, όσο αυτό είναι
εφικτό, τις επενδύσεις της προκειμένου να απελευθερώσει χρήματα που θα
παραχωρήσει για την πραγματοποίηση των τακτικών της δραστηριοτήτων. Αυτή η
προσέγγιση όμως δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την επαναφορά μιας καλής
δημοσιονομικής κατάστασης για τη χώρα.
Με την πάροδο του χρόνου μια δημοσιονομική κρίση εντείνεται συνεχώς αν δε
βρεθεί σχετικά σύντομα λύση στο πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε καινούργιο
προειδοποιητικό σήμα που σχετίζεται με νέα δημοσιονομικά προβλήματα οδηγεί σε
μεγαλύτερη αναταραχή και προβληματισμό. Σε αυτό συμβάλλουν πολλοί παράγοντες
που σχετίζονται με την κακή φήμη που αποκτά μία χώρα όταν αντιμετωπίζει
δημοσιονομική κρίση. Για παράδειγμα, μία χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα με
τον προϋπολογισμό της μπορεί να επιλέξει να εκδώσει κρατικά ομόλογα για να
αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές και να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο τα
συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι πιθανό όμως οι εν δυνάμει επενδυτές να αποφύγουν
τελικά να αγοράσουν τα κρατικά ομόλογα της, γιατί παρακολουθούν τις εξελίξεις και
γνωρίζουν πως η εν λόγω χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα με τον προϋπολογισμό
της. Σε αυτή την περίπτωση η χώρα δε θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα
της και τελικά θα καταλήξει σε χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση.
Σε κατάσταση βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης μια χώρα μπορεί να αναγκαστεί να
χρεοκοπήσει, πτωχεύοντας ως προς το δημόσιο χρέος της. Εναλλακτικά η χώρα
μπορεί να ζητήσει διεθνή οικονομική βοήθεια με τη μορφή παρεχόμενων δανείων
από οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα.
Επίσης μια χώρα που αντιμετωπίζει δημοσιονομική κρίση μπορεί να διαπραγματευθεί
την αναδιάρθρωση του χρέους της ή ακόμη και τη διαγραφή ενός μέρους του χρέους
της, αν έχει λάβει ήδη οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείων από αντίστοιχους
διεθνείς οργανισμούς.
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Κατά τη διάρκεια που μια χώρα αντιμετωπίζει δημοσιονομική κρίση, η κυβέρνηση
της συνήθως προσπαθεί να λύσει τα σχετικά προβλήματα με ποικίλους τρόπους,
ορισμένοι από τους οποίους είναι αμφιλεγόμενοι. Για παράδειγμα, η αύξηση των
φορολογικών εσόδων είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο ισοσκελισμός του
προϋπολογισμού της χώρας, αλλά μια τέτοια αύξηση μπορεί να είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθεί σε περιόδους που παρουσιάζονται οικονομικές δυσχέρειες, γιατί
είναι σύνηθες οι πολίτες της χώρας και ορισμένοι νομοθέτες να αντιστέκονται στις
φορολογικές αυξήσεις. Η μείωση των κρατικών επενδύσεων είναι επίσης απαραίτητη
για να επιτευχθεί μείωση των κρατικών δαπανών, αλλά οι λήψεις των σχετικών
αποφάσεων αναφορικά με το ποιες επενδύσεις τελικά θα περικοπούν και σε τι βαθμό
είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία.
Η σύγχρονη οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην παρουσίαση δημοσιονομικών
κρίσεων σε διάφορες χώρες παγκόσμια. Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι
η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση δε δημιούργησε τις συνθήκες που
απαιτούνταν για να παρουσιαστεί δημοσιονομική κρίση σε ορισμένες χώρες, αλλά
επιτάχυνε την δυσμενή πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων που παρουσίαζαν
πρόβλημα στις χώρες αυτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ενδεχόμενη
δημοσιονομική κρίση που θα εμφανιζόταν μελλοντικά τελικά να εμφανιστεί αυτή την
περίοδο. Με άλλα λόγια, οι χώρες που παρουσιάζουν τη σύγχρονη εποχή
δημοσιονομική κρίση είχαν προβληματικά δημοσιονομικά στοιχεία από την περίοδο
πριν εμφανιστεί η παγκόσμια κρίση.
Η σύγχρονη κρίση δημιούργησε ένα παγκόσμιο κλίμα αβεβαιότητας και
οικονομικής αστάθειας, το οποίο επηρέασε άμεσα τις χώρες που είχαν προβληματικά
δημοσιονομικά στοιχεία και αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στη δημοσιονομική
κρίση που εμφάνισαν σε μικρό χρονικό διάστημα οι χώρες αυτές. Προβληματικά
δημοσιονομικά στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα οι υπέρογκες δημόσιες δαπάνες
ενός κράτους που ενδεχομένως να μην καλύπτονται από τα έσοδα του και τα υψηλά
επίπεδα χρέους μιας χώρας.
Το κλίμα αβεβαιότητας που ακολούθησε την εμφάνιση της παγκόσμιας κρίσης
οδήγησε στο να γίνουν περισσότερο δύσπιστοι οι επενδυτές και να μην προχωρούν σε
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επενδύσεις με την ίδια ευκολία που το έκαναν στο παρελθόν. Αυτό αποτέλεσε
καθοριστικό παράγοντα στην παρουσίαση δημοσιονομικών κρίσεων, καθώς οι
επενδυτές απέφευγαν να επενδύουν σε χώρες που αντιμετώπιζαν έστω και μικρά
δημοσιονομικά προβλήματα. Με αυτό τον τρόπο οι χώρες αυτές ξαφνικά βρέθηκαν
με μικρή ή ανύπαρκτη δυνατότητα χρηματοδότησης και τα προβλήματα τους
γιγαντώθηκαν. Η χώρα μας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που
παρουσίασε, και παρουσιάζει ακόμα, βαθιά δημοσιονομική κρίση, όπως αναλύθηκε
στην ενότητα 4.6..

6.3.

Η νομισματική κρίση
Η νομισματική κρίση παρουσιάζεται σε μία χώρα όταν το νόμισμα της υποτιμάται
με ραγδαίους ρυθμούς έναντι του διεθνούς συστήματος. Στην ξενόγλωσση
βιβλιογραφία ο όρος «νομισματική κρίση» συναντάται και ως «κρίση του ισοζυγίου
πληρωμών», όρος που προκύπτει από τις εξελίξεις που προηγούνται μιας
νομισματικής κρίσης. Με τον όρο «νομισματική κρίση» γίνεται αναφορά στην
κατάσταση της οικονομίας μίας χώρας, όταν αυτή προσεγγίζεται από την οπτική
γωνία των εξωτερικών αγορών.
Το ισοζύγιο πληρωμών αναφέρεται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των
χρηματορροών που εισέρχονται σε και των χρηματορροών που εξέρχονται από μία
χώρα. Σε περιπτώσεις που οι χρηματορροές αυτές δεν είναι εξισορροπημένες και η
χώρα καλείται να πληρώνει περισσότερα χρήματα προς το εξωτερικό απ’ όσα
λαμβάνει από αυτό, οι επενδύσεις από εξωτερικούς επενδυτές προς αυτήν
μειώνονται.
Μια απότομη μείωση της αξίας του νομίσματος μιας χώρας που παρουσιάζει
νομισματική κρίση μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις που η κυβέρνηση της συνδέει
τεχνητά την αξία του νομίσματος της χώρας αυτής με την αξία ενός άλλου
νομίσματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύνηθες η εν λόγω χώρα να διατηρεί και
κατά περιόδους να χρησιμοποιεί συναλλαγματικά αποθεματικά (π.χ. προσφορά ξένου
νομίσματος) για να επαναγοράζει ένα μέρος του συναλλασσόμενου νομίσματος της,
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προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρήσει τη συγκεκριμένη αξία για το νόμισμα
της. Με αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση της χώρας πετυχαίνει την ελαχιστοποίηση
του εγχώριου πληθωρισμού, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η ίδια συναλλαγματική
ισοτιμία του νομίσματος της στις παγκόσμιες αγορές.
Στην περίπτωση που οι επενδυτές χάσουν την εμπιστοσύνη που είχαν σε κάποιο
νόμισμα, τότε το ανταλλάσσουν με κάποιο άλλο οικονομικό στοιχείο στο οποίο
μπορούν να επενδύσουν και θεωρούν πως είναι πιο αξιόπιστο. Το συναλλασσόμενο
νόμισμα αυτό θα επιστρέψει στην εγχώρια οικονομία και η κυβέρνηση θα αναγκαστεί
να χρησιμοποιεί συνεχώς μεγαλύτερα ποσά από τα συναλλαγματικά αποθεματικά της
για να επαναγοράζει μέρος του συναλλασσόμενου νομίσματος της και να το βγάζει
εκτός κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια μιας νομισματικής κρίσης τα συναλλαγματικά
αποθεματικά της χώρας που αντιμετωπίζει την κρίση δαπανώνται με πολύ γρήγορους
ρυθμούς. Όταν τα αποθεματικά αυτά εξαντληθούν, τότε η χώρα εισέρχεται σε
οικονομική κρίση.
Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η κυβέρνηση θα
χρειαστεί να τροποποιήσει μία ή περισσότερες φορές τη συναλλαγματική ισοτιμία
του νομίσματος της λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων που θα ασκούνται. Η
τροποποίηση αυτή θα υποδηλώνει την επαναφορά της ελεύθερης διαπραγμάτευσης
του νομίσματος της χώρας και την παύση της τεχνητής διασύνδεσης της αξίας του με
την αξία ενός άλλου νομίσματος. Ακόμα και η αναμονή της πραγματοποίησης του
συγκεκριμένου γεγονότος οξύνει την υπάρχουσα οικονομική κρίση της εν λόγω
χώρας, καθώς οι ξένοι επενδυτές ανυπομονούν να πουλήσουν την ποσότητα του
συναλλασσόμενου νομίσματος που έχουν στη διάθεση τους και πρόκειται να
υποτιμηθεί σύντομα. Παρόλα αυτά η παύση της τεχνητής διασύνδεσης του
νομίσματος μιας χώρας με κάποιο άλλο νόμισμα ενδέχεται μακροπρόθεσμα να
βοηθήσει την οικονομία της συγκεκριμένης χώρας, γιατί με αυτό τον τρόπο θα
επανέλθει σταδιακά η ανταγωνιστικότητα της χώρας και κατ’ επέκταση θα μειωθεί η
πιθανότητα να εμφανιστεί μια ακόμη απότομη κρίση μελλοντικά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομισματικής κρίσης που παρουσιάστηκε στο
παρελθόν ήταν η νομισματική κρίση του Μεξικού το 1994. Το Μεξικό είχε
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προχωρήσει στη δημιουργία μιας τεχνητής σύνδεσης του νομίσματος του (μεξικάνικο
πέσο) με το δολάριο. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν λίγο πριν το 1994 στον
πολιτικό και τον εγχώριο οικονομικό τομέα του Μεξικού ώθησαν τους εξωτερικούς
επενδυτές της χώρας στο να πουλήσουν τα πέσος που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους
και από ένα σημείο και έπειτα η κυβέρνηση του Μεξικού δεν ήταν πλέον σε θέση να
διατηρήσει τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία πέσο – δολαρίου χρησιμοποιώντας
τα συναλλαγματικά αποθεματικά της χώρας. Κατ’ επέκταση η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να παύσει την τεχνητή διασύνδεση του πέσο με το δολάριο, γεγονός το
οποίο οδήγησε στη ραγδαία πτώση της αξίας του νομίσματος του Μεξικού. Στη
συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπόρεσαν να εξομαλύνουν τις
συνέπειες που είχε αυτό το γεγονός στον πληθωρισμό αγοράζοντας ένα μέρος των
πλεονασματικών πέσος.
Στη σύγχρονη εποχή η νομισματική κρίση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Ο
βασικός λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό τη σύγχρονη εποχή, είναι η ύπαρξη της
Ευρωζώνης, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν κατά τις περιόδους που είχαν
παρουσιαστεί προηγούμενες διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κάποια από τα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύναψαν συμφωνία και δημιούργησαν μια ενιαία
νομισματική ένωση, τα μέλη της οποίας υιοθέτησαν το Ευρώ ως κοινό νόμισμα και
δεσμεύθηκαν να ακολουθούν μια ενιαία νομισματική πολιτική. Όπως αποδείχθηκε με
την πάροδο των ετών όμως, τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης δε βρίσκονταν στο ίδιο
επίπεδο από οικονομικής άποψης, γεγονός που οδήγησε τις οικονομικά ασθενέστερες
χώρες σε δυσμενή κατάσταση στην προσπάθεια τους να κινηθούν στα επίπεδα που
προσδιόριζε το κοινό νόμισμα.
Με την εμφάνιση της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης πολλές από τις
χώρες – μέλη της Ευρωζώνης παρουσίασαν εγχώρια οικονομικά προβλήματα. Το
ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας και δυσπιστίας που επικράτησε στις αγορές σταδιακά
ενέτεινε τα προβλήματα αυτά και η δύσκολη οικονομική κατάσταση αυτών των
ευρωπαϊκών χωρών ξεκίνησε να έχει αντίκτυπο στο Ευρώ, το ενιαίο νόμισμα των
χωρών της Ευρωζώνης. Η συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ – δολαρίου άρχισε να
μειώνεται, γεγονός που δημιούργησε οικονομική αστάθεια που είχε αντίκτυπο σε
διεθνές επίπεδο.
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Την ίδια περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετώπιζαν επίσης
οικονομικά προβλήματα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το πολύ υψηλό
επίπεδο χρέους τους που συνέχιζε να αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς δημιούργησε
ανησυχία στις αγορές και κατ’ επέκταση επηρεάστηκε η αξία του δολαρίου.
Επομένως η σύγχρονη παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε στην παρουσίαση
νομισματικής κρίσης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των δύο περισσότερο κυρίαρχων νομισμάτων
παγκόσμια, του Ευρώ και του δολαρίου. Παρόλα αυτά η κρισιμότητα της κατάστασης
στον ευρωπαϊκό χώρο θεωρήθηκε πως ήταν περισσότερο σοβαρή και τελικά η
μείωση της αξίας του Ευρώ ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση της αξίας του δολαρίου
και για το λόγο αυτό η ισοτιμία Ευρώ – δολαρίου μειώθηκε όπως προαναφέρθηκε.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές
χώρες που παρουσιάζουν νομισματική κρίση ως προς το τοπικό τους νόμισμα, αλλά
δε θα γίνει εκτενής αναφορά στο γεγονός αυτό σε αυτό το σημείο, καθώς στην
παρούσα ενότητα μελετάται η νομισματική κρίση στα πλαίσια που μπορεί αυτή να
επηρεάσει την παγκόσμια οικονομική κατάσταση.
Τα αποτελέσματα της σύγχρονης νομισματικής κρίσης που παρατηρείται στην
Ευρωζώνη δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν ακόμα. Αυτή την περίοδο μελετώνται
σενάρια που προσπαθούν να εξηγήσουν τι επιπτώσεις θα προκύψουν σε ευρωπαϊκό
αλλά και σε διεθνές επίπεδο στην περίπτωση που μία ή περισσότερες χώρες της
Ευρωζώνης επιλέξουν ή αναγκαστούν να εξέλθουν από την Ευρωζώνη και να
επιστρέψουν στη χρήση ενός τοπικού νομίσματος. Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή
Ένωση θεωρεί ότι η έξοδος μίας χώρας από την Ευρωζώνη θα αποδειχθεί να είναι
πολύ δαπανηρή και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές αναταραχές στην παγκόσμια
οικονομία εντείνοντας και παρατείνοντας με αυτό τον τρόπο τη σύγχρονη οικονομική
κρίση.
Επίσης τα αποτελέσματα της σύγχρονης νομισματικής κρίσης του δολαρίου δεν
είναι εφικτό να προβλεφθούν ακόμα, όπως και οι συνολικές επιπτώσεις που θα έχει
αυτή η νομισματική κρίση στο Ευρώ και αντίστροφα η νομισματική κρίση του Ευρώ
στο δολάριο. Οι αλληλεπιδράσεις που θα συμβούν μελλοντικά μεταξύ των
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νομισμάτων αυτών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα των αντίστοιχων
νομισματικών κρίσεων και της τελικής έκβασης τους.

6.4.

Η διασύνδεση των τριών τύπων κρίσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη
οικονομία και ο συστημικός κίνδυνος
Στις προηγούμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου αναλύθηκαν οι έννοιες της
χρηματοπιστωτικής, της δημοσιονομικής και της νομισματικής κρίσης και
παρουσιάστηκε η μορφή που έχουν λάβει στα πλαίσια της σύγχρονης παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Σε αυτή την ενότητα πρόκειται να μελετηθεί η διασύνδεση των
τριών αυτών τύπων κρίσεων και να προσδιοριστεί ο συστημικός κίνδυνος που
προκύπτει ως αποτέλεσμα.
Η σύγχρονη οικονομική κρίση έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη
διαφοροποιούν από τις προηγούμενες κρίσεις που είχαν εμφανιστεί. Το πρώτο
χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η σύγχρονη κρίση έχει παγκόσμιο χαρακτήρα.
Με την πάροδο των ετών

κάθε χώρα έχει

αναπτύξει

οικονομικές και

συναλλαγματικές σχέσεις με πολλές χώρες σε διεθνές επίπεδο και όταν εμφανίστηκε
η σύγχρονη οικονομική κρίση το δίκτυο των συναλλασσόμενων χωρών που είχε
δημιουργηθεί συνέβαλε σημαντικά στη γρήγορη και σχετικά εύκολη μετάδοση της
κρίσης μιας χώρας σε πολλές άλλες, οι οποίες μετέδωσαν την κρίση σε ακόμη
περισσότερες χώρες, κλπ., μέχρι που τελικά η οικονομική κρίση έλαβε παγκόσμιο
χαρακτήρα. Αυτό το δίκτυο των διασυνδεδεμένων οικονομιών μεταξύ των χωρών σε
διεθνές επίπεδο καθιστά επίσης δύσκολη την έξοδο μιας χώρας από την κρίση, καθώς
μπορεί αργότερα να επηρεαστεί ξανά από τις αρνητικές επιδράσεις που είχε η κρίση
σε μία άλλη χώρα με την οποία έχει στενές οικονομικές σχέσεις.
Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που εμφανίζει η σύγχρονη κρίση σε
σύγκριση με αντίστοιχες παλαιότερες κρίσεις είναι το γεγονός ότι παρουσιάζει
διασύνδεση μεταξύ των τριών διαφορετικών τύπων κρίσεων που αναλύθηκαν
προηγουμένως, δηλαδή της χρηματοπιστωτικής, της δημοσιονομικής και της
νομισματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό κάθε χώρα επηρεάζεται αρχικά από τον τύπο
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κρίσης στον οποίο είναι περισσότερο ευάλωτη, αλλά στη συνέχεια η εγχώρια κρίση
της λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις και επηρεάζει περισσότερους τομείς της εγχώριας
οικονομίας της. Ακολούθως η κρίση μεταδίδεται στις χώρες που έχουν στενές
οικονομικές σχέσεις με την εν λόγω χώρα με τη μορφή της κρίσης στην οποία είναι
περισσότερο ευάλωτες.
Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν έχουν προσδώσει έναν διαφορετικό
χαρακτήρα

στην

παγκόσμια

σύγχρονη

οικονομική

κρίση

και

την

έχουν

διαφοροποιήσει από τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις που έχουν παρουσιαστεί
στο παρελθόν. Είναι αξιοσημείωτο ότι κανείς δεν είναι σε θέση να δηλώσει με
βεβαιότητα από πού ξεκίνησε η σύγχρονη οικονομική κρίση. Πολλοί αναφέρουν πως
το πρώτο γεγονός που παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η πτώχευση
του χρηματοπιστωτικού οργανισμού Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008. Αυτό
πράγματι ήταν το πρώτο αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά το γεγονός αυτό δε σημαίνει
απαραίτητα ότι η σύγχρονη οικονομική κρίση ξεκίνησε από την Αμερική.
Ενδεχομένως ενέργειες υψηλού ρίσκου που πραγματοποιούνταν στην Ιρλανδία ή σε
κάποια άλλη χώρα να αποτέλεσαν την αφορμή για την αρχική εμφάνιση δυσχερειών
σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως ο Lehman Brothers που βρίσκονταν στην
Αμερική και τελικά το πρώτο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης να εμφανίστηκε σε
διαφορετική γεωγραφική περιοχή.
Στα πλαίσια της Ευρώπης, η κρίση φαίνεται να εμφανίστηκε αρχικά στην
Ιρλανδία, αφού αυτή ήταν η πρώτη χώρα που αντιμετώπισε προβλήματα λόγω
οικονομικής κρίσης. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι σίγουρο πως ισχύει, καθώς θα
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι π.χ. τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας
υπήρχαν πολύ καιρό πριν εμφανιστούν τα προβλήματα της Ιρλανδίας, αλλά τελικά
εμφανίστηκαν εκ των υστέρων. Καθώς εμφανίζονται συνεχώς περισσότερα
προβλήματα σε πολλές διαφορετικές χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι πολύ
δύσκολο πλέον να προσδιορίσει κάποιος το σημείο στο οποίο η οικονομική κρίση
πρωτοεμφανίστηκε και τελικά από πού αυτή πηγάζει.
Είναι γεγονός ότι επαναλαμβανόμενες λανθασμένες και ριψοκίνδυνες πρακτικές
σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου οδήγησαν σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη
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παγκόσμια οικονομική κατάσταση, η οποία τελικά εξελίχθηκε στην παγκόσμια
οικονομική κρίση. Δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο ακριβής τόπος και χρόνος
κατά τον οποίο αυτή εμφανίστηκε, αλλά ούτε και οι συνέπειες που θα έχει αυτή
μακροπρόθεσμα. Η σύγχρονη οικονομική κρίση έχει αυξήσει το συστημικό κίνδυνο
που παρατηρείται στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές τη σύγχρονη εποχή.
Η έννοια του συστημικού κινδύνου υποδηλώνει την πιθανότητα της κατάρρευσης
μιας ολόκληρης χρηματοπιστωτικής αγοράς που σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο
κλάδο ή με κάποιο συγκεκριμένο είδος προϊόντος. Τέτοιες καταρρεύσεις συνήθως
ξεκινούν με την αρχική κατάρρευση ενός σημαντικού χρεογράφου που σχετίζεται με
το συγκεκριμένο κλάδο ή είδος προϊόντος. Στη συνέχεια το σοκ που δημιουργείται
από αυτό το συμβάν προκαλεί μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων, η οποία οδηγεί στην
πτώση των τιμών των υπόλοιπων χρεογράφων του συγκεκριμένου κλάδου ή είδους
προϊόντος και τελικά καταλήγει στην κατάρρευση της σχετικής αγοράς.
Το βασικό κριτήριο με το οποίο υπολογίζεται ο συστημικός κίνδυνος είναι ο
τρόπος με τον οποίο κυκλοφορούν οι χρηματορροές μεταξύ των διαφόρων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εφόσον είναι εφικτό να πουληθεί μέρος των
ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων, αλλά και ελεγχόμενο χρέος μέσω της
συναλλαγής χρεογράφων, είναι αρκετά εύκολο το εν λόγω χρέος – οικονομικό
πρόβλημα να κινείται μεταξύ διαφορετικών επενδυτών μέσα στην αγορά. Το χρέος
αυτό, καθώς και οι χρηματορροές που στοχεύουν στην αντιστάθμιση του, στην
πραγματικότητα δεν εξαφανίζεται ούτε αντισταθμίζεται, αλλά μεταφέρεται και
καταλήγει να επιβαρύνει διαφορετικό επενδυτή μετά από μια σχετική συναλλαγή.
Όταν αρκετές επιχειρήσεις μιας χρηματοπιστωτικής αγοράς εμπλακούν σε τέτοιου
είδους συναλλαγές, τότε ο συστημικός κίνδυνος αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει γιατί σε
αυτή την περίπτωση εάν μία από αυτές τις επιχειρήσεις καταρρεύσει, τότε και οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί σε συναλλαγές με αυτή, θα
καταρρεύσουν επίσης. Ο κύριος λόγος για την κατάρρευση των υπόλοιπων
επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι οι επενδυτές, αντικρίζοντας την κατάρρευση της
μιας επιχείρησης, θα σπεύσουν να απομακρύνουν τα λεφτά τους και από τις
υπόλοιπες επιχειρήσεις φοβούμενοι την ενδεχόμενη κατάρρευση τους. Τελικά αυτός
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ο φόβος της ενδεχόμενης κατάρρευσης των επιχειρήσεων που ωθεί τους επενδυτές
στην απομάκρυνση των επενδύσεων τους είναι η αιτία για την οποία αυτή η
κατάρρευση είναι πράγματι πολύ πιθανό να συμβεί εκ των υστέρων.
Η ραγδαία απώλεια χρηματορροών από τις εν λόγω επιχειρήσεις θα οδηγήσει στην
υποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων αυτών συνολικά. Όταν ένα τέτοιο συμβάν
συσχετίζεται με σημαντικά χρεόγραφα, τότε το σοκ που θα επέλθει στη
χρηματοπιστωτική αγορά από ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να είναι πολύ έντονο και η
αγορά τελικά να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει.
Οι επενδυτές, όταν δουν πολλές επιχειρήσεις να καταρρέουν, αρχίζουν να πουλούν
τις μετοχές που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους και έχουν την οποιαδήποτε συσχέτιση
με τις επιχειρήσεις αυτές. Για παράδειγμα, αν μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρία
πτωχεύσει, τότε οι επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να πουλούν τις μετοχές των
εταιριών που προμήθευαν αυτή την εταιρία με πρώτες ύλες. Οι εταιρίες αυτές μπορεί
να προμήθευαν και πολλές άλλες υγιείς επιχειρήσεις με πρώτες ύλες, αλλά η
συσχέτιση τους με την εταιρία που κατέρρευσε είναι επαρκής για να προκαλέσει
πανικό και αναταραχές. Στη συνέχεια η πώληση των μετοχών αυτών των εταιριών
παροχής πρώτων υλών θα οδηγήσει στην πώληση μετοχών των εταιριών που
προμηθεύονταν πρώτες ύλες από τις εν λόγω εταιρίες, ακόμα και αν αυτές ήταν
υγιείς, και ούτω καθ’ εξής. Το πρόβλημα επομένως θα μπορούσε αρκετά γρήγορα να
ξεφύγει εκτός ελέγχου και τελικά να καταλήξει στην κατάρρευση ολόκληρης της
αγοράς.
Γενικά δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να αποφευχθεί ο συστημικός κίνδυνος,
ένας επενδυτής μπορεί να τον αντιμετωπίσει μόνο όταν πλέον αυτός έχει προκύψει.
Ακόμα και σε χαρτοφυλάκια με ισχυρή διαφοροποίηση ως προς τα χρεόγραφα που
περιέχουν, η απώλεια ενός ολόκληρου τμήματος μιας αγοράς θα έχει τελικά πολύ
σοβαρή επίπτωση στους επενδυτές. Επιπρόσθετα, όταν καταρρέει μια αγορά, μέσω
αλυσιδωτών αντιδράσεων επηρεάζονται αρνητικά και άλλα σχετικά τμήματα της
ευρύτερης αγοράς. Για παράδειγμα, εάν ένα μεγάλο μέρος των κατασκευαστικών
εταιριών καταρρεύσει, τότε σίγουρα αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα επηρεάσουν
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αρνητικά τον τομέα των βιομηχανικών μετάλλων που ανήκει στην ευρύτερη αγορά
των προϊόντων που αποτελούν πρώτες ύλες για κατασκευαστικές εταιρίες.
Στη σύγχρονη εποχή ο συστημικός κίνδυνος που έχει προκύψει προέρχεται κατά
βάση από την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές. Καθώς καθημερινά
υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις αναφορικά με την οικονομική κρίση, οι επενδυτές έχουν
καταλήξει να είναι περισσότερο δύσπιστοι όταν υπάρχουν πληροφορίες για θετικές
εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα αντιδρούν πολύ πιο απότομα και περισσότερο αρνητικά
όταν υπάρχει πληροφόρηση για αρνητικές εξελίξεις. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει
σε υπερβολικές αντιδράσεις ακόμα και όταν υπάρχει η πεποίθηση ότι θα υπάρξει
κάποια αρνητική εξέλιξη, χωρίς απαραίτητα να έχει συμβεί κάτι που να επιβεβαιώνει
την πεποίθηση αυτή.
Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να συνδέεται άμεσα με τις χρηματοπιστωτικές
αγορές, αλλά στη σύγχρονη εποχή δεν επηρεάζεται μόνο από τη χρηματοπιστωτική
κρίση. Επηρεάζεται επίσης και από τη δημοσιονομική και από τη νομισματική κρίση
που μπορεί να παρουσιάζεται σε μία χώρα, αλλά και από αντίστοιχες μορφές κρίσης
που παρουσιάζονται σε άλλες χώρες. Επιπρόσθετα μια χρηματοπιστωτική αγορά
μπορεί να παρουσιάσει αυξημένο συστημικό κίνδυνο ακόμα και ύστερα από μία
καθοριστική διεθνή οικονομική εξέλιξη, η οποία να μη συνδέεται άμεσα φαινομενικά
με τη συγκεκριμένη χρηματοπιστωτική αγορά.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σύγχρονη οικονομική κρίση έχει παρουσιαστεί και με τη
μορφή χρηματοπιστωτικής κρίσης, και με τη μορφή δημοσιονομικής, αλλά και με τη
μορφή νομισματικής κρίσης ανάλογα με τη χώρα, αλλά και συνολικά. Ο συστημικός
κίνδυνος είναι σημαντικά αυξημένος συγκριτικά με την εποχή που προηγήθηκε της
κρίσης, αλλά μέχρι αυτή την περίοδο δεν έχει καταρρεύσει καμία χρηματοπιστωτική
αγορά. Για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν συντομότερη έξοδος της Ευρώπης από
την κρίση και να ελαχιστοποιηθεί γρήγορα ο συστημικός κίνδυνος που έχει προκύψει,
προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, προβλέπεται άμεσα να
πραγματοποιηθούν σχετικές μεταρρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα ευρωπαϊκά
όργανα, οι οποίες αναλύονται στην ακόλουθη υποενότητα.
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6.5.

Η Ευρώπη αλλάζει: Οι δραστικές αλλαγές που επιφέρει η σύγχρονη
οικονομική κρίση στον Ευρωπαϊκό χώρο
Η σύγχρονη οικονομική κρίση οδήγησε στην εμφάνιση των αδυναμιών που
παρουσιάζει το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αδυναμίες αυτές όπως
αποκαλύπτεται τώρα αφορούν ελλείψεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τον
αρχικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του μοντέλου. Η σύγχρονη κρίση τόνισε τα
προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις αδυναμίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση
στοχεύει άμεσα να πραγματοποιήσει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για να
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες αυτές. Αυτές οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την
αλλαγή της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αλλαγή του Καταστατικού και
την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την πιθανή ίδρυση
ενός ενιαίου, υπερεθνικού Υπουργείου Οικονομικών για τα κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης, την ανάθεση του συντονισμού των δημόσιων οικονομικών τους σε
ευρωπαϊκό – υπερεθνικό επίπεδο και την πιθανή δημιουργία ενός Ευρωομολόγου.
Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 2009 και
η πιο πρόσφατη εκδοχή της είναι γνωστή και ως Συνθήκη της Λισαβόνας. Η
Ευρωπαϊκή Συνθήκη τροποποιείται ανά περιόδους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Συνήθης πρακτική είναι, για παράδειγμα, η τροποποίηση της Συνθήκης όταν μία ή
περισσότερες χώρες εισχωρούν

στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να

προσαρμοστεί η Συνθήκη κατάλληλα στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει.
Τη σύγχρονη εποχή η οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει την Ευρώπη έχει
αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα και έχει φέρει στην επιφάνεια προβλήματα
που σχετίζονται με τη διαρθρωτική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ήταν
εμφανή εξ’ αρχής. Για το λόγο αυτό η τροποποίηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κρίνεται επιτακτική προκειμένου να διορθωθούν τα προβλήματα αυτά και να
επιταχυνθεί η έξοδος της Ευρώπης από την οικονομική κρίση.
Οι βασικές αλλαγές που έχουν προταθεί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
τροποποίηση της Συνθήκης ώστε να οριστεί η δυνατότητα εθελοντικής ή
υποχρεωτικής εξόδου κάποιας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιβολή
κυρώσεων σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δε συμμορφώνονται
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για μεγάλο χρονικό διάστημα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός αυτών, συζητούνται και περεταίρω τροποποιήσεις, αλλά
μέχρι στιγμής τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καταλήξει σε
συμφωνία αναφορικά με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και με τον τρόπο που αυτές
θα επιτευχθούν.
Οι σχετικές συζητήσεις έλαβαν εκτενείς διαστάσεις κατά τα τέλη Νοεμβρίου και
τις αρχές Δεκεμβρίου 2011, αλλά τελικά δεν επήλθε μια ενιαία απόφαση που να
καθόριζε σαφώς τις αποδεκτές τροποποιήσεις στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο σύνολο των κρατών – μελών της. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα κρατών – μελών
που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι και στην Ευρωζώνη, αρνήθηκε να
συναινέσει στις τροποποιήσεις της Συνθήκης που είχαν προταθεί από τη Γαλλία και
τη Γερμανία. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η χώρα με τις μεγαλύτερες αντιδράσεις κατά
των προταθέντων τροποποιήσεων, καθώς εξέφρασε σαφέστατα τις αμφιβολίες της
σχετικά με τις ωφέλειες που θα αποκόμιζε ως χώρα από τις εν λόγω τροποποιήσεις.
Η Μεγάλη Βρετανία όμως δεν ήταν η μόνη χώρα που προβληματίστηκε και τελικά
διαφώνησε με τις τροποποιήσεις που είχαν προταθεί για τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, ακολούθησαν το παράδειγμα της Μεγάλης
Βρετανίας και δεν ενέκριναν αυτές τις τροποποιήσεις. Μέχρι στιγμής οι
τροποποιήσεις ως προς τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν αποδεκτές από
τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και έξι ακόμα χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με τις τροποποιήσεις
που είχαν προταθεί και μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκρίνει την πραγματοποίηση των
τροποποιήσεων αυτών.
Το αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αναφορικά με τις τροποποιήσεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε τα
κράτη – μέλη της Ευρωζώνης στη συνέχεια των συζητήσεων σχετικά με τις
τροποποιήσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι τροποποιήσεις
αυτές να εφαρμοστούν τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωζώνης, υπό την έννοια της
δημιουργίας ενός «δημοσιονομικού συμφώνου». Τα κράτη – μέλη που έχουν ταχθεί
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υπέρ αυτών των τροποποιήσεων θεωρούν ότι η υλοποίηση τους θα συμβάλει ενεργά
στην επαναφορά της εμπιστοσύνης των αγορών και κατ’ επέκταση στην ανάσχεση
της σύγχρονης οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ευρώπη. Τα κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης έχουν απευθύνει επίσης πρόσκληση σε όσες χώρες ανήκουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι στην Ευρωζώνη, και συμφωνούν με τις τροποποιήσεις
της Συνθήκης, να συμμετάσχουν στις τροποποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Η τροποποίηση της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό να
πραγματοποιηθεί ύστερα από σαφή συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών – μελών της
για να μπορέσει η Ευρώπη συνολικά να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν και να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ακόμα μεγαλύτερη
συνεκτικότητα απέναντι στην οικονομική κρίση. Για το λόγο αυτό προσωπικά θεωρώ
πως οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επέλθει πλήρης συμφωνία σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις τροποποιήσεις της Συνθήκης. Είναι
πιθανό κάτι τέτοιο να αποδειχθεί χρονοβόρο και να μην επιτευχθεί άμεσα, αλλά είναι
απαραίτητο να επέλθει πλήρης συμφωνία, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη
θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα
αποτελεσματικά.
Παράλληλα με τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται σχετικά με την αλλαγή της
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσαρμογή της στα νέα δεδομένα που
έχουν προκύψει, μελετάται και η αλλαγή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας μέσα από την αναθεώρηση του Καταστατικού της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ως όργανο λειτουργεί ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζουν άμεσα την οικονομία της Ευρώπης συνολικά.
Τη σύγχρονη εποχή μελετάται η αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να μπορέσει να αντιδράσει πιο γρήγορα και με
μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, όπου αυτό απαιτηθεί, για να εκτονωθεί η
ευρωπαϊκή κρίση το συντομότερο δυνατό. Η αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα και την προθυμία της να
συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση των χωρών της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν
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έντονες οικονομικές πιέσεις και οι οικονομικές τους δυσχέρειες ενδέχεται να έχουν
σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Στα πλαίσια των συζητήσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο σχετικά
με τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
έχουν παρουσιαστεί διαφωνίες και έχουν δημιουργηθεί δύο διαφορετικές απόψεις. Ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα
πρέπει να προχωρήσει στην περεταίρω ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας, ενώ ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Γερμανία
εκφράζουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κάθε άποψη
έχει αρκετούς ακόλουθους και μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχει ληφθεί μια
οριστική απόφαση αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Το μόνο σημείο στο οποίο συμφωνούν και οι δύο απόψεις είναι το γεγονός ότι στις
περιπτώσεις χωρών που παρουσιάζουν οικονομικά προβλήματα, θα πρέπει
απαραιτήτως να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται τα απαιτούμενα δημοσιονομικά
μέτρα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί πως με τον τρόπο αυτό αν
επιτευχθεί δημοσιονομική πειθαρχία, τότε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αυτό θα
είναι επαρκές και δε θα είναι απαραίτητη η άμεση τροποποίηση της Συνθήκης. Κατ’
επέκταση προτείνει εκτός από την επιβολή προκαθορισμένων κυρώσεων για τις
περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνονται οι αναγκαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και τη
δημιουργία ενός μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης, προσαρμοσμένου σε κάθε
κράτος – μέλος ξεχωριστά, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν ένα κράτος – μέλος
αποτυγχάνει στους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωση του χρέους και του
ελλείμματος του.
Ένα ακόμα θέμα που έχει αποτελέσει πηγή πολλών συζητήσεων, διαφωνιών και
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας είναι το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα Ευρωομόλογο μελλοντικά. Η
δημιουργία Ευρωομολόγου θα δώσει προς τις αγορές το σήμα της μη
αναστρεψιμότητας του Ευρώ και θα συμβάλει στη συντομότερη επιστροφή της
εμπιστοσύνης των αγορών προς τις χώρες της Ευρώπης.
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Ένα ενιαίο Ευρωομόλογο θα υποκαθιστούσε τα επιμέρους ομόλογα των χωρών
της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έχουν εξέλθει
από τις αγορές. Κατ’ επέκταση, θα παρείχε στις χώρες αυτές τη δυνατότητα να
αντλήσουν

χρηματοδότηση με

τη μορφή δανεισμού μέσω

της

διάθεσης

Ευρωομολόγων στις αγορές. Με αυτό τον τρόπο οι επενδυτές θα αγόραζαν ομόλογα
με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, καθώς θα εκδίδονταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα θα αντλούσαν χρήματα από τις αγορές οι χώρες – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα τα είχαν περισσότερο ανάγκη και τις οποίες οι αγορές δε
θα εμπιστεύονταν υπό διαφορετικές συνθήκες.
Όμως η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωομολόγου ενέχει και κάποιους κινδύνους. Ο
σοβαρότερος από αυτούς αφορά το γεγονός ότι με τη δημιουργία Ευρωομολόγου θα
μπορούσε να προκύψει πρόβλημα ηθικού κινδύνου στα πλαίσια της Ευρώπης. Κάθε
χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θεωρήσει ότι δεν έχει
πραγματική σημασία η δημοσιονομική της πειθαρχία, καθώς στη χειρότερη
περίπτωση η χώρα δε θα είναι σε θέση να διαπραγματεύεται ανεξάρτητα στις αγορές,
αλλά θα μπορεί πάντοτε να πουλήσει τα ομόλογα της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και να της δοθούν κατ’ αντιστοιχία Ευρωομόλογα που θα μπορούν πάντα να
διαπραγματεύονται στις αγορές με ευνοϊκούς όρους. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η
επιφυλακτικότητα με την οποία προσεγγίζει το θέμα των Ευρωομολόγων η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η δημιουργία Ευρωομολόγων δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής, αλλά με την
πορεία που ακολουθούν οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, προσωπικά θεωρώ πως
είναι θέμα χρόνου η τελική συμφωνία για τη δημιουργία τους. Οι πιέσεις που
ασκούνται έμμεσα από τις αγορές σε όλο και περισσότερες από τις αδύναμες χώρες
της Ευρώπης είναι πολύ πιθανό να κάνουν την ύπαρξη Ευρωομολόγων αναγκαιότητα
για να διασφαλιστεί το μέλλον του Ευρώ ως ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.
Μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις που παρουσιάζεται στο μοντέλο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την έναρξη της ύπαρξης του, είναι η έλλειψη μιας ενιαίας
Αρχής άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρώπης συνολικά. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε με βάση το όραμα της ύπαρξης μιας ενοποιημένης
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Ευρώπης, η οποία θα είχε το δικό της νόμισμα και τη δική της, συνολικά, δυνατή
οικονομία. Για πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυσσόταν και σταδιακά
μετατρεπόταν πράγματι σε μια επιμέρους ενοποιημένη Ευρώπη που συνεχώς
αυξανόταν και αποτελούνταν από περισσότερες χώρες. Το Ευρώ ως νόμισμα
ενισχυόταν συνεχώς και η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδυναμωνόταν με την
πάροδο του χρόνου.
Όταν παρουσιάστηκε η οικονομική κρίση έγιναν εμφανή τα προβλήματα που είχαν
δημιουργηθεί εξαιτίας της έλλειψης μιας ενιαίας δημοσιονομικής πολιτικής και
εποπτείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και η νομισματική και η
χρηματοπιστωτική πολιτική των κρατών – μελών της Ευρωζώνης είχε μεταφερθεί σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, η δημοσιονομική πολιτική των κρατών –
μελών είχε διατηρηθεί σε τοπικό επίπεδο ανά χώρα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε
σοβαρά προβλήματα αναφορικά με την επάρκεια του δημοσιονομικού σχεδιασμού
της κάθε χώρας και την εποπτεία της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων σε
τοπικό επίπεδο.
Καθώς είναι πλέον εμφανή τα προβλήματα που προέκυψαν από το γεγονός ότι τα
κράτη – μέλη είχαν διατηρήσει την ιδιότητα της διαχείρισης της δημοσιονομικής
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, αυτή την περίοδο εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο
δημιουργίας ενός οργάνου που θα διαχειρίζεται τη δημοσιονομική πολιτική σε
ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά. Κάθε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
ακολουθεί στη συνέχεια τις γενικές οδηγίες που θα παρέχονται από το όργανο αυτό
για το σύνολο των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και για το
συγκεκριμένο κράτος – μέλος αποκλειστικά. Το όργανο αυτό θα δημιουργηθεί κατ’
αναλογία με το αντίστοιχο όργανο που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής και θα στοχεύει στην οργάνωση και την εποπτεία της δημοσιονομικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά.
Όπως είναι πλέον φανερό από όσα διατυπώθηκαν ήδη σε αυτή την υποενότητα, η
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη τη σύγχρονη εποχή έχει οδηγήσει σε
έντονη κινητικότητα και πολλές συζητήσεις. Εάν τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης,
και κατ’ επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατορθώσουν μέσα από αυτές τις
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συζητήσεις να συμφωνήσουν εγκαίρως και να εφαρμόσουν τις αποτελεσματικότερες
ενέργειες για την καταπολέμηση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί, τότε η
Ευρώπη μετά την πάροδο της κρίσης θα είναι αρκετά ενδυναμωμένη και περισσότερο
συνεκτική από το παρελθόν. Εάν όμως οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών – μελών δεν
επιτρέψουν την έγκαιρη και ομόφωνη συμφωνία αναφορικά με τις απαιτούμενες
ενέργειες που θα πρέπει να εφαρμοστούν, τότε είναι πιθανή η αποχώρηση ορισμένων
κρατών – μελών από την Ευρωζώνη ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποδυνάμωση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εξασθένιση, ή ακόμα και η κατάργηση του Ευρώ ως
ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.
Καθώς αυτή την περίοδο οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών – μελών, αλλά και των
ευρωπαϊκών οργανισμών, συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς στην προσπάθεια
επίτευξης μιας ομόφωνης συμφωνίας, μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση των
απόψεων τους. Προσωπικά θεωρώ πως βραχυπρόθεσμα είναι δύσκολο να επιτευχθεί
μια πλήρης συμφωνία και για το λόγο αυτό πιστεύω πως στο άμεσο μέλλον δεν
πρόκειται να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις και ενέργειες που θα αφορούν το σύνολο
των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υλοποιηθούν συνολικά από
αυτές με τη μορφή γενικής ευρωπαϊκής οδηγίας.
Επειδή, όπως γίνεται φανερό από όσα περιγράφηκαν, είναι δύσκολη η λήψη
θεμελιωδών αποφάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση με γρήγορους ρυθμούς, μια
προσωρινή λύση που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από το Μάιο του 2010 και
συνεχίζει να εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα με επιτυχία, είναι η θέσπιση
προγράμματος για τις αγορές τίτλων (Securities Markets Programme – SMP). Το
πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή τη χρονική περίοδο που
εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά προβλήματα από τη σύγχρονη οικονομική κρίση
στην Ευρώπη.
Το πρόγραμμα για τις αγορές τίτλων θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και είναι σε συμφωνία με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το
Καταστατικό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με το
Καταστατικό λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών. Η
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θέσπιση του προγράμματος στηρίχθηκε σε κάποια ευρέως αποδεκτά δεδομένα, τα
οποία πρόκειται να αναφερθούν εδώ για λόγους πληρότητας.
Κατ’ αρχάς η δημιουργία και η θέσπιση του προγράμματος για τις αγορές τίτλων
στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες των κρατών – μελών της Ευρωζώνης μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ
τους και γενικότερα να συναλλάσσονται στις χρηματαγορές πραγματοποιώντας,
μεταξύ άλλων, αγοραπωλησίες διαπραγματεύσιμων τίτλων με οριστικές πράξεις,
όπως αυτό ορίζεται στο Καταστατικό της λειτουργίας τους. Το πρόγραμμα για τις
αγορές τίτλων έχει προσωρινό χαρακτήρα και θεσπίστηκε με στόχο την αντιμετώπιση
της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί στις χρηματαγορές τη σύγχρονη εποχή. Πιο
συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει την αντιμετώπιση των ισχυρών εντάσεων που
εκδηλώνονται σε αρκετούς τομείς της αγοράς και που έχουν ως συνέπεια τη
δυσχέρεια άσκησης μιας αποτελεσματικής ενιαίας νομισματικής πολιτικής που θα
οδηγούσε στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα.
Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
των κρατών – μελών της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να
μπορούν

να

πραγματοποιούν

οριστικές

πράξεις

απευθείας

με

τους

αντισυμβαλλομένους τους, παρεμβαίνοντας στις ιδιωτικές και τις δημόσιες αγορές
χρεογράφων στην Ευρωζώνη. Η σχετική «ελευθερία» για τέτοιες παρεμβάσεις από
την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε κράτους – μέλους της Ευρωζώνης έχει οριστεί
ανάλογα με το μερίδιο συμμετοχής της κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στα πλαίσια αυτά, ο ευρύτερος
στόχος του προγράμματος για αγορές τίτλων είναι η αντιμετώπιση της
δυσλειτουργίας που έχει εμφανιστεί στις αγορές τίτλων και η αποκατάσταση του
μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στο χώρο της Ευρωζώνης.
Η βάση στην οποία έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό η θέσπιση του προγράμματος
είναι οι δεσμεύσεις όλων των κρατών – μελών της Ευρωζώνης σχετικά με την
επίτευξη των δημοσιονομικών τους στόχων, όπως αυτοί θα ορίζονται κάθε χρόνο
ανάλογα με τις εξελίξεις που θα προκύπτουν. Κάποια κράτη – μέλη επίσης έχουν
προχωρήσει σε περεταίρω δεσμεύσεις σχετικά με τη δημοσιονομική τους
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προσαρμογή και την επίτευξη της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών τους
στοιχείων, καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας της σύγχρονης
οικονομικής κρίσης. Κατ’ επέκταση του γεγονότος αυτού το εύρος των παρεμβάσεων
που θα γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος για τις αγορές τίτλων, θα αποφασίζεται
από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στις 14 Μαΐου 2010 στην έκδοση της
σχετικής απόφασης για τη θέσπιση του προγράμματος για τις αγορές τίτλων. Η
απόφαση αυτή περιείχε σαφείς όρους, οι οποίοι ακολουθούνται πιστά κατά την
εφαρμογή του προγράμματος. Οι όροι αυτοί καθορίστηκαν σαφώς από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα η αγορά
αποδεκτών διαπραγματεύσιμων χρεογράφων με οριστικές πράξεις από τις κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος εντάσσεται στην ενιαία νομισματική πολιτική του.
Σύμφωνα με τους όρους που έχουν θεσπιστεί για το πρόγραμμα για αγορές τίτλων,
οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος μπορούν να αγοράζουν χρεόγραφα δύο
τύπων: Αποδεκτά διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδουν κεντρικές διοικήσεις ή
δημόσιοι φορείς με νόμισμα το Ευρώ και διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά
και αποδεκτά διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδουν ιδιωτικοί φορείς που έχουν
συσταθεί εντός της Ευρωζώνης και διαπραγματεύονται στην πρωτογενή ή/και στη
δευτερογενή αγορά. Κατά τη θέσπιση του προγράμματος ορίστηκαν επίσης κάποιες
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν επιπρόσθετα για τα
χρεόγραφα που θεωρούνται αποδεκτά για διαπραγμάτευση.
Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζουν ότι τα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα θα πρέπει να
είναι εκφρασμένα σε Ευρώ και ταυτόχρονα θα πρέπει είτε να εκδίδονται από
κεντρικές διοικήσεις ή δημόσιους φορείς των κρατών – μελών της Ευρωζώνης, είτε
να εκδίδονται από λοιπούς φορείς που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας
περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά είναι εκφρασμένα στο Κεφάλαιο 6, Παράρτημα
Ι, της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα στις 31 Αυγούστου 2000. Η συγκεκριμένη κατευθυντήρια γραμμή
αναφέρεται

στα

Ευρωσυστήματος.

μέσα
Τα

και

τις

διαδικασίες

διαπραγματεύσιμα
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νομισματικής

χρεόγραφα

που

πολιτικής

του

πληρούν

τις

προαναφερθείσες προϋποθέσεις θεωρούνται αποδεκτά για αγορά με οριστικές
πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων.
Στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων, αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι
θεωρούνται οι αντισυμβαλλόμενοι που είναι αποδεκτοί και για τη διενέργεια πράξεων
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, όπως αυτοί ορίζονται στην Ενότητα
2.1, Παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7, και κάθε άλλος
αντισυμβαλλόμενος που χρησιμοποιείται από μία τουλάχιστον κεντρική τράπεζα του
Ευρωσυστήματος για την επένδυση των χαρτοφυλακίων επενδύσεων της που είναι
εκφρασμένα σε Ευρώ. Η απόφαση για τη θέσπιση του προγράμματος για αγορές
τίτλων ισχύει από τότε που εκδόθηκε και η ισχύς της πρόκειται να είναι ενεργή μέχρι
την έκδοση κάποιας νεώτερης σχετικής απόφασης που να υποδηλώνει το αντίθετο.
Η διαδικασία που πραγματοποιούνταν για την άντληση χρηματοδότησης από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του προγράμματος για αγορές τίτλων ήταν η
εξής: Ύστερα από την οριστικοποίηση της απόφασης για την εφαρμογή του εν λόγω
προγράμματος, ξεκινώντας από τη 17η Μαΐου 2010, αναρτιόνταν κάθε εβδομάδα μια
ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην ενότητα
που συμπεριλαμβάνεται η περίληψη της εξειδικευμένης επικοινωνίας της 11. Η
ανακοίνωση αυτή έκανε αρχικά αναφορά στην απόφαση της 10ης Μαΐου 2010 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στη συνέχεια
αναφερόταν στις συγκεκριμένες ενέργειες που θα πραγματοποιούνταν για την εκ νέου
απορρόφηση της ρευστότητας που χορηγήθηκε μέσω του προγράμματος για αγορές
τίτλων.
Στα πλαίσια αυτά, δημοσιοποιούταν επίσης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα προχωρούσε σε έκτακτες δημοπρασίες, συνήθως την επόμενη μέρα της
ανακοίνωσης,

προκειμένου

να

συγκεντρωθούν

εβδομαδιαίες

προθεσμιακές

καταθέσεις με ημερομηνία διακανονισμού την επομένη της ημέρας των έκτακτων
δημοπρασιών. Στην ανακοίνωση γινόταν επίσης αναφορά στο μέγιστο επιτόκιο
προσφοράς που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη δημοπρασία, καθώς η δημοπρασία

11

http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.html .
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ήταν μεταβλητού επιτοκίου, αλλά και στο ποσό που ήταν πρόθυμη να απορροφήσει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις αγορές. Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε στο
μέγεθος του προγράμματος για αγορές τίτλων και συνυπολογίζονταν σε αυτό οι
συναλλαγές με πράξεις διακανονισμού το πολύ μέχρι 3 – 5 μέρες νωρίτερα.
Το σημείο αναφοράς με βάση το οποίο καθοριζόταν το ποσό κατανομής,
καθοριζόταν λαμβάνοντας υπόψη κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι
προϋποθέσεις αυτές ήταν ότι το μέγεθος του προγράμματος για αγορές τίτλων
παρέμενε αμετάβλητο και ότι το συγκεκριμένο ποσό θα «αποστειρωνόταν» πλήρως
μέσα από τη συγκεκριμένη πράξη απορρόφησης ρευστότητας αποκλειστικά. Επίσης
οι προθεσμιακές καταθέσεις που διατηρούνται στο Ευρωσύστημα δύνανται να
χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Η
σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία άντλησης χρηματοδότησης ολοκληρωνόταν
κάθε φορά με τη δήλωση πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη
διεξαγωγή μιας επιπρόσθετης πράξης άντλησης ρευστότητας από τις αγορές την
επόμενη βδομάδα.
Ακολούθως παρουσιάζονται τρία γραφήματα που απεικονίζουν την εξέλιξη του
προγράμματος για αγορές τίτλων από την έναρξη της εφαρμογής του μέχρι και το
τέλος του έτους 2011 σε εβδομαδιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται απεικόνιση
των δεδομένων του προγράμματος για αγορές τίτλων σε βάθος χρόνου 85
εβδομάδων, από την επιδίωξη άντλησης των πρώτων 16,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ
στις 18 Μαΐου 2010 μέχρι και την επιδίωξη άντλησης 211 δισεκατομμυρίων Ευρώ
στις 27 Δεκεμβρίου 2011 μέσω έκτακτων δημοπρασιών στα πλαίσια του
προγράμματος.
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Γράφημα 6.α. : Καταγραφή των εβδομαδιαίων ποσών άντλησης ρευστότητας
(σε δισεκατομμύρια Ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.h tml.

Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει ανά εβδομάδα το ποσό που επιδίωκε να
αντλήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τις αγορές στα πλαίσια του
προγράμματος για αγορές τίτλων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ποσό που
αντλούνταν εβδομαδιαία από τις αγορές παρουσιάζει μία σχεδόν συνεχή αυξητική
τάση. Αυτή η αυξητική τάση ήταν ελαφρώς απότομη τον πρώτο μήνα εφαρμογής του
προγράμματος, ακολούθως και μέχρι τον Αύγουστο του 2011 ήταν πολύ μικρή, αλλά
εξακολουθούσε να υπάρχει και στη συνέχεια από τον Αύγουστο του 2011 και έπειτα
ήταν ιδιαίτερα απότομη.
Η απότομη αυτή αυξητική τάση του ποσού που αντλούνταν σε εβδομαδιαία βάση
στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων εκφράζει την έντονη αβεβαιότητα
που επικρατούσε, και επικρατεί ακόμα, στις αγορές, γεγονός που έχει οδηγήσει την
Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα σε

ανάγκη
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άντλησης

αρκετά μεγαλύτερης

χρηματοδότησης προκειμένου να βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει τις οικονομικές
δυσχέρειες που έχουν παρουσιαστεί στην Ευρώπη λόγω της σύγχρονης οικονομικής
κρίσης.
Γράφημα 6.β. : Καταγραφή των διαφορών που παρουσιάζονταν μεταξύ των
εβδομαδιαίων ποσών άντλησης ρευστότητας (σε δισεκατομμύρια Ευρώ) από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.h tml.

Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ των ποσών που
αντλούνταν στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων ανά εβδομάδα από τις
αγορές για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρατηρούνται έντονες θετικές
διακυμάνσεις στα ποσά που αντλούνταν σε εβδομαδιαία βάση από τον Αύγουστο του
2011 και στη συνέχεια, γεγονός που εκφράζει τις αυξημένες απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ρευστότητα, καθώς από εκείνη τη χρονική
στιγμή και αργότερα η Ευρώπη έχει επηρεαστεί πολύ περισσότερο απ’ ότι στο
παρελθόν από τη σύγχρονη κρίση.
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Την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2011 και Ιουνίου 2011 παρουσιάζονται πολύ μικρές
διακυμάνσεις. Υπάρχουν εβδομάδες κατά τις οποίες το ποσό που αντλείται από τις
αγορές για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει σταθερό και υπάρχουν
ακόμα και ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που αντλούνταν μειωνόταν
συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτή η περίοδος χαρακτηριζόταν από
σχετική σταθερότητα και από μειωμένη αβεβαιότητα. Το γεγονός αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τη διατήρηση του ποσού της αντλούμενης ρευστότητας σε σταθερά
επίπεδα ή ακόμη και τη μείωση του από εβδομάδα σε εβδομάδα.
Γράφημα 6.γ. : Αθροιστική καταγραφή των εβδομαδιαίων ποσών άντλησης
ρευστότητας (σε δισεκατομμύρια Ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα
πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.h tml.

Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει την αθροιστική καταγραφή των ποσών που
αντλούνταν στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων ανά εβδομάδα από τη
18η Μαΐου 2010 μέχρι και το τέλος του έτους 2011. Συνολικά μέσα σε αυτή τη
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χρονική περίοδο αντλήθηκαν 7,684 τρισεκατομμύρια Ευρώ από το πρόγραμμα για
αγορές τίτλων.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας που περιέχει αναλυτικά όλες τις σχετικές
πληροφορίες για το πρόγραμμα για τις αγορές τίτλων από την ημέρα που ξεκίνησε η
εφαρμογή του μέχρι και το τέλος του έτους 2011. Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν
από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πιο συγκεκριμένα από
την ενότητα που συμπεριλαμβάνεται η περίληψη της εξειδικευμένης επικοινωνίας
της.
Πίνακας 6.α. : Καταγραφή της εξέλιξης της εφαρμογής του προγράμματος για αγορές τίτλων
σε εβδομαδιαία βάση κατά την περίοδο από την έναρξη της εφαρμογής του μέχρι και το τέλος
του έτους 2011.
Εβδομάδα Ημερομηνία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

18/5/2010
25/5/2010
1/6/2010
8/6/2010
15/6/2010
22/6/2010
29/6/2010
6/7/2010
13/7/2010
20/7/2010
27/7/2010
3/8/2010
10/8/2010
17/8/2010
24/8/2010
31/8/2010
7/9/2010
14/9/2010
21/9/2010
28/9/2010
5/10/2010
12/10/2010
19/10/2010

Ποσό
(σε δισεκατομμύρια €)

Διαφορά μεταξύ των
εβδομαδιαίων ποσών

Αθροιστικό ποσό
(σε δισεκατομμύρια €)

16,5
26,5
35
40,5
47,0
51,0
55,0
59,0
60,0
60,0
60,5
60,5
60,5
60,5
60,5
61,0
61,0
61,0
61,5
61,5
63,5
63,5
63,5

10,0
8,5
5,5
6,5
4,0
4,0
4,0
1,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
2,0
0,0
0,0

16,5
43,0
78,0
118,5
165,5
216,5
271,5
330,5
390,5
450,5
511,0
571,5
632,0
692,5
753,0
814,0
875,0
936,0
997,5
1.059,0
1.122,5
1.186,0
1.249,5
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Μέγιστο
επιτόκιο
προσφοράς
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

26/10/2010
2/11/2010
9/11/2010
16/11/2010
23/11/2010
30/11/2010
7/12/2010
14/12/2010
21/12/2010
28/12/2010
4/1/2011
11/1/2011
18/1/2011
25/1/2011
1/2/2011
8/2/2011
15/2/2011
22/2/2011
1/3/2011
8/3/2011
15/3/2011
22/3/2011
29/3/2011
5/4/2011
12/4/2011
19/4/2011
26/4/2011
3/5/2011
10/5/2011
17/5/2011
24/5/2011
31/5/2011
7/6/2011
14/6/2011
21/6/2011
28/6/2011
5/7/2011
12/7/2011
19/7/2011
26/7/2011
2/8/2011
9/8/2011

63,5
63,5
64,0
65,0
66,0
67,0
69,0
72,0
72,5
73,5
73,5
74,0
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
77,0
77,5
77,5
77,5
77,5
76,5
77,0
77,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
75,0
75,0
75,0
75,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0

0,0
0,0
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0
0,0
0,5
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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1.313,0
1.376,5
1.440,5
1.505,5
1.571,5
1.638,5
1.707,5
1.779,5
1.852,0
1.925,5
1.999,0
2.073,0
2.149,5
2.226,0
2.302,5
2.379,0
2.455,5
2.532,5
2.610,0
2.687,5
2.765,0
2.842,5
2.919,0
2.996,0
3.073,0
3.149,0
3.225,0
3.301,0
3.377,0
3.453,0
3.528,0
3.603,0
3.678,0
3.753,0
3.827,0
3.901,0
3.975,0
4.049,0
4.123,0
4.197,0
4.271,0
4.345,0

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

16/8/2011
23/8/2011
30/8/2011
6/9/2011
13/9/2011
20/9/2011
27/9/2011
4/10/2011
11/10/2011
18/10/2011
25/10/2011
31/10/2011
8/11/2011
15/11/2011
22/11/2011
29/11/2011
6/12/2011
13/12/2011
20/12/2011
27/12/2011

96,0
110,5
115,5
129,0
143,0
152,5
156,5
160,5
163,0
165,0
169,5
173,5
183,0
187,0
194,5
203,5
207,0
207,5
211,0
211,0

22,0
14,5
5,0
13,5
14,0
9,5
4,0
4,0
2,5
2,0
4,5
4,0
9,5
4,0
7,5
9,0
3,5
0,5
3,5
0,0

4.441,0
4.551,5
4.667,0
4.796,0
4.939,0
5.091,5
5.248,0
5.408,5
5.571,5
5.736,5
5.906,0
6.079,5
6.262,5
6.449,5
6.644,0
6.847,5
7.054,5
7.262,0
7.473,0
7.684,0

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.html.

Σε αυτό το σημείο για λόγους πληρότητας θα γίνει αναφορά στο πρόγραμμα για
αγορές τίτλων υπό το πρίσμα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται
να συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους ως ιδιωτικός φορέας για
τα ελληνικά ομόλογα αξίας (σύμφωνα με δηλώσεις της αγοράς) 45 δισεκατομμυρίων
Ευρώ. Αν και δεν είναι σαφώς ξεκάθαρη η αιτία της μη συμμετοχής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, προσωπικά θεωρώ
ότι η ενδεχόμενη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ερχόταν σε
σύγκρουση με το Άρθρο 123 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Άρθρο 123
της Συνθήκης απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις άμεσες χρηματικές
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1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,00%
1,00%
1,00%

μεταβιβάσεις, δηλαδή υπό μίαν έννοια τη χρηματοδότηση κυβερνήσεων/κρατών από
το Ευρωσύστημα.
Το πρόγραμμα για αγορές τίτλων με τον τρόπο που έχει οριστεί δεν αντίκειται
άμεσα στις Αρχές του Άρθρου 123 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τουλάχιστον όχι ως προς λειτουργίες τέτοιου τύπου που έχουν περιορισμένη
εμβέλεια. Επίσης το πρόγραμμα για αγορές τίτλων επιτρέπεται με τον τρόπο που έχει
οριστεί το Πρωτόκολλο 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά η
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αναδιάρθρωση του ελληνικού
χρέους θα ερχόταν σε αντίθεση με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπρόσθετα

η συμμετοχή

της

Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας

στην

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους ενδεχομένως να έδινε λανθασμένα προς τις
υπόλοιπες αδύναμες χώρες της Ευρώπης το σήμα πως στη χειρότερη περίπτωση, αν
τα δημοσιονομικά τους στοιχεία δεν είναι καλά και το χρέος τους καταλήξει
υπερβολικά μεγάλο, τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συμβάλει στην
αναδιάρθρωση τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε τα ακριβώς αντίθετα
αποτελέσματα από αυτά που θα επιδιώκονταν, αυξάνοντας τη μετάδοση της κρίσης
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αντί να συμβάλει στον περιορισμό της.
Το πρόγραμμα για αγορές τίτλων αποτελεί έναν πολύ δυναμικό μηχανισμό άντλησης
ρευστότητας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η
λήψη ομόφωνων αποφάσεων από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για να μπορέσει η Ευρώπη συνολικά να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη οικονομική
κρίση και να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν συντομότερη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7.1.

Περίληψη των πορισμάτων της μελέτης
Η μελέτη αυτή αποσκοπεί να παράσχει στον αναγνώστη όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσει τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον
ευρωπαϊκό χώρο τη σύγχρονη εποχή στα πλαίσια της οικονομικής συγκυρίας που
επικρατεί. Για το λόγο αυτό αρχικά γίνεται αποτύπωση και ανάλυση όλων των
απαραίτητων οικονομικών εννοιών και στη συνέχεια γίνεται ενδελεχής μελέτη
περιπτώσεων των χωρών της Ευρώπης.
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης έγινε μια απλή εισαγωγή στο σκοπό
της μελέτης και στα δεδομένα που αναλύονται στα πλαίσια αυτής. Το δεύτερο
κεφάλαιο είναι επικεντρωμένο στην καταγραφή όλων των οικονομικών εννοιών και
των ορισμών που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο αναγνώστης για να μπορεί να
κατανοήσει με ευκολία τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί ακολούθως. Πιο
συγκεκριμένα, προσδιορίζεται η έννοια του οικονομικού αποτελέσματος και κατ’
επέκταση η έννοια του ελλείμματος. Επίσης ορίζεται η σχέση μεταξύ ελλείμματος και
δημόσιου χρέους και αναλύονται οι διαφορετικές μέθοδοι που υπάρχουν για την
προσέγγιση του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος. Αναφέρονται και αναλύονται
οι διαφορετικοί τρόποι αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή η αναδιάταξη, η
αναχρηματοδότηση και το «κούρεμα» και προσδιορίζονται οι μεταξύ τους διαφορές.
Καθώς η μελέτη επικεντρώνεται στις οικονομικές εξελίξεις στα πλαίσια της
Ευρώπης, το τρίτο κεφάλαιο παραθέτει πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με τους
ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν αναλάβει ενεργή δράση στις
εξελίξεις της οικονομίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Στα πλαίσια αυτά γίνεται αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας, καθώς και στις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, όπως
επίσης και στο γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα αποτελέσει
τον αντικαταστάτη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
μελλοντικά. Επίσης αναλύεται και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις
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σύγχρονες εξελίξεις της οικονομίας της Ευρώπης και ο ενεργός ρόλος των
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Αναφορικά με τους διεθνείς οργανισμούς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στις οικονομικές εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου, γίνεται εκτενής αναφορά στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για να είναι πλήρης η σχετική ανάλυση του
κεφαλαίου, παρέχονται περεταίρω εξειδικευμένες πληροφορίες σε θέματα που
αφορούν τη βοήθεια παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων
και το ρόλο που πρόκειται να διαδραματίσει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις
μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις.
Τα ακόλουθα δύο κεφάλαια επικεντρώνονται στη μελέτη περιπτώσεων χωρών της
Ευρώπης που έχουν επηρεαστεί από τη σύγχρονη οικονομική κρίση. Ο διαχωρισμός
μεταξύ των κεφαλαίων έχει γίνει με βάση το νόμισμα που έχουν υιοθετήσει οι χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, από τις οκτώ χώρες που αναλύονται συνολικά, οι πρώτες πέντε
αναλύονται στο τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης και είναι κράτη – μέλη της
Ευρωζώνης, ενώ οι υπόλοιπες τρεις αναλύονται στο πέμπτο κεφάλαιο και δεν έχουν
υιοθετήσει το Ευρώ ως νόμισμα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι περιπτώσεις της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας,
της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας. Όλες αυτές οι χώρες είναι μέλη τόσο της
Ευρωζώνης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα της
Ευρώπης που επηρεάστηκε από τη σύγχρονη οικονομική κρίση. Τα οικονομικά
προβλήματα της Ιρλανδίας ήταν κατά βάση χρηματοπιστωτικά και αφορούσαν τον
τραπεζικό κλάδο της χώρας. Σύντομα όμως εξαπλώθηκαν και στο δημοσιονομικό
τομέα της χώρας, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα.
Παρόλα αυτά η χώρα αντέδρασε γρήγορα λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα και
πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολύ
σύντομα η χώρα να αρχίσει να ανακάμπτει οικονομικά. Προβλέπεται πλέον πως
σύντομα η οικονομία της θα βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και θα εξέλθει από το
μηχανισμό στήριξης, στον οποίο είχε προσφύγει λόγω της δυσμενούς οικονομικής
κατάστασης της.
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Η Πορτογαλία είναι μία ακόμα χώρα που έχει προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης
γιατί ήταν απαραίτητο να της παρασχεθεί οικονομική βοήθεια. Σε αντίθεση με την
Ιρλανδία, τα προβλήματα της οικονομίας της Πορτογαλίας ήταν κατά βάση
δημοσιονομικά. Στη συνέχεια η δυσμενής κατάσταση των δημοσιονομικών στοιχείων
της χώρας επηρέασε και το χρηματοπιστωτικό τομέα της, γεγονός που οδήγησε σε
μια γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Μέχρι στιγμής η
χώρα έχει προβεί σε πολλές ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση της
οικονομικής της κατάστασης μέσα από την επαναφορά της οικονομικής
σταθερότητας. Αν και οι ενέργειες αυτές έχουν χαρακτηριστεί αρκετά γενναίες, δεν
ήταν επαρκείς για να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα και να εξαλείψουν την
οικονομική αβεβαιότητα. Επομένως η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσχέρειες και να πραγματοποιεί συνεχώς περεταίρω ενέργειες που
αποσκοπούν στην καταπολέμηση της οικονομικής της κρίσης.
Η Ισπανία είναι άλλη μια χώρα – μέλος της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζει
οικονομικές δυσχέρειες τη σύγχρονη εποχή. Η χώρα αυτή κατάφερε να εφαρμόσει
ενεργές πολιτικές εγκαίρως και πρόλαβε να περιορίσει την εξάπλωση των
οικονομικών προβλημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης
και μελλοντικά δε θεωρείται αρκετά πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο λόγω της
ενθαρρυντικής οικονομικής εξέλιξης που έχει σημειώσει μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Η Ιταλία είναι επίσης μια χώρα της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζει οικονομικά
προβλήματα, αλλά δεν έχει εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης μέχρι στιγμής. Τα
ισχυρά δημοσιονομικά προβλήματα της όμως φαίνεται ότι εντείνονται με την πάροδο
του χρόνου και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθει η χώρα στις
έντονες οικονομικές πιέσεις και να αποφύγει την είσοδο στο μηχανισμό στήριξης. Η
είσοδος της στο μηχανισμό είναι αρκετά πιο πιθανή συγκριτικά με την Ισπανία, αλλά
καθώς η Ιταλία είναι μία από τις χώρες του ευρωπαϊκού χώρου που διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα τέτοιο γεγονός
ενδεχομένως θα δημιουργούσε έντονες οικονομικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη και
θα οδηγούσε σε ένταση της οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας που επικρατεί.
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Η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα που αντιμετωπίζει τα πιο σοβαρά οικονομικά
προβλήματα τη σύγχρονη εποχή. Τα έντονα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας
που εντείνονταν επί σειρά ετών οδήγησαν σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες τη
σύγχρονη εποχή και σε σύντομο χρονικό διάστημα επηρέασαν αρνητικά και το
χρηματοπιστωτικό τομέα της. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης της
Ελλάδας θεσπίστηκαν δύο μεσοπρόθεσμα προγράμματα σε συνδυασμό με την
παροχή οικονομικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά λόγω της
δημοσιονομικής εκτροπής που παρουσιάστηκε από αυτά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί
αρκετές προσαρμογές και προσθήκες στα προγράμματα. Επίσης ελήφθησαν
σημαντικές αποφάσεις για την περίπτωση της Ελλάδας και από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ιδρύθηκε και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
ως απόρροια των οικονομικών εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο.
Οι χώρες που προαναφέρθηκαν αντιμετωπίζουν καθεμιά τη δική της εσωτερική
οικονομική κρίση που έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων. Εκτός αυτού όμως,
κάθε χώρα ατομικά, αλλά και όλες μαζί συνολικά, αντιμετωπίζουν και τη
νομισματική κρίση που έχει παρουσιαστεί ως προς το Ευρώ, που αποτελεί το ενιαίο
τους νόμισμα. Το Ευρώ τη σύγχρονη εποχή χάνει με γρήγορους ρυθμούς την αξία του
έναντι του δολαρίου λόγω της έντονης οικονομικής αβεβαιότητας και της
χρηματοπιστωτικής αστάθειας που παρουσιάζεται στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ένα επιπρόσθετο πλήγμα στις οικονομίες των χωρών – μελών της
Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες λόγω της σύγχρονης οικονομικής κρίσης.
Η Βουλγαρία είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι της
Ευρωζώνης. Επομένως ανήκει στην ευρύτερη «οικογένεια» των χωρών που ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας διατηρήσει όμως το τοπικό τους νόμισμα. Η
Βουλγαρία έχει αντιμετωπίσει στο πρόσφατο παρελθόν μια οικονομική κρίση ύστερα
από την οποία είχε παρουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα πολύ ενθαρρυντικά
σημάδια ανάκαμψης. Ακολούθως όμως όταν εμφανίστηκε η σύγχρονη οικονομική
κρίση, την επηρέασε σημαντικά και την επανέφερε σε καθεστώς εγχώριας
οικονομικής κρίσης. Αν και δεν έχει υιοθετήσει το Ευρώ, η εγχώρια κρίση της πήρε
και τη μορφή νομισματικής κρίσης μεταξύ άλλων και το νόμισμα της χρειάστηκε να
υποτιμηθεί για να μπορέσει να ανακουφιστεί ελαφρώς η οικονομία της. Μέχρι
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στιγμής η Βουλγαρία εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση,
αλλά η σταδιακή βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων είναι ενθαρρυντική για τις
μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις της χώρας.
Η Ουγγαρία είναι επίσης μία χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν
είναι μέλος της Ευρωζώνης. Η χώρα είχε εκδηλώσει την πρόθεση της να εισέλθει και
στην Ευρωζώνη στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά έπειτα από τις σύγχρονες οικονομικές
εξελίξεις εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς αυτό το ενδεχόμενο. Η Ουγγαρία στο
παρελθόν είχε αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς είχε
αντιμετωπίσει τη δική της εγχώρια οικονομική κρίση. Αν και χρειάστηκαν δραστικές
ενέργειες για την καταπολέμηση της, σε σύντομο χρονικό διάστημα η χώρα
βρισκόταν σε καθεστώς οικονομικής ανάκαμψης και τα οικονομικά της στοιχεία
είχαν επιδείξει ιδιαίτερα ενθαρρυντική βελτίωση. Παρόλα αυτά η χώρα πλήγηκε
έντονα από τη σύγχρονη οικονομική κρίση και το γεγονός αυτό επέστρεψε την
οικονομία της σε επίπεδα που ίσχυαν στο μακρινό παρελθόν. Αυτή την περίοδο η
κατάσταση της οικονομίας της χώρας είναι πολύ δυσμενής και η Ουγγαρία για το
λόγο αυτό έχει εκφράσει την πρόθεση της να εισέλθει στο μηχανισμό στήριξης και να
δεχτεί οικονομική βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η Ρωσία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν ανήκει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ούτε στην Ευρωζώνη. Ήταν μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της Σοβιετικής
Ένωσης, αλλά η οικονομία της χώρας αντιμετώπισε έντονα προβλήματα μετά τη
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και στην προσπάθεια της να προσαρμοστεί στα νέα
οικονομικά δεδομένα που είχαν προκύψει. Το 1998 η Ρωσία χρεοκόπησε. Στη
συνέχεια η οικονομία της άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει και αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Η σύγχρονη οικονομική
κρίση επηρέασε σημαντικά όμως και αυτή τη χώρα, ωθώντας τη σε οικονομική
ύφεση για μία ακόμη φορά. Αυτή την περίοδο η Ρωσία παρουσιάζει οριακούς
ρυθμούς ανάπτυξης και σταδιακά ανακάμπτει από την πρόσφατη κρίση που
αντιμετώπισε.
Το έκτο κεφάλαιο αυτής της μελέτης κάνει αναφορά στην αυτοτροφοδοτούμενη
κρίση της σύγχρονης εποχής. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι έννοιες της
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χρηματοπιστωτικής, της δημοσιονομικής και της νομισματικής κρίσης καθώς και της
διασύνδεσης που υπάρχει μεταξύ τους. Γίνεται επίσης αναφορά και στην έννοια του
συστημικού κινδύνου και στην παρουσίαση του τη σύγχρονη εποχή. Τέλος
αναφέρονται και αναλύονται οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σταδιακά στον
ευρωπαϊκό χώρο λόγω της σύγχρονης οικονομικής κρίσης.
Η εν λόγω μελέτη αποσκοπεί να δώσει στον αναγνώστη μια πλήρη και όσο το
δυνατόν αντικειμενικότερη εικόνα της σύγχρονης οικονομικής κατάστασης στον
ευρωπαϊκό χώρο. Επιδίωξη της μελέτης είναι να κατανοηθεί από τον αναγνώστη η
κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη τη σύγχρονη εποχή και ακολούθως ο
αναγνώστης πλέον να βρίσκεται σε θέση να παρακολουθήσει τα τεκταινόμενα και να
σχηματίσει τη δική του προσωπική άποψη για τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Γραφήματα
Κεφάλαιο 4:
Γράφημα 4.α. : Η εμπιστοσύνη στην κεντρική τράπεζα έχει σταθεροποιηθεί

Πηγή: Ireland’s Ministry of Finance, 2011. Department of Finance. Irish Banking Landscape
– Moving Forward. Six Monthly Review. September 2011.
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Γράφημα 4.β. : Η πορεία του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος της Πορτογαλίας
κατά τα έτη 1999 – 2010.

Πηγή: Portugal’s Ministry of Finance, 2011. Fiscal Strategy Document 2011 – 2015.
Portuguese Republic, August 2011.

Γράφημα 4.γ. : Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του πραγματικού Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της Πορτογαλίας (σε ποσοστιαίες μονάδες)

Πηγή: Portugal’s Ministry of Finance, 2011. Fiscal Strategy Document 2011 – 2015.
Portuguese Republic, August 2011.
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Γράφημα 4.δ. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ισπανίας κατά τα έτη 2000 – 2016
(αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .

Γράφημα 4.ε. : Το spread των ιταλικών 10ετών ομολόγων για το έτος 2011.

Πηγή: Bloomberg, http://www.bloomberg.com/quote/!IT10:IND/chart .
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Γράφημα 4.στ. : Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 – 2010
(ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος)

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
βρεθούν στη δημοσίευση «Η Ελληνική Οικονομία» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Δημοσίευση: 23/09/2011.

Γράφημα 4.ζ. : Το έλλειμμα της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 – 2010
(ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος)

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
βρεθούν στη δημοσίευση «Η Ελληνική Οικονομία» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Δημοσίευση: 23/09/2011.
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Γραφήματα 4.η. : Το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας τη χρονική
περίοδο 2000 - 2009

Πηγή: European Commission, 2010. Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την
Ελλάδα. European Economy, Occasional Papers 61, June 2010.

Γράφημα 4.θ. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ελλάδας και του μέσου
ρυθμού ανάπτυξης της Ευρώπης κατά τα έτη 1998 – 2016 (αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .
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Γραφήματα 4.ι. : Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Ελλάδας

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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Γραφήματα 4.κ. : Επιλεγμένοι δείκτες της οικονομίας της Ελλάδας (ποσοστιαία
μεταβολή από έτος σε έτος)

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director
for Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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Γράφημα 4.λ. : Λήξεις χρέους της ελληνικής κεντρικής Κυβέρνησης

Πηγή: Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
http://www.pdma.gr/%28S%28etbboonimcj5w5vnhf5dk3vw%29%29/ODDHX/StaticPage1.a
spx?pagenb=436 .
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Γραφήματα 4.μ. : Οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της Ελλάδας
(ποσοστιαία μεταβολή από έτος σε έτος)

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
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Γραφήματα 4.ν. : Οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προβλέψεις της Ελλάδας
(ποσοστιαία μεταβολή από έτος σε έτος)

Πηγή: International Monetary Fund, 2011. Greece: Fifth Review under the Stand-By
Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria;
Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for
Greece. IMF Country Report No. 11/351, December 2011.
267

Κεφάλαιο 5:
Γράφημα 5.α. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Βουλγαρίας
κατά τα έτη 1980 – 2016 (αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .

Γράφημα 5.β. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ουγγαρίας
κατά τα έτη 1984 – 2016 (αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .
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Γράφημα 5.γ. : Η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης της Ρωσίας
κατά τα έτη 1992 – 2016 (αναμενόμενη)

Πηγή: IMF Data Mapper v.3.0., http://www.imf.org/external/datamapper/index.php .
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Κεφάλαιο 6:
Γράφημα 6.α. : Καταγραφή των εβδομαδιαίων ποσών άντλησης ρευστότητας
(σε δισεκατομμύρια Ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.h tml.
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Γράφημα 6.β. : Καταγραφή των διαφορών που παρουσιάζονταν μεταξύ των
εβδομαδιαίων ποσών άντλησης ρευστότητας (σε δισεκατομμύρια Ευρώ) από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.h tml.

Γράφημα 6.γ. : Αθροιστική καταγραφή των εβδομαδιαίων ποσών άντλησης
ρευστότητας (σε δισεκατομμύρια Ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα
πλαίσια του προγράμματος για αγορές τίτλων

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.h tml.
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B. Πίνακες
Κεφάλαιο 3:
Πίνακας 3.α. : Οι χώρες – μέτοχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF)
Χώρα

Εγγυήσεις (σε εκατομμύρια €)

Βέλγιο

15.292,18

Γερμανία

119.390,07

Ιρλανδία

7.002,40

Ισπανία

52.352,51

Γαλλία

89.657,45

Ιταλία

78.784,72

Κύπρος

863,09

Λουξεμβούργο

1.101,39

Μάλτα

398,44

Ολλανδία

25.143,58

Αυστρία

12.241,43

Πορτογαλία

11.035,38

Σλοβενία

2.072,92

Σλοβακία

4.371,54

Φινλανδία

7.905,20

Ελλάδα

12.387,70

Σύνολο Εγγυήσεων

440.000,00

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf
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Πίνακας 3.β.: Το ποσοστό συμμετοχής κάθε κράτους – μέλους της Ευρωζώνης στον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)
Χώρα

Ποσοστό Συμμετοχής

Αυστρία

2,783

Βέλγιο

3,477

Κύπρος

0,196

Εσθονία

0,186

Φινλανδία

1,797

Γαλλία

20,386

Γερμανία

27,146

Ελλάδα

2,817

Ιρλανδία

1,592

Ιταλία

17,914

Λουξεμβούργο

0,250

Μάλτα

0,073

Ολλανδία

5,717

Πορτογαλία

2,509

Σλοβακία

0,824

Σλοβενία

0,428

Ισπανία

11,904

Πηγή: http://www.efsf.europa.eu/attachments/faq_en.pdf

273

Πίνακας 3.γ.: Επιθυμητές μορφές συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα κάτω από
εναλλακτικές περιστάσεις
Κατάσταση

Μορφή συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Καλές προοπτικές φερεγγυότητας

ψspon, ψfdi, ψstcl, ψ mtcnv

Μέτρια φερεγγυότητα

ψstcl, ψ mtcnv, πιθανώς ψbemv

Υψηλή πιθανότητα αφερεγγυότητας

ψLCresc, ψbeaf, ψbrcac

Τύποι συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
που θα πρέπει να αποφεύγονται

ψdaa, ψOCC,

ψoas (τουλάχιστον για φερέγγυες χώρες)

Πηγή: Cline, W., 2002. “Private Sector Involvement: Definition, Measurement, and
Implementation”. Center for Global Development and Institute for International Economics.

Υπόμνημα:
ψspon : Αυθόρμητος δανεισμός (Spontaneous lending)
ψfdi : Άμεσες ξένες επενδύσεις (Foreign direct investments)
ψstcl : Διατήρηση των τραπεζικών πιστωτικών ορίων (Maintenance of bank credit
lines)
ψmtcnv : Μεσοπρόθεσμη μετατροπή των τραπεζικών πιστωτικών ορίων (Mediumterm conversion of bank credit lines)
ψbemv : Ανταλλαγή ομολόγων με διατήρηση της αξίας τους (Bond exchange
maintaining value)
ψLCresc : Επαναδιαπραγμάτευση με βάση το σχέδιο του Λονδίνου (London-club
rescheduling)
ψbeaf : Ανταλλαγή ομολόγων και μείωση του χρέους (Bond exchange and
forgiveness)
ψbrcac : Επαναδιαπραγμάτευση ομολόγων μέσω ρητρών συλλογικής δράσης (Bonds
rescheduled through collective action clauses)
ψdaa : Χρεοκοπία και καθυστέρηση πληρωμών (Default and arrears)
ψOCC : Έλεγχος των εκροών κεφαλαίων (Outward capital controls)
ψoas : Στάση πληρωμών εγκεκριμένη από επίσημους φορείς (Officially approved
Standstill)
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Κεφάλαιο 4:
Πίνακας 4.α. : Οι δόσεις της παροχής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης προς την Ιρλανδία μέχρι σήμερα
Ποσό οικονομικής

Χρόνος λήξης

Ημερομηνία

Ημερομηνία

βοήθειας

των ομολόγων

άντλησης κεφαλαίων

εκταμίευσης

€ 5 δισεκατομμύρια

5 έτη

5 Ιανουαρίου 2011

12 Ιανουαρίου 2011

€ 3,4 δισεκατομμύρια

7 έτη

17 Μαρτίου 2011

24 Μαρτίου 2011

€ 3 δισεκατομμύρια

10 έτη

24 Μαΐου 2011

31 Μαρτίου 2011

€ 2 δισεκατομμύρια

15 έτη

22 Σεπτεμβρίου 2011

19 Σεπτεμβρίου 2011

€ 0,5 δισεκατομμύρια

7 έτη

29 Σεπτεμβρίου 2011

6 Οκτωβρίου 2011

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/ireland/index_en.htm .

Πίνακας 4.β. : Οι δόσεις της παροχής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης προς την Πορτογαλία μέχρι σήμερα
Ποσό οικονομικής

Χρόνος λήξης

Ημερομηνία

Ημερομηνία

βοήθειας

των ομολόγων

άντλησης κεφαλαίων

εκταμίευσης

€ 1,75 δισεκατομμύρια

10 έτη

24 Μαΐου 2011

31 Μαΐου 2011

€ 4,75 δισεκατομμύρια

5 έτη

25 Μαΐου 2011

1 Ιουνίου 2011

€ 5 δισεκατομμύρια

10 έτη

14 Σεπτεμβρίου 2011

21 Σεπτεμβρίου 2011

€ 2 δισεκατομμύρια

15 έτη

22 Σεπτεμβρίου 2011

29 Σεπτεμβρίου 2011

€ 0,6 δισεκατομμύρια

7 έτη

29 Σεπτεμβρίου 2011

6 Οκτωβρίου 2011

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/portugal/index_en.htm .
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Πίνακας 4.γ.: Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 –
2010 (σε εκατομμύρια €)
Έτος

Χρέος
(σε εκατομμύρια €)

Έλλειμμα
(σε εκατομμύρια €)

2000

140.971

-5.809

2001

151.869

-6.502

2002

159.214

-7.573

2003

168.025

-9.853

2004

183.187

-13.750

2005

212.418

-10.407

2006

224.915

-12.699

2007

239.364

-15.200

2008

262.318

-23.175

2009

298.706

-36.648

2010

328.588

-23.954

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011. Η Ελληνική Οικονομία. 23 Σεπτεμβρίου 2011.
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Πίνακας 4.δ.: Το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της Ελλάδας κατά τα έτη 2000 –
2010 (ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος)
Έτος

Χρέος
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Έλλειμμα
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

2000

103,4

-3,7

2001

103,7

-4,4

2002

101,7

-4,8

2003

97,4

-5,7

2004

98,9

-7,4

2005

109,0

-5,3

2006

106,4

-6,0

2007

105,4

-6,7

2008

110,7

-9,8

2009

127,1

-15,6

2010

142,8

-10,4

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011. Η Ελληνική Οικονομία. 23 Σεπτεμβρίου 2011.
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Πίνακας 4.ε. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2010.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.στ. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2011.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.ζ. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2012.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.η. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2013.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.

Πίνακας 4.θ. : Δημοσιονομικά μέτρα που περιλαμβάνει το πρώτο Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα της Ελλάδας για το έτος 2014.

Πηγή: International Monetary Fund, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By
Arrangement. IMF Country Report No. 10/110, May 2010.
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Πίνακας 4.ι. : Επισκόπηση των δόσεων εκταμίευσης του δανείου οικονομικής βοήθειας
προς την Ελλάδα.

Ευρωζώνη

Διεθνές
Νομισματικό
Ταμείο

Σύνολο

Μάιος 2010

€ 14,5
δισεκατομμύρια

€ 5,5
δισεκατομμύρια

€ 20
δισεκατομμύρια

2η

Σεπτέμβριος 2010

€ 6,5
δισεκατομμύρια

€ 2,5
δισεκατομμύρια

€9
δισεκατομμύρια

3η

Δεκέμβριος 2010 –
Ιανουάριος 2011

€ 6,5
δισεκατομμύρια

€ 2,5
δισεκατομμύρια

€9
δισεκατομμύρια

4η

Μάρτιος 2011

€ 10,9
δισεκατομμύρια

€ 4,1
δισεκατομμύρια

€ 15
δισεκατομμύρια

5η

Ιούλιος 2011

€ 8,7
δισεκατομμύρια

€ 3,3
δισεκατομμύρια

€ 12
δισεκατομμύρια

Δόση

Περίοδος
Εκταμίευσης

1η

Πηγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm .
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Κεφάλαιο 5:
Πίνακας 5.α.. : Οι οικονομικές εξελίξεις της Ρωσίας κατά τα έτη 1996 - 1998

Πηγή: Chiodo, A., Owyang, M., 2002. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of
1998. Review, November/December 2002, pp. 7 – 18.
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Κεφάλαιο 6:
Πίνακας 6.α. : Καταγραφή της εξέλιξης της εφαρμογής του προγράμματος
για αγορές τίτλων σε εβδομαδιαία βάση κατά την περίοδο από την έναρξη της εφαρμογής του
μέχρι και το τέλος του έτους 2011.

Εβδομάδα Ημερομηνία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

18/5/2010
25/5/2010
1/6/2010
8/6/2010
15/6/2010
22/6/2010
29/6/2010
6/7/2010
13/7/2010
20/7/2010
27/7/2010
3/8/2010
10/8/2010
17/8/2010
24/8/2010
31/8/2010
7/9/2010
14/9/2010
21/9/2010
28/9/2010
5/10/2010
12/10/2010
19/10/2010
26/10/2010
2/11/2010
9/11/2010
16/11/2010
23/11/2010
30/11/2010
7/12/2010
14/12/2010
21/12/2010
28/12/2010

Ποσό
(σε δισεκατομμύρια €)

Διαφορά μεταξύ των
εβδομαδιαίων ποσών

Αθροιστικό ποσό
(σε δισεκατομμύρια €)

16,5
26,5
35
40,5
47,0
51,0
55,0
59,0
60,0
60,0
60,5
60,5
60,5
60,5
60,5
61,0
61,0
61,0
61,5
61,5
63,5
63,5
63,5
63,5
63,5
64,0
65,0
66,0
67,0
69,0
72,0
72,5
73,5

10,0
8,5
5,5
6,5
4,0
4,0
4,0
1,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,5
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
1,0
1,0
1,0
2,0
3,0
0,5
1,0

16,5
43,0
78,0
118,5
165,5
216,5
271,5
330,5
390,5
450,5
511,0
571,5
632,0
692,5
753,0
814,0
875,0
936,0
997,5
1.059,0
1.122,5
1.186,0
1.249,5
1.313,0
1.376,5
1.440,5
1.505,5
1.571,5
1.638,5
1.707,5
1.779,5
1.852,0
1.925,5
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Μέγιστο
επιτόκιο
προσφοράς
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

4/1/2011
11/1/2011
18/1/2011
25/1/2011
1/2/2011
8/2/2011
15/2/2011
22/2/2011
1/3/2011
8/3/2011
15/3/2011
22/3/2011
29/3/2011
5/4/2011
12/4/2011
19/4/2011
26/4/2011
3/5/2011
10/5/2011
17/5/2011
24/5/2011
31/5/2011
7/6/2011
14/6/2011
21/6/2011
28/6/2011
5/7/2011
12/7/2011
19/7/2011
26/7/2011
2/8/2011
9/8/2011
16/8/2011
23/8/2011
30/8/2011
6/9/2011
13/9/2011
20/9/2011
27/9/2011
4/10/2011
11/10/2011
18/10/2011

73,5
74,0
76,5
76,5
76,5
76,5
76,5
77,0
77,5
77,5
77,5
77,5
76,5
77,0
77,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
75,0
75,0
75,0
75,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
74,0
96,0
110,5
115,5
129,0
143,0
152,5
156,5
160,5
163,0
165,0

0,0
0,5
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22,0
14,5
5,0
13,5
14,0
9,5
4,0
4,0
2,5
2,0
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1.999,0
2.073,0
2.149,5
2.226,0
2.302,5
2.379,0
2.455,5
2.532,5
2.610,0
2.687,5
2.765,0
2.842,5
2.919,0
2.996,0
3.073,0
3.149,0
3.225,0
3.301,0
3.377,0
3.453,0
3.528,0
3.603,0
3.678,0
3.753,0
3.827,0
3.901,0
3.975,0
4.049,0
4.123,0
4.197,0
4.271,0
4.345,0
4.441,0
4.551,5
4.667,0
4.796,0
4.939,0
5.091,5
5.248,0
5.408,5
5.571,5
5.736,5

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

25/10/2011
31/10/2011
8/11/2011
15/11/2011
22/11/2011
29/11/2011
6/12/2011
13/12/2011
20/12/2011
27/12/2011

169,5
173,5
183,0
187,0
194,5
203,5
207,0
207,5
211,0
211,0

4,5
4,0
9,5
4,0
7,5
9,0
3,5
0,5
3,5
0,0

5.906,0
6.079,5
6.262,5
6.449,5
6.644,0
6.847,5
7.054,5
7.262,0
7.473,0
7.684,0

Πηγή: Τα δεδομένα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε το παραπάνω γράφημα μπορούν να
προσπελαστούν εδώ: http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/communication.en.html.
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1,50%
1,50%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,00%
1,00%
1,00%
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