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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 είναι μια παγκόσμια κατάσταση απειλούμενης
οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα με γενεσιουργό
χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια μετά την
τελευταία μεγάλη κρίση του 1929 αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε
μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής
εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν
άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η
προσπάθεια απομάκρυνσης του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες,
καθώς και η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους, προκάλεσαν ένα
"ντόμινο" αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.
Σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας επλήγησαν πέραν του τραπεζικού, όπως ο ασφαλιστικός,
ο κτηματομεσιτικός, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και το εμπόριο, με άμεσα αποτελέσματα
στα οικονομικά μεγέθη των οικονομιών, όπως αύξηση της ανεργίας, πληθωριστικές πιέσεις
και υποτίμηση νομισμάτων. Σύμφωνα με αναλυτές, η κατάσταση της οικονομικής ύφεσης
προσομοιάζει με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929, με τους ρυθμούς ανάπτυξης
να υποχωρούν και τα δημοσιονομικά των χωρών να εκτίθενται στο ενδεχόμενο εκτροπής.
Η κρίση στην Ευρωζώνη εκδηλώθηκε ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης επειδή η
τελευταία ευαισθητοποίησε τις αγορές στο πρόβλημα του υπέρ-δανεισμού. Η Ευρωζώνη,
όμως, δεν είναι περισσότερο υπέρ-δανεισμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α. ή την
Ιαπωνία (Χαρδούβελης (2011)). Ωστόσο, έχει χώρες όπως η Ελλάδα, που τα δημοσιονομικά
τους βρέθηκαν εκτός ελέγχου. Στη διάρκεια του 2010, οι αγορές βαθμιαία διαπίστωσαν ότι
οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης είναι μεγάλες όσον αφορά την
κατάσταση του δημοσιονομικού τους τομέα αλλά και την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας τους. Σταδιακά η συνοχή της Ευρωζώνης τέθηκε σε αμφισβήτηση. Οι
απαιτούμενες αποδόσεις στα 5-ετή CDS1 άρχισαν να διαφοροποιούνται σημαντικά από το
Νοέμβριο του 2009, όταν γνωστοποιήθηκε η ελληνική δημοσιονομική εκτροπή και οι οίκοι
αξιολόγησης υποβάθμισαν την ελληνική οικονομία.
Το 2012 φαίνεται να αποτελεί την πιο κρίσιμη χρονιά για την Ευρώπη μετά την κρίση του
2008. Κινδυνεύει να είναι η μόνη περιοχή με ύφεση, όπου θα δει το νόμισμα της να
υποτιμάται και που η κρίση του δημόσιου χρέους και η κατάσταση των τραπεζών θα
διακυβεύει το ίδιο το μέλλον του νομίσματός της. Αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή πολιτικής,
η Ευρώπη θα ταλανίζεται από την πρώτη και παρατεταμένη κρίση που θα αποδιαρθρώνει
τις θεμελιακές συντεταγμένες της ίδιας της ενοποίησής της. Το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι
η Ευρωζώνη έχει κοινό νόμισμα, αλλά δεν διαθέτει ούτε κοινό ταμείο (ευρωομόλογα) ούτε
κοινή οικονομική πολιτική (Ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονομικών) για να το υποστηρίξει.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση, να κρίνει την έγκαιρη διάγνωσή
1

Τα CDS είναι μία σύμβαση ανταλλαγής, στην οποία ο αγοραστής της πραγματοποιεί σειρά
πληρωμών προς τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή και σε αντάλλαγμα δέχεται εφάπαξ πληρωμή, σε
περίπτωση που κάποιο πιστωτικό μέσο (συνήθως ομόλογο ή δάνειο) χαρακτηρισθεί από αθέτηση
του εκδότη.
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της και τους μηχανισμούς που υιοθετήθηκαν, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία
της. Ξεκινώντας από μια ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γεγονότων
που συνετέλεσαν στην «γέννησή» της, αναλύοντας τις διεθνείς συνθήκες που επηρέασαν
τις εξελίξεις στην Ευρώπη, καθώς και τους επιπρόσθετους εξωτερικούς μηχανισμούς
χρηματοδότησης και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στην «σωτηρία» ή στην πιο ενδελεχή
ύφεση των κρατών-μελών της Ένωσης, αναζητούνται τα συμπεράσματα και τα λάθη που
πιθανόν υπέπεσε, ώστε να αποτελέσουν διδαχή και πολιτική αποφυγής στο μέλλον.
Εν συνεχεία, η ενδελεχής μελέτη της ελληνικής κρίσης χρέους και το χρονικό δανειακής της
ενίσχυσης, τόσο από τους ευρωπαίους εταίρους της, όσο και από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, καθώς και η σύγκρισή της με την περίπτωση της Αργεντινής, όπου το 2001
οδηγήθηκε σε κήρυξη πτώχευσης, συνδράμει στην εξαγωγή συμπερασμάτων στο κατά
πόσο η παραμονή της Ελλάδας στο κοινό νόμισμα και στην ΕΕ είναι ευεργετική για την πιο
ομαλή έξοδό της από την κρίση και την αποφυγή μιας παρόμοιας κατάστασης.
Αναμφισβήτητα η κρίση την οποία βιώνουμε αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
χρηματοοικονομικές υφέσεις που έχει ζήσει ο σύγχρονος κόσμος και είτε θα αποτελέσει
καταλύτη για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, ενδυναμωμένη και ενοποιημένη με ισχυρότερους
θεσμούς και προχωρημένες διαδικασίες ολοκλήρωσης ή λόγω της διαφορετικότητας της
οικονομικής και πολιτικής της διάστασης θα δούμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα της
Νομισματικής Ένωσης να αποτυγχάνει και ίσως τελικά να διαλύεται η Ευρωζώνη.
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ)

Την 1η Ιανουαρίου 1999, ένδεκα χώρες μέλη2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υιοθέτησαν ως
κοινό νόμισμα το ευρώ. Το τολμηρό εγχείρημα της Ευρώπης με την δημιουργία της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), οδήγησε στην δημιουργία μιας νομισματικής
ζώνης με 300 εκατομμύρια καταναλωτές – δηλαδή με ένα πληθυσμό μεγαλύτερο περίπου
κατά 10% από τον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γέννηση του ευρώ οδήγησε στις
σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων όλων των χωρών της ΟΝΕ. Με την
απόφασή τους να έχουν ένα κοινό νόμισμα, οι χώρες αυτές θυσίασαν τον έλεγχο της
νομισματικής πολιτικής τους, καθώς και προχώρησαν στην οικειοθελή κατάργηση των
εθνικών τους νομισμάτων, παραχωρώντας τον έλεγχο της νομισματικής τους πολιτικής σε
ένα κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
Πίνακας 1: Τα 27 Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Για να αντιληφθούμε την προοδευτική σύγκλιση προς ένα ενιαίο νόμισμα, θα μελετήσουμε
τους παράγοντες που προωθούν την μεγαλύτερη ενοποίηση εθνικών οικονομιών, αλλά και
2

Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία και Ισπανία.
3

Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η
Ρουμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μεν κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά επί του παρόντος
δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.
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εκείνους τους παράγοντες που κάνουν μερικές χώρες διστακτικές ως προς την πλήρη
παραχώρηση του ελέγχου της νομισματικής τους πολιτικής. Στο αρχικό σύστημα, Bretton
Woods, κάθε χώρα είχε σταθερή ισοτιμία έναντι του αμερικανικού δολαρίου και ως εκ
τούτου οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των άλλων νομισμάτων ήταν σταθερές.
Ύστερα από την κατάρρευση του συστήματος Breton Woods (1973), οι χώρες
απελευθέρωσαν τις νομισματικές πολιτικές τους μεταβαίνοντας από σταθερές σε
κυμαινόμενες ισοτιμίες δολαρίου. Οι χώρες, όμως, της ΕΕ, ενώ άφησαν τα νομίσματά τους
να κυμαίνονται έναντι του δολαρίου, προσπάθησαν προοδευτικά να στενέψουν τα
περιθώρια μέσα στα οποία άφηναν τα νομίσματά τους να κυμαίνονται το ένα έναντι του
άλλου. Οι προσπάθειες αυτές αποκορυφώθηκαν με την γέννηση του ευρώ.
Κατά την συνάντησή τους στην Χάγη (1969), οι ηγέτες της ΕΕ ξεκίνησαν την πορεία προς την
ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση. Σκοπός ήταν η υπόδειξη συγκεκριμένων μέτρων για
την εξάλειψη των ενδοευρωπαϊκών διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών,
επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της ΕΕ σε κεντρικό επίπεδο και
περιορίζοντας τα εναπομένοντα εμπόδια στη διεξαγωγή εμπορίου μέσα στην Ευρώπη. Η
έκθεση Werner4, πρότεινε ένα πρόγραμμα το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα κατέληγε
στην σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΕ και στην ενσωμάτωση των
εθνικών κεντρικών τραπεζών σε ένα ομοσπονδιακό ευρωπαϊκό σύστημα τραπεζών. Τα
βασικά κίνητρα που ώθησαν τις ενέργειες αυτές ήταν η διεύρυνση του ρόλου της Ευρώπης
στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα και η μετατροπή της ΕΕ σε μια πραγματικά
ενοποιημένη αγορά.
Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω στην μελέτη μας, πρέπει να αναλύσουμε τα αίτια που
ώθησαν στην υιοθέτηση του ευρώ. Η νομισματική κρίση του 1969, συνοδεύτηκε από τον
κλονισμό της εμπιστοσύνης της Ευρώπης στην αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών
να τοποθετήσουν τις διεθνείς νομισματικές τους υποχρεώσεις πάνω από τα εθνικά τους
συμφέροντα. Διαμορφώνοντας από κοινού άποψη, οι χώρες της ΕΕ προσδοκούσαν να
προστατέψουν αποτελεσματικότερα τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Από την άλλη, η
ανάγκη άρσης των εμποδίων στην διακίνηση των εμπορευμάτων και των συντελεστών
παραγωγής μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και ο μετασχηματισμός της ΕΕ σε μια τεράστια
ενοποιημένη αγορά στα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρξε σταθερός στόχος των
χωρών μελών της Κοινότητας.
Σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση των αγορών και της νομισματικής ενοποίησης5 διετέλεσε
και η ιστορία των πολέμων. Μετά το 1945, πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνούσαν ότι η
οικονομική συνεργασία και η ενοποίηση των πρώην εμπολέμων θα αποτελούσε την
καλύτερη δυνατή εγγύηση κατά της επανάληψης των δύο καταστροφικών πολέμων του
εικοστού αιώνα. Αποτέλεσμα αυτών των σκέψεων ήταν η βαθμιαία εκχώρηση των εθνικών
οικονομικών πολιτικών στα κεντρικά διοικητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η
4

Πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

5

Η νομισματική ενοποίηση τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 1979. Βλέπε αναλυτικότερα στην επόμενη
ενότητα «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα».
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών με
έδρα τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Η θέληση της Ευρώπης για εκχώρηση της εθνικής
πολιτικής κυριαρχίας αντανακλά την έντονη επιθυμία της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων για
την διατήρηση της ειρήνης με την ευθυγράμμιση των εθνικών οικονομικών συμφερόντων.
Εν συνεχεία, η οικονομική και νομισματική ένωση θα αποτελούσε «μοχλό» για τη μετάβαση
στην πολιτική ενοποίηση. Προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσονται νέες δράσεις και
πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, όπως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.)6.
Με την πορεία προς την πολιτική ενοποίηση η Ε.Ε. επιδιώκει να μετατρέψει την οικονομική
της δύναμη σε πολιτική επιρροή. Ένα αξιόλογο ρεύμα διανοουμένων πρόβαλε την ιδέα της
Ευρώπης ως «Τρίτης Δύναμης» μεταξύ της καπιταλιστικής Αμερικής και της σοσιαλιστικής
Σοβιετικής Ένωσης.
Αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ενοποίησης θεωρείται ο Γάλλος οικονομολόγος Ζαν Μονέ
(Jean Monnet) που οραματίστηκε μια «Ευρώπη χωρίς σύνορα». Συνειδητοποίησε ότι η
υλοποίηση του οράματός του μπορούσε να ξεκινήσει μόνο μέσα από τη «σε βάθος
προσέγγιση» Γαλλίας και Γερμανίας και αυτό επειδή από τη σύγκρουση συμφερόντων και
ιδεολογιών τους προέκυψαν στην ουσία οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι του 20ου αιώνα. Στις 9
Μαϊου 1950 ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν (Robert Schuman), σε ομιλία
του εμπνευσμένη από το όραμα του Ζαν Μονέ, απηύθυνε μια «πρόσκληση για ένωση» στα
ευρωπαϊκά κράτη7.

6

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ δίνει στην ΚΕΠΠΑ τη δυνατότητα να προωθήσει τα συμφέροντα της ΕΕ
καθώς και τα συμφέροντα ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση
της διεθνούς συνεργασίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία καθώς και
τον κανόνα των νόμων.
7

«Η Ευρώπη δε θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα: θα διαμορφωθεί
μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια de facto αλληλεγγύη. Η
συγκέντρωση των ευρωπαϊκών εθνών απαιτεί να εξαλειφθεί η μακραίωνη αντίθεση της Γαλλίας και
της Γερμανίας: η δράση που θα αναλάβουμε πρέπει να αφορά κατά πρώτο λόγο τη Γαλλία και τη
Γερμανία». Απόσπασμα από τη δήλωση Schuman της 9ης Μαϊου 1950. (Η ημερομηνία αυτή έχει
ανακηρυχθεί ως ημερομηνία γέννησης της Ε.Ε., οπότε η 9η Μαϊου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η
«Ημέρα της Ευρώπης»).
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3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΝΣ)

Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί μια ενιαία αγορά,
καθώς τα περισσότερα εμπόδια που διαχωρίζουν τις εθνικές αγορές και παρεμποδίζουν την
ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων έχουν εξαλειφθεί.
Μετά την δημιουργία της ενιαίας αγοράς, η οποία αύξησε την αλληλεξάρτηση μεταξύ των
οικονομιών των κρατών-μελών της Κοινότητας, ως επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης θεωρήθηκε η οικονομική και νομισματική ένωση. Η επίτευξη του στόχου
αυτού μέχρι το τέλος της δεκαετίας αποτέλεσε κεντρική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας.
Οι πρώτες όμως προσπάθειες για την πραγματοποίηση οικονομικής και νομισματικής
ένωσης ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν άρχισε να κλονίζεται το σύστημα
των σταθερών, αλλά προσαρμόσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods. Το
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε στην σύνοδο κορυφής της Χάγης τον
Δεκέμβρη του 1969, στην οποία αποφασίστηκε η εκπόνηση ενός σχεδίου για την σταδιακή
πραγματοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Στα πλαίσια της απόφασης
αυτής, συντάχτηκε η έκθεση Werner (1970), η οποία πρότεινε τη δημιουργία νομισματικής
ένωσης σε τρία στάδια μέχρι το 1980. Η κρίση όμως του διεθνούς νομισματικού
συστήματος κατά την περίοδο εκείνη και η διαφορετική στάση των κρατών-μελών απέναντι
στην κρίση αυτή είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή της διαδικασίας υλοποίησης του
σχεδίου Werner, το οποίο εντούτοις αποτέλεσε τη βάση για την δημιουργία του
νομισματικού «φιδιού»8 (1972). Το «φίδι» αποτέλεσε τον πρόλογο του πιο ολοκληρωμένου
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).
Η δημιουργία του ΕΝΣ ήταν μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία, η οποία στόχευε στο
συντονισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων, με
απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας νομισματικής ένωσης. Ως πρώτο βήμα υιοθετήθηκε ένα
σύστημα όμοιο με εκείνο του φιδιού και αποφασίστηκε ως δεύτερο βήμα η ίδρυση εντός
δύο ετών από την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος, ενός κεντρικού οργάνου (του
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου), που θα είχε την εποπτεία και τον συντονισμό του
συστήματος. Το ΕΝΣ τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 1979, αλλά το δεύτερο βήμα δεν έγινε
ποτέ.
Η τρίτη σημαντική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την δημιουργία οικονομικής
και νομισματικής ένωσης έγινε στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ανόβερο τον

8

Η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο– ακολουθούμενες κατά περιόδους από
άλλες ευρωπαϊκές χώρες- σχημάτισαν ανεπίσημα μια ομάδα στη βάση της κοινής διακύμανσης των
νομισμάτων τους έναντι του δολαρίου, το επονομαζόμενο «φίδι».
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Ιούνιο του 1988. Στη σύνοδο αυτή ανατέθηκε σε επιτροπή υπό τον Jacques Delors9 να
διερευνήσει και να προτείνει τα συγκεκριμένα στάδια υλοποίησης του στόχου της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Πολλές από τις προτάσεις Delors υιοθετήθηκαν από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ10 (1991), το οποίο κατέληξε σε συμφωνία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει ότι οι χώρες-μέλη της ΕΕ πρέπει να ικανοποιούν κάποια
μακροοικονομικά κριτήρια της σύγκλισης πριν γίνουν δεκτές στην ΟΝΕ. Μεταξύ των
κριτηρίων αυτών είναι:


Το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών, στο οποίο ένα κράτος-μέλος οφείλει να
έχει σταθερές επιδόσεις στο θέμα των τιμών και στο μέσο ποσοστό πληθωρισμού,
καταγεγραμμένο επί ένα έτος πριν από τον έλεγχο, το οποίο δεν υπερβαίνει εκείνο
των τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη
σταθερότητας τιμών, περισσότερο από 1½ ποσοστιαία μονάδα. Ο πληθωρισμός
υπολογίζεται βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ή σε συγκρίσιμη βάση,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισμών.



Το κριτήριο της συμμετοχής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του
ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, το οποίο σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος
έχει τηρήσει τα κανονικά περιθώρια διακύμανσης που προβλέπει ο μηχανισμός
συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος χωρίς
σοβαρή ένταση κατά τα δύο, τουλάχιστον, τελευταία έτη πριν από την εξέταση.
Ειδικότερα, το κράτος μέλος δεν πρέπει να έχει υποτιμήσει την κεντρική διμερή
ισοτιμία του νομίσματος έναντι του ευρώ με δική του πρωτοβουλία μέσα στο ίδιο
χρονικό διάστημα.



Το κριτήριο της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών, το οποίο καταδεικνύεται
από την επίτευξη δημοσιονομικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δημοσιονομικό

9

Ο Jacques Delors έγινε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιανουάριο του 1985. Κατά τη
διάρκεια της προεδρίας του, επέβλεψε σημαντικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και έθεσε τις
βάσεις για την καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
10

Καθόριζε τις ρυθμίσεις για τη νομισματική πολιτική, καθώς και τα βήματα προς την εναρμόνιση
της κοινωνικής πολιτικής μέσα στην ΕΕ (όπως συνθήκες ασφαλείας στον τόπο εργασίας, προστασία
καταναλωτή, κανόνες μετανάστευσης) προς μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική, που τώρα
κάθε χώρα μέλος της ΕΕ θα καθόριζε μόνη της.
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έλλειμμα. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του δημόσιου τομέα της χώρας δεν πρέπει να
είναι υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ της και το δημόσιο χρέος της να είναι
χαμηλότερο ή να πλησιάζει το 60% του ΑΕΠ της.


Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων, το οποίο σημαίνει ότι το υπό
παρατήρηση κράτος μέλος, επί διάστημα ενός έτους πριν από την εξέταση, έχει
μέσο ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο το οποίο δεν υπερβαίνει εκείνο των
τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη
σταθερότητας τιμών, περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τα επιτόκια
υπολογίζονται βάσει μακροπρόθεσμων ομολόγων του δημοσίου ή συγκρίσιμων
χρεογράφων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των εθνικών ορισμών.

Η συνθήκη προβλέπει την συνεχή παρακολούθηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο
έλλειμμα και στο χρέος της εκάστοτε χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη και μετά
την είσοδο μιας χώρας-μέλους στην ΟΝΕ, καθώς και την επιβολή ποινών στις χώρες που
παραβιάζουν αυτούς τους δημοσιονομικούς κανόνες και δεν διορθώνουν καταστάσεις
«υπερβολικού» ελλείμματος και χρέους. Η εποπτεία και οι ποινές για τα υψηλά ελλείμματα
και χρέη επιβάλλουν στις εθνικές κυβερνήσεις περιορισμούς στην άσκηση της εθνικής
δημοσιονομικής πολιτικής. Επιπλέον, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης11 (ΣΣΑ)
κάνει πιο αυστηρούς τους δημοσιονομικούς κανόνες.
Η επιβολή των μακροοικονομικών κριτηρίων και ο φόβος για το υψηλό δημόσιο χρέος και
το ΣΣΑ εξηγείται από το γεγονός ότι πριν την Συνθήκη του Μάαστριχτ, οι χώρες με χαμηλό
πληθωρισμό, όπως η Γερμανία, ήθελαν να εξασφαλίσουν ότι οι εταίροι τους στην ΟΝΕ
επέλεγαν ένα περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και δημοσιονομικής εγκράτειας.
Διαφορετικά, το ευρώ θα ήταν ένα αδύναμο νόμισμα και τα υψηλά δημοσιονομικά
ελλείμματα και τα χρέη θα ασκούσαν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την
άμεση απορρόφηση του δημόσιου χρέους, όπου θα προκαλούσε την αύξηση προσφοράς
χρήματος και κατά επέκταση του πληθωρισμού.
Χαρακτηριστικά, καθώς πλησίαζε η δημιουργία της ΟΝΕ, η κοινή γνώμη στη Γερμανία
παρέμενε αντίθετη στο ευρώ λόγω του γενικευμένου σκεπτικισμού για το αν το νέο
νόμισμα θα ήταν το ίδιο ισχυρό με το μάρκο. Η γερμανική κυβέρνηση απαίτησε το ΣΣΑ
προκειμένου να πείσει τους Γερμανούς ψηφοφόρους ότι πράγματι το νέο σύστημα θα
διατηρούσε χαμηλά τον πληθωρισμό.

11

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν σε αυτό το 1997 και θέτει ως μεσοπρόθεσμο στόχο τον
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ή και την δημιουργία πλεονάσματος. Προσδιορίζει επίσης, ένα
χρονοδιάγραμμα για την επιβολή δημοσιονομικών κυρώσεων στις χώρες που δεν μπορούν να
εξαλείψουν έγκαιρα ένα «υπερβολικό» έλλειμμα και χρέος.
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Το 1998 ήταν ήδη γνωστό ότι ένδεκα χώρες της ΕΕ ικανοποιούσαν τα κριτήρια σύγκλισης
και θα ήταν τα ιδρυτικά μέλη της ΟΝΕ12. Η Βρετανία και η Δανία άσκησαν το προνόμιό τους
να μείνουν εκτός της νομισματικής ένωσης. Η Σουηδία δεν είχε εκπληρώσει το κριτήριο της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ η Ελλάδα δεν ικανοποιούσε κανένα από τα κριτήρια, αν
και αναμενόταν να τα ικανοποιήσει σύντομα.

5. ΕΥΡΩ

Το ευρώ εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και τα τρία πρώτα χρόνια ήταν ένα άυλο
νόμισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν μόνο για λογιστικούς σκοπούς, π.χ. στις ηλεκτρονικές
πληρωμές. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία μόλις την
1η Ιανουαρίου 2002 και αντικατέστησαν, βάσει καθορισμένων συντελεστών μετατροπής, τα
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα των εθνικών νομισμάτων, όπως το φράγκο Βελγίου και
το μάρκο Γερμανίας.
Σήμερα, τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος σε 17
από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων
διαμερισμάτων, εδαφών και νησιών τα οποία είτε αποτελούν μέρος κάποιας χώρας της
ζώνης του ευρώ είτε συνδέονται με αυτή. Οι χώρες αυτές απαρτίζουν τη ζώνη του ευρώ. Το
Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος και η Πόλη του Βατικανού χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ βάσει
επίσημης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ανδόρρα, το Μαυροβούνιο και το
Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιούν επίσης το ευρώ αλλά χωρίς επίσημη συμφωνία.
Ο πίνακας 2 δείχνει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των χωρών της ζώνης που «κλείδωσαν»
για μετατροπή των εθνικών νομισμάτων σε ευρώ.

Πίνακας 2: Συντελεστές μετατροπής των πρώην εθνικών νομισμάτων σε Ευρώ

Έτος Υιοθέτησης Ευρώ

Χώρα

Συναλλαγματική Ισοτιμία/
Συντελεστής μετατροπής
εθνικού νομίσματος σε
Ευρώ

1999

Βέλγιο

1 € / 40,3399 φράγκα (BEF)

1999

Γερμανία

1 € / 1,95583 μάρκα (DEM)

2011

Εσθονία

1 € / 15,6466 κορώνες (EEK)

1999

Ιρλανδία

1 € / 0,787564 λίρες (IEP)

12

Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία και Ισπανία.
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2001

Ελλάδα

1 € / 340,75 δραχμές (GRD)

1999

Ισπανία

1 € / 166,386 πεσέτες (ESP)

1999

Γαλλία

1 € / 6,55957 φράγκα (FRF)

1999

Ιταλία

1 € / 1.936,27 λιρέτες (ITL)

2008

Κύπρος

1 € / 0,585274 λίρες (CYP)

1999

Λουξεμβούργο

1 € / 40,3399 φράγκα (LUF)

2008

Μάλτα

1999

Ολλανδία

1 € / 2.20371 φιορίνια (NLG)

1999

Αυστρία

1 € / 13,7603 σελίνια (ATS)

1999

Πορτογαλία

2007

Σλοβενία

1 € / 239,640 τόλαρ (SIT)

2009

Σλοβακία

1 € / 30,1260 κορώνες (SKK)

1999

Φιλανδία

1 € / 5,94573 μάρκα (FIM)

1 € / 0,4293 λίρες (MTL)

1 € / 200,482 εσκούδο ( PTE)

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ)

Η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα για το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Από την 1η
Ιανουαρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για την άσκηση της
νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ – τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μετά τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη
του ευρώ και, συνεπώς, τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ
έγινε πραγματικότητα όταν η ευθύνη για την άσκηση νομισματικής πολιτικής εκχωρήθηκε
από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 11 κρατών μελών της ΕΕ στην ΕΚΤ τον Ιανουάριο του
1999. Η Ελλάδα έγινε μέλος το 2001, η Σλοβενία το 2007, η Κύπρος και η Μάλτα το 2008, η
Σλοβακία το 2009 και η Εσθονία το 2011. Η δημιουργία της ζώνης του ευρώ και η ίδρυση
ενός υπερεθνικού οργάνου, της ΕΚΤ, αποτέλεσε βασικό στάδιο στη μακρόχρονη και
πολύπλοκη πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελούν τη
νομική βάση για την ενιαία νομισματική πολιτική. Με το Καταστατικό, ιδρύθηκαν η ΕΚΤ και
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών13 (ΕΣΚΤ). Η ΕΚΤ ιδρύθηκε ως πυρήνας του
13

Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών
μελών της ΕΕ είτε έχουν υιοθετήσει το ευρώ είτε όχι. Στόχοι του είναι η διατήρηση της σταθερότητας
των τιμών και η εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και μιας διατηρήσιμης και μη
πληθωριστικής ανάπτυξης.
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Ευρωσυστήματος14 και του ΕΣΚΤ. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτελούν από
κοινού τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Η ΕΚΤ διαθέτει νομική προσωπικότητα
σύμφωνα με το δημόσιο διεθνές δίκαιο.

6.1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΤ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα βασικά καθήκοντα
της ΕΚΤ είναι:





η χάραξη και η εφαρμογή νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ,
η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος,
η κατοχή και η διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών
της ζώνης του ευρώ, και
η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών.

6.2 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ








Τραπεζογραμμάτια: η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την έκδοση
τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του ευρώ.
Στατιστικά στοιχεία: σε συνεργασία με τις ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ συλλέγει τις στατιστικές
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων, είτε από τις
εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς φορείς.
Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία: το Ευρωσύστημα συμβάλλει στην
ομαλή άσκηση της πολιτικής που προωθούν οι αρμόδιες αρχές αναφορικά με την
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Συνεργασία σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο: η ΕΚΤ διατηρεί σχέσεις
συνεργασίας με αντίστοιχα όργανα, οργανισμούς και φορείς εντός της ΕΕ, αλλά και
διεθνώς, όποτε εξετάζονται θέματα σχετικά με τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί
στο Ευρωσύστημα.

14

Το Ευρωσύστημα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ των χωρών που έχουν υιοθετήσει το
ευρώ. Το Ευρωσύστημα και το ΕΣΚΤ θα συνυπάρχουν όσο διάστημα υπάρχουν κράτη μέλη που δεν
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.
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7. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η διεθνής οικονομία παρουσίασε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2011
4,3%. Ο ρυθμός ανάπτυξης επηρεάστηκε από το τσουνάμι που έπληξε την Ιαπωνία την
περασμένη άνοιξη και τις πολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η
αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις οικονομικές εξελίξεις έχει αυξηθεί και οι κίνδυνοι
υποδεικνύουν περαιτέρω επιβράδυνση της ανάπτυξης. Οι κύριοι λόγοι για αυτή την εξέλιξη
εστιάζονται κυρίως στις αδυναμίες που παρουσιάζει η οικονομία των ΗΠΑ, στο διογκωμένο
χρέος που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, στις δημοσιονομικές ανισοσκέλειες,
καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας στις αναπτυγμένες
οικονομίες. Ανησυχία προκαλεί και η υπερθέρμανση που άρχισαν να δείχνουν οι
αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Οι εξελίξεις στο ρυθμό ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας αναμένεται να επηρεάσουν και
το ρυθμό μεταβολής του διεθνούς εμπορίου. Στο παρόν εδάφιο γίνεται μια περιληπτική
παράθεση των γεγονότων που σημάδεψαν τη χρηματοοικονομική κρίση, από την
αισιοδοξία που επικρατούσε στις αγορές πριν το 2007 και τις αιτίες που πυροδότησαν την
κρίση, στις πρώτες χρεοκοπίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είχαν εκτεθεί σε
στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου σε πολλές περιοχές των Η.Π.Α., στο πρόβλημα της
διατραπεζικής αγοράς τον Αύγουστο του 2007, στην κατάρρευση της επενδυτικής εταιρείας
Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008 και τον μετέπειτα πανικό, έως και την
αποκατάσταση της σχετικής ηρεμίας.
Την διαγραμματική απεικόνιση όλων των ανωτέρω γεγονότων καλύπτει το διάγραμμα 1,
όπου παρακολουθεί την μεταβαλλόμενη πορεία του ρυθμού ανάπτυξης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ρωσία και Ευρωπαϊκή
Ένωση τα έτη 2000-σήμερα. Παρατηρώντας το, διαπιστώνουμε ότι η κρίση που ξέσπασε
οδήγησε όλες τις οικονομίες, πλην της οικονομίας της Κίνας, σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης.
Την πιο έντονη πτωτική πορεία βίωσε η οικονομία της Ρωσίας που από 7% ρυθμό
ανάπτυξης το 2007 οδηγήθηκε σχεδόν στο -9% το έτος 2009. Το 2009 αποτέλεσε το έτος
«καμπής» της κρίσης και σταδιακά όλες οι οικονομίες άρχισαν να επανακάμπτουν και να
διαγράφουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.
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Διάγραμμα 1: Ρυθμός Ανάπτυξης του ΑΕΠ σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ρωσία και
Ευρωπαϊκή Ένωση τα έτη 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

7.1 Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Έως τις αρχές του 2007, η παγκόσμια οικονομία λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον
απεριόριστης αισιοδοξίας. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτες15, την περίοδο 2002-2007
σημειώθηκε η υψηλότερη μέση παγκόσμια ανάπτυξη των τελευταίων 40 ετών. Το μέγεθος
της ετήσιας παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας το 2007 έφτασε τα 55,6
τρισεκατομμύρια δολάρια, 23,9% υψηλότερη σε σταθερές τιμές από το 2000. Το 2007, το
25,3% της συνολικής παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας παράγονταν στις Η.Π.Α., το
29,9% στην Ενωμένη Ευρώπη των 27 χωρών, το 7,8% στην Ιαπωνία, το 13,1% στις 4 μεγάλες
αναδυόμενες χώρες, Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα και Ινδία, και το υπόλοιπο 23,9% στις υπόλοιπες
οικονομίες. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως εποχή της «υπέρτατης ευδαιμονίας».
Κρίσεις, όπως αυτή της δεκαετίας του 1930, που τότε επηρέασε όλες τις χώρες του πλανήτη
και οδήγησε στην αποκαλούμενη Μεγάλη Ύφεση, πυροδοτώντας άμεσα τεράστιες αλλαγές
στο κανονιστικό πλαίσιο του χρηματοοικονομικού τομέα και σε σημαντική υποχώρηση της
15

Βλέπε «Το χρονικό της διεθνούς και συνακόλουθης ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης: αίτια,
επιπτώσεις, αντιδράσεις, προοπτική» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη (2011)
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προηγούμενης παγκοσμιοποίησης, αποτελούσαν ένα μακρινό και ξεχασμένο παρελθόν. Το
σταδιακό παγκόσμιο άνοιγμα των συνόρων στην κίνηση αγαθών και υπηρεσιών την
τελευταία τεσσαρακονταετία, η κατάλυση του υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική
Ευρώπη στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και οι εντυπωσιακές αναπτυξιακές επιδόσεις των
χωρών της Ασίας από τη δεκαετία του 1990 εξέπεμπαν την πεποίθηση ότι η τροχιά της
παγκόσμιας ανάπτυξης είναι δεδομένη, ότι τίποτα δεν σταματά την ροή της ελεύθερης
οικονομίας και ότι το μέλλον είναι πάντα καλύτερο από το παρόν.
Η αισιοδοξία ήταν ακόμα μεγαλύτερη στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τα μέσα της
δεκαετίας του 1980, στις αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης και των Η.Π.Α., ο
χρηματοοικονομικός τομέας είχε εξελιχθεί σε ατμομηχανή της παγκόσμιας ανάπτυξης, με
τεράστια έσοδα και αγοραία προστιθέμενη αξία, της οποίας το ειδικό βάρος στην
οικονομία διαρκώς αυξάνονταν. Ο χρηματοοικονομικός τομέας διένυε φάση άνθησης,
έχοντας ξεπεράσει τα όρια λειτουργίας του ως απλού διαμεσολαβητικού μηχανισμού αλλά
και τις δυνατότητες ουσιαστικού ελέγχου από εθνικές κυβερνήσεις, αρχές και τους
υπάρχοντες διεθνείς οργανισμούς.
Σε τέτοιες συνθήκες αισιοδοξίας και εφησυχασμού, οι υπερβολές που σήμερα
αναγνωρίζουμε, τότε φαίνονταν φυσιολογικές, τα ρίσκα που αναλαμβάνονταν από τον
χρηματοοικονομικό τομέα ήταν μεγάλα, αλλά η αντίληψη για τα ρίσκα αυτά και η
αντίστοιχη τιμολόγησή τους στις διεθνείς αγορές ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ ο έλεγχος
των εποπτικών αρχών ελάχιστος και καθησυχαστικός. Η προσγείωση στην πραγματικότητα,
καθώς και η κρίση, ξεκίνησε το 2007 στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής
πιστοληπτικής αξιολόγησης (subprime) στις Η.Π.Α.. Η κρίση αυτή έφερε στην επιφάνεια
τους πρώτους ενδοιασμούς για το αν η προηγούμενη περίοδος ανάπτυξης βασίζονταν σε
γερά θεμέλια και, κυρίως, για το αν υπήρχαν κουκουλωμένα προβλήματα σε πολλά
τμήματα της χρηματοοικονομικής αγοράς.
Η αισιοδοξία ήταν τόσο μεγάλη, που ακόμα και ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης, το
ευρύτερο κοινό αλλά και οι ειδικοί δεν φαίνεται να είχαν πλήρως αντιληφθεί την
κρισιμότητα της κατάστασης. Για παράδειγμα, στη διάρκεια του 2007, τα διεθνή
χρηματιστήρια είχαν πλήρως αποσυνδεθεί από την απαισιοδοξία που εξέπεμπε η αγορά
ομολόγων μετά τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Οι ειδικοί αντιλαμβάνονταν τα ρίσκα, αλλά
αδυνατούσαν να κατανοήσουν ότι η κατάρρευση ήταν προ των πυλών. Γι’ αυτό και στις
Η.Π.Α. αποφάσισαν τον Σεπτέμβριο του 2008 να αφήσουν την επενδυτική τράπεζα Lehman
Brothers να χρεοκοπήσει. Η εσπευσμένη διάσωση της πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρίας
AIG την επόμενη κιόλας μέρα δείχνει το μέγεθος της έκπληξης που ακολούθησε την
απόφαση η Lehman να χρεοκοπήσει.
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7.2 ΟΙ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ – ΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι κεντρικές τράπεζες είχαν τότε επικεντρωθεί στην δραστηριότητα των αμοιβαίων
κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge funds), τα οποία δεν ήταν τα κυρίως ή τα μόνα
υπεύθυνα για την κρίση. Τους διέφυγε εντελώς η συμπεριφορά των επενδυτικών τραπεζών,
όπως εύκολα διαπιστώνεται από τις προ της κρίσης εκθέσεις τους για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα. Οι προειδοποιήσεις για την επερχόμενη κρίση, για τις αδυναμίες του
παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος και για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν
ήταν τότε ελάχιστες. Οι λιγοστές προειδοποιήσεις ορισμένων αναλυτών δεν ακούγονταν και
φυσικά δεν κατάφερναν να πείσουν για την αναγκαιότητα αλλαγής πορείας και την ανάγκη
παρέμβασης των αρχών. Η κρίση προβλέφθηκε από πολύ λίγους επειδή δεν οφειλόταν σε
έναν μεμονωμένο παράγοντα αλλά σε συνδυασμό παραγόντων, οι οποίοι επέδρασαν
πολλαπλασιαστικά ο ένας στον άλλον, δημιουργώντας μια εκρηκτική αρνητική δυναμική
και ένα φαύλο κύκλο χρεοκοπιών και πτώσεων των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που
ξεπέρασε τα όρια των Η.Π.Α. και επεκτάθηκε παγκοσμίως, κυρίως στην Ευρώπη.
Οι πιστώσεις στο εξαγωγικό εμπόριο υπήρξαν τα πρώτα θύματα διότι εκεί ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου είναι ο μεγαλύτερος. Ο φόβος των πτωχεύσεων των
αντισυμβαλλόμενων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στέρεψε πρώτα τη ρευστότητα και
στη συνέχεια τις πιστώσεις στο εξαγωγικό εμπόριο. Η έλλειψη πιστώσεων συνέβαλε μαζί με
την πτώση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην κατάρρευση του
παγκόσμιου εμπορίου.
Η συγχρονισμένη και αλληλοσυνδεόμενη κατάρρευση εμπορίου και ανάπτυξης φαίνεται
καθαρά στο διάγραμμα 2, όπου παρουσιάζονται οι ετήσιοι πραγματικοί ρυθμοί ανάπτυξης
του παγκόσμιου ΑΕΠ και του διεθνούς εμπορίου από το 1980 έως και σήμερα. Υπάρχει μια
σαφής θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών. Το παγκόσμιο εμπόριο έχει σημειώσει
σημαντική πτώση σε τρεις περιπτώσεις μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: κατά την διάρκεια
της πετρελαϊκής κρίσης το 1974-75, το 1982-83 και κατά το 2001-02, με το σπάσιμο της
φούσκας των τεχνολογικών μετοχών και τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
Η επιβράδυνση, όμως, που ξεκίνησε στα μέσα του 2007 μαζί με την χρηματοοικονομική
κρίση, εξελίχθηκε από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 σε κατάρρευση. Οι αρνητικοί ρυθμοί
ανάπτυξης του εμπορίου συνεχίστηκαν καθόλα την διάρκεια του επόμενου έτους και το
2009 είναι το έτος, όχι απλώς με τη μεγαλύτερη πτώση και των δύο δεικτών τα τελευταία
τριάντα χρόνια, αλλά και το έτος που η κατάρρευση του εμπορίου είναι πολύ μεγαλύτερη
από την πτώση που δικαιολογείται με βάση την προηγούμενη ιστορική εμπειρία πτώσης
του ρυθμού ανάπτυξης. Η κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου είναι χαρακτηριστικό
σημάδι της ύφεσης και σημαντικός παράγων εμβάθυνσής της.
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Διάγραμμα 2: Συσχέτιση παγκόσμιου ρυθμού μεταβολής ΑΕΠ & Διεθνούς Εμπορίου (1980-σήμερα)

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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8. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα και συντονισμένα από το 2008, έχοντας πάρει πολύτιμα
μαθήματα από τη Μεγάλη Ύφεση του 1930. Οι προσπάθειες κυβερνήσεων και κεντρικών
τραπεζών συντονίστηκαν μέσω των G-2016 και του αναβαθμισμένου Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου17. Προσπάθησαν να μην χτίσουν νέα τείχη προστατευτισμού και να
ακολουθήσουν μια κοινή πολιτική εξόδου από την κρίση. Μια μεγαλύτερη σε μέγεθος και
διάρκεια παγκόσμια ύφεση αποφεύχθηκε χάρη στην επεκτατική δημοσιονομική και
νομισματική πολιτική. Τα επιτόκια μειώθηκαν δραστικά και υιοθετήθηκαν μεγάλα
δημοσιονομικά πακέτα αναζωογόνησης της οικονομίας.
Οι κεντρικές τράπεζες, όμως, δεν περιορίστηκαν μόνον στη μείωση των επιτοκίων. Εφεύραν
νέους τρόπους παροχής ρευστότητας, αύξησαν το ελάχιστο ποσό των εγγυημένων
τραπεζικών καταθέσεων και συνέδραμαν τις κυβερνήσεις στον καθορισμό πακέτων
διάσωσης των τραπεζών. Στον πίνακα 3, μπορούμε να δούμε το μέγεθος της παρέμβασης
των νομισματικών αρχών. Η αύξηση του ενεργητικού τους αντανακλά τα έκτακτα μέτρα που
ελήφθησαν για την διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος.
Η Fed μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά 5% την περίοδο του δεύτερου εξαμήνου του
2007 έως το πρώτο τρίμηνο του 2011. Για πρώτη φορά η Fed έθεσε ως στόχο για το βασικό
της επιτόκιο ένα εύρος παρά ένα συγκεκριμένο νούμερο. Η ΕΚΤ προχώρησε πιο διστακτικά
στη μείωση των επιτοκίων (κατά 3%), καθώς περιορίζεται από την βασική της αποστολή,
που είναι η διατήρηση χαμηλού πληθωρισμού. Η Fed δεν περιορίστηκε στο εργαλείο των
επιτοκίων, αλλά προέβη και στη λήψη μη συμβατικών μέτρων, τα οποία ονομάστηκαν
«μέτρα ποσοτικής και ποιοτικής χαλάρωσης» (quantitative and qualitative easing). Ενώ η
ΕΚΤ αναγκάστηκε να καταφύγει και αυτή σε μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής,
ώστε να διοχετεύσει ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ενεργητικό της
αυξήθηκε πολύ λιγότερο από το αντίστοιχο ενεργητικό της Fed.

16

Τα μέλη της G20, είναι οι ΗΠΑ, οι τέσσερις μεγάλες χώρες της ΕΕ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία
και η Ιταλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα από τις αναπτυγμένες οικονομίες
της αγοράς, η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου, η Σαουδική Αραβία, οι τρεις
μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας, η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία, οι τρεις
μεγαλύτερες οικονομίες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, το Μεξικό, η Βραζιλία και η
Αργεντινή, η Ρωσία, η Τουρκία, η Νότια Αφρική, η οποία είναι η μοναδική χώρα της Αφρικής και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ανεπισήμως μέλη της ομάδας είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η
Παγκόσμια Τράπεζα.
17

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα
ισοζύγια πληρωμών και προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί.
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Πίνακας 3: Άσκηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής ΗΠΑ, Ευρωζώνης και Ηνωμένου Βασιλείου
περιόδου β’ εξαμήνου 2007 έως α’ τριμήνου 2011

Μείωση
Επιτοκίων
Παρέμβασης

Αύξηση του Ενεργητικού
της Κεντρικής Τράπεζας

Ύψους Ενεργητικού
Κεντρικής Τράπεζας

ΗΠΑ

-5%

182,9%

$2,47 τρις

Ευρωζώνη

-3%

68,6%

€2,01 τρις

Ηνωμένο Βασίλειο

-5,25%

194,6%

£241,1 δις

Πηγή: Χαρδούβελης (2011)

Αξίζει να τονιστεί η πρωτοβουλία των κυβερνήσεων, κατά την περίοδο της
χρηματοοικονομικής κρίσης, να ενεργοποιήσουν πακέτα διάσωσης και ενίσχυσης των
εγχωρίων τραπεζών. Το μέγεθος των πακέτων διάσωσης κυμάνθηκε από το 3% του ΑΕΠ
στην Ιταλία έως το 220% στην Ιρλανδία. Στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 11% του ΑΕΠ και
αρχικά οι ελληνικές τράπεζες δεν προθυμοποιήθηκαν να το χρησιμοποιήσουν. Σε πολλές
χώρες κρίθηκε αναγκαία ακόμα και η – έστω και μερική – κρατικοποίηση
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

9. Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αναφέραμε νωρίτερα, έχει ως μοναδικό
μακροοικονομικό στόχο τη σταθερότητα των τιμών, αλλά συγχρόνως και την ευθύνη της
σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ευρωζώνη. Στη διάρκεια της
πρώτης χρηματοοικονομικής κρίσης της Δύσης και συνέχεια της δεύτερης κρίσης στην
Ελλάδα και την Ευρωζώνη, η ΕΚΤ στάθηκε αρωγός του χρηματοοικονομικού συστήματος.
Αντέδρασε πρώτη από τις κεντρικές τράπεζες στην κρίση, στις 8 Αυγούστου του 2007, με
την παροχή έκτακτης ρευστότητας ύψους €95 δισ. με σταθερό επιτόκιο18. Στις 17
Δεκεμβρίου 2007 επέκτεινε τη χρονική διάρκεια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης,
παρέχοντας απεριόριστη ρευστότητα. Η ΕΚΤ αναγκάστηκε στη συνέχεια να καταφύγει,
όπως και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σε μη συμβατικά μέτρα νομισματικής
πολιτικής, πέρα από τα επιτόκια και τις κανονικές πράξεις αναχρηματοδότησης.
Παρείχε ρευστότητα σε δολάρια, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ,
καθώς και δεχόταν ένα μεγάλο αριθμό τίτλων (κρατικών και μη) ως εγγύηση στα πλαίσια
της παροχής ρευστότητας μέσω των πράξεων κύριας και μακροχρόνιας
18

Πηγή: ECB.

25

αναχρηματοδότησης. Τον Μάιο του 2009 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αγορές
καλυμμένων ομολογιών (Covered Bonds Purchase Programme), με σκοπό τη διευκόλυνση
της χρηματοδότησης τραπεζών και επιχειρήσεων, τη μείωση των επιτοκίων στις
χρηματαγορές, τη διευκόλυνση της πιστωτικής επέκτασης και τη βελτίωση της ρευστότητας
στη σχετική αγορά. Τα μέτρα αυτά αποσύρονται σταδιακά με την ομαλοποίηση των
συνθηκών στις αγορές και από τον Απρίλιο 2010, το επιτόκιο παροχής ρευστότητας είναι
πάλι κυμαινόμενο.
Στο τέλος του 2010, οι ελληνικές τράπεζες δανείζονταν από την ΕΚΤ περίπου €93 δις. Το
ποσό αυτό είναι σε απόλυτα μεγέθη το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη μετά την
Ιρλανδία, αλλά το υψηλότερο ως ποσοστό του ενεργητικού των εγχωρίων τραπεζών.
Αντιστοιχεί περίπου στο 18% του ενεργητικού τους και ισοδυναμεί με το 40% του ελληνικού
ΑΕΠ. Είναι συνεπώς προφανές ότι η μελλοντική πορεία της Ελλάδος και των τραπεζών της
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική χορήγησης ρευστότητας από την ΕΚΤ. Το ίδιο
συμβαίνει και με την Ιρλανδία.
Στη διάρκεια του 2010, η κρίση στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την υπόλοιπη περιφέρεια της
Ευρωζώνης σε συνδυασμό με την προφανή έλλειψη σύγκλισης απόψεων μεταξύ των
πολιτικών ηγετών στην Ευρωζώνη, έφερε την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση. Χωρίς να παρεκκλίνει
από τον στόχο του πληθωρισμού, έπρεπε συγχρόνως να καταφέρει να καθησυχάσει τις
αγορές παρά τις διαφωνίες των πολιτικών ηγεσιών των διαφορετικών χωρών, ώστε να μην
αποσταθεροποιηθεί το χρηματοοικονομικό σύστημα. Ευτυχώς για την ΕΚΤ και για τις χώρες
της ευρωπαϊκής περιφέρειας, το 2010 δεν χαρακτηρίστηκε από πληθωριστικές πιέσεις
(διάγραμμα 9) και έτσι, παρείχε άφθονη ρευστότητα στις επιμέρους τράπεζες. Το Μάιο του
2010, με τον πληθωρισμό να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, η ΕΚΤ ξεκίνησε να χρησιμοποιεί
τη λεγόμενη «πυρηνική» της πολιτική (nuclear option), δηλαδή την απευθείας αγορά
κυβερνητικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά – Securities Markets Programme. Οι
μετέπειτα ενέργειες, όσο και οι δηλώσεις του προέδρου της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, ότι
υποστηρίζει τη μεγέθυνση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης τόσο όσον αφορά το
ύψος των διαθέσιμων κεφαλαίων όσο και τους σκοπούς του, εκθλίφθηκε ως προσπάθεια
της ΕΚΤ να απεμπλακεί από την παροχή ρευστότητας στις αγορές και να επιστρέψει στον
βασικό μακροοικονομικό της ρόλο, την άσκηση νομισματικής πολιτικής και την διαφύλαξη
χαμηλού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

9.1 Stress Tests των Ευρωπαϊκών Τραπεζών

Σημαντικός είναι και ο ρόλος που έπαιξε η διεξαγωγή των stress test των ευρωπαϊκών
τραπεζών. Στην Ευρώπη διεξήχθηκαν ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
(stress tests) των ευρωπαϊκών τραπεζών, όπως είχε γίνει πάνω από ένα χρόνο νωρίτερα για
τις τράπεζες στις Η.Π.Α. Οι ασκήσεις αφορούσαν 91 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσώπευαν το
65% του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Ε.Ε. και συντονίστηκαν από την
Committee of European Banking Supervisors (CEBS) με τη συνεργασία της ΕΚΤ και της Ε.Ε.
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Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2010 και ήταν συνολικώς θετικά.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, μόλις 7 τράπεζες (συμπεριλαμβανημένης και της Αγροτικής Τράπεζας
στην Ελλάδα) από τις 91 έπεφταν κάτω από το όριο του 6% για το δείκτη Tier I19, και αυτό
υπό το δυσμενέστερο σενάριο. Τα ευρωπαϊκά stress tests δεν καθησύχασαν, όμως, την
αγορά πλήρως. Βασική πηγή ανησυχίας ήταν ότι τα tests διεξήχθησαν υπό την υπόθεση ότι
καμία χώρα μέλος της Ευρωζώνης δεν θα χρεοκοπήσει. Έτσι, δεν εξετάστηκαν οι επιπτώσεις
στην κεφαλαιακή επάρκεια από κούρεμα στην αξία των κρατικών ομολόγων, που οι
τράπεζες κρατούν στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο έως τη λήξη τους (held-to-maturity
portfolio ή banking book). Τα tests υπέθεσαν ότι κούρεμα θα υπήρχε μόνο στα ομόλογα του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading book). Αυτά, όμως, αποτελούν το 17% του συνόλου
των κρατικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι ευρωπαϊκές τράπεζες που
ελέγχθηκαν, έτσι η ανησυχία στην Ευρώπη διατηρήθηκε και πολύ σύντομα εντάθηκε μετά
την κρίση στην Ιρλανδία.

10. Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Από τα μέσα του 2009 οι διεθνείς αγορές άρχισαν σταδιακά να γίνονται όλο και
περισσότερο νευρικές για την πορεία της Ευρωζώνης, τη στιγμή που συγχρόνως φαίνονταν
να καθησύχαζαν από τη βελτιωμένη εικόνα του χρηματοοικονομικού συστήματος στις
Η.Π.Α.. Στα μέσα του 2009 για πρώτη φορά τα περιθώρια τριμηνιαίου δανεισμού στη
διατραπεζική αγορά γίνονται υψηλότερα στην Ευρωζώνη από τα αντίστοιχα αμερικανικά
και παραμένουν υψηλότερα στη συνέχεια. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3, τα spreads
των ομολόγων της Ευρωζώνης, κατά μέσο όρο, αυξήθηκαν ραγδαία από το 2010 και
ύστερα. Η νευρικότητα για τις προοπτικές στην Ευρωζώνη εντάθηκε το πρώτο τρίμηνο του
2010, όταν η ελληνική κρίση ευαισθητοποίησε ακόμα περισσότερο τις αγορές σε
συγκεκριμένα αδύναμα σημεία των οικονομικών της Ευρωζώνης. Η νευρικότητα αρχικά
περιορίστηκε σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, με προεξάρχουσα την
Ελλάδα. Μάλιστα, τον Απρίλιο – Μάιο του 2010, με την κορύφωση της ελληνικής κρίσης,
αυξήθηκαν δραματικά τα επιτόκια ασφάλισης (CDS) και για την Ιρλανδία, ενώ η αύξηση
ήταν μικρότερη για την Πορτογαλία και τις υπόλοιπες χώρες. Έτσι, από τις αρχές του 2010
άρχισε να μπαίνει σταδιακά ένα τέλος στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του ευρώ,
όταν δεν γινόταν, δηλαδή, ιδιαίτερη διάκριση ανάμεσα στα ομόλογα των διαφορετικών
χωρών της Ευρωζώνης.
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Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 είναι το κύριο μέσο μέτρησης της οικονομικής ισχύος
μιας τράπεζας από την σκοπιά του ρυθμιστή. Αποτελείται από τις κοινές και προνομιούχες μετοχές,
καθώς και τα κέρδη εις νέον.
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Διάγραμμα 3: Spreads Ομολόγων Ευρωζώνης (average)

Πηγή: IMF Global Financial Stability Report, GFSR Market Update, Intense Financial Risks: Time for
Action, July 16, 2012

Οι περισσότερες ανισορροπίες και αδυναμίες των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Άλλες, είναι κοινές, με το δημοσιονομικό να αποτελεί το
μεγαλύτερο πρόβλημα για το σύνολο σχεδόν των χωρών της ζώνης του ευρώ. Η Ελλάδα και
η Πορτογαλία έχουν τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά και τα μεγαλύτερα
ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών. Αντιθέτως, η Ιρλανδία που χτυπήθηκε μετά την
Ελλάδα από τις αγορές και αναγκάστηκε να ζητήσει και αυτή τη βοήθεια της Ευρωζώνης και
του ΔΝΤ, δείχνει να μην έχει πρόβλημα σε κανέναν από τους δύο τομείς. Η Ισπανία, που
επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο των αγορών, δεν έχει διαχρονικό δημοσιονομικό πρόβλημα.
Αντιμετωπίζει μόνον πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.
Στη διάρκεια Μαΐου-Ιουλίου 2010, παρόλο που τα ασφάλιστρα παρέμειναν υψηλά, έδειξαν
μία τάση σταθεροποίησης. Όχι όμως για πολύ, καθώς νέες ανησυχίες εμφανίσθηκαν
σχετικά με την επάρκεια των πόρων του μηχανισμού στήριξης σε περίπτωση χρεοκοπίας
μεγάλων οικονομιών, όπως η Ισπανία. Είναι η σειρά της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας να
διαφοροποιηθούν έντονα από τις υπόλοιπες χώρες. Το Φθινόπωρο του 2010 η Ιρλανδία
βρέθηκε στο στόχαστρο των αγορών. Η ιρλανδική οικονομία είχε σημειώσει θεαματικούς
ρυθμούς ανάπτυξης από το 1994 μέχρι το 2007 (διάγραμμα 4), η οποία βασίστηκε στη
δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προσέλκυσε μεγάλες ξένες
επενδύσεις. Μεγάλες διεθνείς εταιρείες, μεταξύ άλλων κολοσσοί της πληροφορικής, των
επικοινωνιών και φαρμακευτικές εταιρείες επέλεξαν να εγκαταστήσουν μονάδες
παραγωγής και έρευνας στην Ιρλανδία. Ταυτόχρονα, μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε ο
κατασκευαστικός τομέας και οι τράπεζες, οι οποίοι αποδείχτηκαν και οι πιο προβληματικοί
τομείς.
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Με την έναρξη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ιρλανδική φούσκα στην αγορά
ακινήτων, ιδίως την αγορά κατοικιών, κατέρρευσε. Οι τράπεζες, που με τη σειρά τους είχαν
προβεί σε επισφαλή δανεισμό στην αγορά ακινήτων, με την κατάρρευση της διεθνούς
διατραπεζικής αγοράς βρέθηκαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η ιρλανδική κυβέρνηση
ήταν η πρώτη που προέβη σε πλήρη εγγύηση του συνόλου των καταθέσεων στις ιρλανδικές
τράπεζες και αργότερα έσπευσε να κρατικοποιήσει τις προβληματικές από αυτές.
Συγχρόνως, οι υψηλές αυξήσεις μισθών στα χρόνια της ανάπτυξης είχαν διαβρώσει την
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Έτσι, και με δεδομένο ότι η ιρλανδική οικονομία είναι
μια πολύ ανοικτή οικονομία, η χρηματοοικονομική κρίση και η παγκόσμια ύφεση οδήγησαν
άμεσα σε βαθιά εγχώρια ύφεση. Το 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν -7,6%, ενώ η ανεργία
εκτοξεύτηκε στο 13% το πρώτο τρίμηνο του 2010, από μόλις 4,5% το 2007 (διάγραμμα 4).
Οι ταυτόχρονες προσπάθειες για αύξηση των δημοσίων δαπανών προκειμένου να
αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της ύφεσης, αλλά και κυρίως οι προσπάθειες για διάσωση του
τραπεζικού τομέα, οδήγησαν σε υπερβολική αύξηση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης
(ξεπερνώντας το 100% του ΑΕΠ το 2011).

Διάγραμμα 4: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ιρλανδίας περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Στο τέλος του 2010 πολλοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι εκτός του ότι οι πόροι του μηχανισμού
δεν επαρκούσαν για τη διάσωση της Ισπανίας, το κόστος για χώρες, όπως η Ιταλία και το
Βέλγιο, με τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη (μετά
την Ελλάδα), θα είναι αδύνατο να γίνει ανεκτό (διάγραμμα 5). Εν τω μεταξύ, ακόμη και οι
πιο ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες δεν έμειναν πλέον στο απυρόβλητο. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα γαλλικά CDS στα τέλη του 2010 βρέθηκαν υψηλότερα των
αντίστοιχων της Τσεχίας και της Χιλής, με κυριότερο επιχείρημα των αναλυτών την υψηλή
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έκθεση των γαλλικών τραπεζών σε χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Στο τέλος του 2010,
τα σενάρια πλέον έφτασαν μέχρι τη διάσπαση της Ευρωζώνης.

Διάγραμμα 5: Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) Βελγίου, Ιταλίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας,
Ισπανίας και Ιρλανδίας, περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Στις αρχές Ιανουαρίου 2011 τα περιθώρια των CDS έφτασαν στο υψηλότερο σημείο από την
αρχή της κρίσης, για να αποκλιμακωθούν στην συνέχεια. Οι επιτυχημένες, αν και με
αυξημένο κόστος, εκδόσεις ομολόγων από την Ισπανία και την Πορτογαλία σηματοδότησαν
μια μικρή ανάπαυλα, που ενισχύθηκε από την συνεχιζόμενη φημολογία και τις προσδοκίες
για μια συνολική λύση της κρίσης χρέους. Μέσα στο 2011 παρουσιάστηκαν οι προτάσεις
Γάλλων και Γερμανών για την μελλοντική μορφή της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, που θα
αποτελέσουν αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων. Γίνεται έτσι αναγκαία η περιγραφή
της αντίδρασης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην εξελισσόμενη κρίση και αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα η συζήτηση για τη μελλοντική μορφή της Ευρωζώνης και του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
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11. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μελετώντας το διάγραμμα 6 παρατηρούμε ότι οι πρώτες αρνητικές συνέπειες της κρίσης
(πτώση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ), εξασθενούν, καθώς η οικονομία της Ευρωζώνης
και των ΗΠΑ, εμφανίζουν μη αρνητικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ την τελευταία διετία.
Χωρίς να προβούμε στο βεβιασμένο συμπέρασμα ότι η διεθνής οικονομική κρίση αποτελεί
παρελθόν, είναι χρήσιμο να εστιάσουμε στο υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο απεικονίζεται
στο διάγραμμα 7, που αναμένεται να αγγίξει το 85% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και 110% του
ΑΕΠ στις ΗΠΑ μέσα στο τρέχον έτος και είναι σημάδι μακροχρόνιας στασιμότητας των
οικονομιών.
Διάγραμμα 6: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (%) Ευρωζώνης, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, ΗΠΑ
και Ιαπωνίας περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7, σε τέσσερα μόνο χρόνια, από το τέλος του 2007 έως το
τέλος του 2011, παρατηρούμε το χρέος στις Η.Π.Α. να αυξάνεται κατά 37 μονάδες του ΑΕΠ,
στο Ηνωμένο Βασίλειο 38 μονάδες και στην Ελλάδα 44 μονάδες. Η μεταβολή στο χρέος
είναι μεγάλη σε διεθνές επίπεδο, διότι η χρηματοοικονομική κρίση προξένησε την
παρέμβαση των αρχών με πακέτα διάσωσης, μείωσε τα φορολογικά έσοδα αλλά και
ανάγκασε τις κυβερνήσεις σε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.
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Διάγραμμα 7: Δημόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ σε Ευρωζώνη, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και
Ιαπωνία περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Στην Ευρωζώνη, η αύξηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ δεν είναι συγκριτικά τόσο
δραματική. Ούτε και το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το χρέος του 2012, είναι δραματικό σε
σχέση με τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο, τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο ή την
Ιαπωνία. Μάλιστα η Ευρωζώνη είναι μια νομισματική περιοχή με πλεόνασμα ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών. Έτσι, γεννιέται ευλόγως το ερώτημα γιατί στη διάρκεια του 2010
παρατηρήθηκε μια τόσο μεγάλη ένταση στην Ευρωζώνη. Η απάντηση βρίσκεται στο
γεγονός ότι η ένταση δεν αφορούσε το σύνολο της Ευρωζώνης, αλλά επιμέρους χώρες. Οι
αμφιβολίες των αγορών επικεντρώθηκαν στην εσωτερική λειτουργία της. Η
χρηματοοικονομική κρίση ευαισθητοποίησε τις αγορές σε οτιδήποτε αρνητικό και ενώ έως
την έλευση της κρίσης, οι αγορές δεν διαφοροποιούσαν σημαντικά τις χώρες της
Ευρωζώνης μεταξύ τους, τώρα τις διαφοροποιούν αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο της
καθεμίας.
Ο κίνδυνος χώρας, που αντικατοπτρίζεται στα περιθώρια επιτοκίων δανεισμού έκαστης
ευρωπαϊκής χώρας σε σχέση με τα αντίστοιχα γερμανικά ή και στα επιτόκια ασφάλισης των
δανειστών της χώρας (τα Credit Default Swap rates) είναι τώρα πλέον συνάρτηση του
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους της κάθε χώρας, αλλά και άλλων παραγόντων όπως οι
πολιτικές εξελίξεις, η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, κλπ. Η διαφοροποίηση
ανάμεσα στα επιτόκια δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης θέτει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα αλλά και την ύπαρξη της Ευρωζώνης, όπως τουλάχιστον την ξέρουμε σήμερα
και πηγάζει από τη βαθύτερη αμφιβολία των αγορών για την επάρκεια των υπαρχόντων
δημοσιονομικών κανόνων που συγκροτούν τη λειτουργία της Ευρωζώνης.
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Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα μέσα του 2010, τα spreads της Ελλάδας εκτοξεύτηκαν πάνω
από τις 1.000 μονάδες βάσεις, καθώς η Ελλάδα θεωρούνταν ως η χώρα με την μεγαλύτερη
πιθανότητα χρεωκοπίας, ενώ, αντίθετα, η Γερμανία παρέμεινε σταθερά η λιγότερο
«επικίνδυνη» ως προς αυτό το ενδεχόμενο. Έως και τον Απρίλιο του 2010, η εικόνα των
υπόλοιπων χωρών δεν επιδεινώνεται σημαντικά, παρά για λίγο στις αρχές Φεβρουαρίου,
όταν μεταφέρθηκαν στο προσκήνιο ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημόσιου
χρέους σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Η μεγάλη
επιδείνωση ξεκινάει από τα τέλη Απριλίου, όταν αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση ότι η
Ελλάδα βαίνει προς χρεωκοπία και ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε αναταράξεις
και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ενδεχομένως μέσω της έκθεσης των τραπεζών
τους σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αξιοσημείωτο είναι ότι, αν και τα ελληνικά ασφάλιστρα
είναι τα υψηλότερα και οι διακυμάνσεις τους μεγαλύτερες, η κατεύθυνση των
αυξομειώσεών τους είναι ως επί το πλείστον κοινή με την κατεύθυνση των υπολοίπων.
Αυτό σημαίνει ότι κοινοί παράγοντες επηρέαζαν τα ασφάλιστρα στις ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά με διαφορετική ένταση. Συνεπώς, η τύχη της Ελλάδος είναι στο μυαλό των αγορών
άμεσα συνδεδεμένη με την τύχη της Ευρωζώνης.

12. ΟΙ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Η στασιμότητα / ύφεση στην Ευρώπη το 2008 δεν επηρέασε αμέσως την Ελλάδα. Το 2008 η
Ευρωζώνη είχε ανάπτυξη 0,4%, ενώ η Ελλάδα εξακολουθούσε να παρουσιάζει έναν σχετικά
ικανοποιητικό ρυθμό 1,3%20. Η Ελλάδα, καθώς έχει μια αρκετά κλειστή οικονομία και δεν
είχε τραπεζικά προβλήματα, όπως οι υπόλοιπες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, δεν
επηρεάστηκε αμέσως. Από τις αρχές του 2008, όμως, ήταν εμφανές ότι αν η διεθνής
οικονομία χειροτέρευε, τότε και η Ελλάδα θα έμπαινε σε στενωπό διαρκείας. Δυστυχώς, η
ύφεση στην Ευρώπη και τον κόσμο συνέχισε να βαθαίνει. Οι ελληνικές εξαγωγές
επηρεάστηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 μαζί με τις εξαγωγές όλων των υπολοίπων
χωρών. Έτσι το 2009 βρήκε την Ευρωζώνη να συρρικνώνεται κατά -4,1% και την Ελλάδα
κατά -2,3%. Η μικρότερη πτώση του 2009 στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη δείχνει ότι και το
2009 η σύγκλιση του ελληνικού βιοτικού επιπέδου προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
συνεχίστηκε για 14η χρονιά (Χαρδουβέλης, 2011). Από το 2010, όμως, ξεκινάει μια νέα
εποχή απόκλισης στο βιοτικό επίπεδο, αφού η ευρωπαϊκή οικονομία σταθεροποιήθηκε και
ανέκαμψε, ενώ η ελληνική επιδεινώθηκε και το μέλλον της παραμένει αβέβαιο.
Η κρίση ανέδειξε τις προϋπάρχουσες μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες και
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας: το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και
την οργανωτική ανεπάρκεια του κράτους. Οι δύο αυτές ανισορροπίες γίνονται εμφανείς
20

Πηγή: IMF
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στα μεγάλα “δίδυμα” ελλείμματα, το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το
δημοσιονομικό έλλειμμα. Γίνονται εμφανείς και στο χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) που
αποτελεί τη διαχρονική συσσώρευση των αντίστοιχων ετήσιων ελλειμμάτων (διάγραμμα
11).
Διάγραμμα 8: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ) Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας,
Ισπανίας και Ευρωζώνης, περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Οι δείκτες της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την ευκολία του επιχειρείν δείχνουν συνεχή επιδείνωση τα τελευταία χρόνια
ενώ η σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της χώρας διαρκώς ανατιμάται. Το έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας αντικατοπτρίζεται τόσο στο τεράστιο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών (Διάγραμμα 8) όσο και στον υψηλότερο ελληνικό πληθωρισμό σε σχέση με
άλλες χώρες της Ευρωζώνης (Διάγραμμα 9).
Το δημοσιονομικό πρόβλημα είναι ακόμα πιο εμφανές. Στο χρονικό διάστημα από την
είσοδό της στη ζώνη του ευρώ έως το 2008, και παρά την ισχυρή ανάπτυξη και το ευνοϊκό
μακροοικονομικό περιβάλλον, η Ελλάδα δεν κατάφερε ποτέ να περιορίσει το
δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ (διάγραμμα 10). Μάλιστα,
για την παράβαση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μπήκε σε καθεστώς
δημοσιονομικής επιτήρησης το 2004, βγήκε για πολύ λίγο το 2007 και ξαναμπήκε τον
Απρίλιο του 2009.
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Διάγραμμα 9: Πληθωρισμός (% ΑΕΠ) Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ευρωζώνης,
περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
Διάγραμμα 10: Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας και
Ισπανίας, περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

35

Η αποκάλυψη για την ελληνική δημοσιονομική εκτροπή προκάλεσε αλυσιδωτές
αντιδράσεις. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι οίκοι αξιολόγησης21, οι οποίοι έχοντας
υποστεί κριτική για την ανεπάρκεια των εκτιμήσεών τους πριν από τη διεθνή
χρηματοοικονομική κρίση, έσπευσαν να επανεξετάσουν την περίπτωση της Ελλάδας. Οι
υποβαθμίσεις της Ελλάδας ήταν διαδοχικές22. Η Ελλάδα συγκέντρωσε τότε το ενδιαφέρον
των αγορών και η αξιοπιστία της κλονίστηκε. Μάλιστα, αργότερα, οι αγορές άρχισαν να
αμφισβητούν την ικανότητα και των υπόλοιπων οικονομιών της ευρωπαϊκής Περιφέρειας
να αντεπεξέλθουν: της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Οι αγορές έβλεπαν
μέσω της Ελλάδας, την αρχή μιας πιθανής τελικής διάλυσης της Ευρωζώνης23.
Διάγραμμα 11: Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και
Ευρωζώνης, περιόδου 2000-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

21

Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s.

22

Βλέπε αναλυτικότερα επόμενη ενότητα «Χρονολόγιο της Ελληνικής Κρίσης Χρέους».

23

Ορισμένοι ισχυρίζονταν ακόμα και στο τέλος του 2010 ότι η υπερβολική αντίδραση των αγορών, από το
Νοέμβριο του 2009 και μετά, οφείλεται όχι τόσο στο πραγματικό μέγεθος του δημοσιονομικού προβλήματος
που σωρεύτηκε για δεκαετίες, όσο κυρίως στο σοκ της ίδιας της αποκάλυψης των ελλειμμάτων του 2009.
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13. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η ελληνική κρίση ξεκίνησε από την οικονομική δυσπραγία, που εισήχθη στην Ελλάδα λόγω
της διεθνούς ύφεσης και η οποία φανέρωσε την υπερχρέωση του ελληνικού Δημοσίου και
την πιθανή αδυναμία ελέγχου του διογκούμενου χρέους του. Μετατράπηκε σε κρίση της
Ευρωζώνης όταν οι αγορές συνειδητοποίησαν ότι το ελληνικό πρόβλημα είναι η κορυφή
του παγόβουνου σε μια νομισματική ένωση η οποία δεν στηρίζεται σε σταθερά
δημοσιονομικά θεμέλια.
Στο τρίτο τρίμηνο του 2012, η κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει την πορεία της ελληνικής
οικονομίας. Οι προβλέψεις της Τρόικας για τους μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που
γίνονται θετικοί από το 2013 και ύστερα, δεν καθησυχάζουν εύκολα τις αγορές. Και αυτό,
διότι, βάσει τις προβλέψεις του θετικού σεναρίου της Τρόικας για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό,
τα περιθώρια των επιτοκίων με τα αντίστοιχα γερμανικά, αλλά και τα σημαντικά πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξης του 4,5% του ΑΕΠ (πίνακας 4), δείχνουν το χρέος να αγγίζει το 165%
του ΑΕΠ το 2012 και 2013, προτού αρχίσει να μειώνεται σταδιακά ώστε να φτάσει περίπου
στο 135% το 2017 (διάγραμμα 12).
Διάγραμμα 12: Εκτιμήσεις Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και Δημόσιου Χρέους (% ΑΕΠ) για
την Ελλάδα, περιόδου 2012-2017

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την περίοδο έως το
2020. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να είναι μικρού ύψους, μικρότερος του στόχου του 2%
της ΕΚΤ. Το ΔΝΤ και γενικότερα η Τρόϊκα υποθέτει ότι οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα
αυξήσουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ θα συγκρατήσουν
την αύξηση των πραγματικών μισθών κάτω από την αντίστοιχη αύξηση της
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παραγωγικότητας. Έτσι, οι τιμές δεν θα ανεβαίνουν γρήγορα και θα ανακτηθεί μέρος της
απολεσθείσας στο παρελθόν ανταγωνιστικότητας.
Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, ενώ σήμερα είναι αρνητικός της τάξεως του 4,8%, θα αυξηθεί έως το 2015 στο 3,1% και στη συνέχεια εκτιμάται θα φθίνει οριακά. Τόσο
τα έσοδα, όσο και οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης αναμένονται να μειωθούν, με τα
δεύτερα να διαγράφουν έντονη πτωτική πορεία. Ως αποτέλεσμα, το πρωτογενές ισοζύγιο
και το ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης θα έχουν ανοδική τάση, με το πρώτο, να εμφανίζει
πλεόνασμα του ύψους του 4,5% έως το τέλος της δεκαετίας. Το δημόσιο χρέος αναμένεται
να αυξηθεί έως το 167% του ΑΕΠ το 2013, όπου η Ελλάδα θα βγει στην διατραπεζική αγορά
να δανειστεί, αλλά ύστερα εκτιμάται συρρίκνωσή του, στο 117% του ΑΕΠ έως το 2020.
Πίνακας 4: Εκτιμήσεις βασικών οικονομικών δεικτών για την Ελλάδα

Πραγματικό ΑΕΠ
(%)
Αποπληθωριστής
ΑΕΠ (%)
Ποσοστό
Ανεργίας (%)
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Κυβέρνησης (%
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Δαπάνες Γενικής
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Πρωτογενείς
Δαπάνες (% ΑΕΠ)
Πρωτογενές
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Γενικής
Κυβέρνησης (%
ΑΕΠ)
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3,1
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2,2

-0,7
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-0,1

0,8

1,0

1,9

19,4

19,4
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-5,4

-3,3
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1,2
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42,2

42,1

40,1

40,1

40,1

49,5

46,8

44,2

41,7

42,0

41,3

43,2

40,4

37,6

35,6

35,6

35,8

-1,0

1,8

4,5

4,5

4,5

4,3

-7,3

-4,6

-2,1

-1,6

-1,9

-1,2

163

167

161

153
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Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς σε μια εποχή λιτότητας θα μπορέσει να
υπάρξει ανάπτυξη. Η απάντηση είναι ότι η ανάπτυξη δεν αναμένεται να βασίζεται πλέον
στις δαπάνες του Δημοσίου. Αντίθετα, η ανάπτυξη αναμένεται να έρθει από την μείωση του
ειδικού βάρους του Δημοσίου στην οικονομία και από την αντίστοιχη αύξηση της
ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα. Αν οι πρωτογενείς δαπάνες περιγράφουν σωστά
το ειδικό βάρος του δημόσιου τομέα στην ελληνική οικονομία, τότε σύμφωνα με τις
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προβλέψεις του ανωτέρου πίνακα, αυτό το ειδικό βάρος μειώνεται από 43,2% το 2012 στο
40,4% το 2013. Στο μέλλον, το Δημόσιο προσδοκάται να λειτουργεί ως απλός
θεματοφύλακας σταθερών κανόνων σε μια οικονομία διαφάνειας. Φυσικά, αυτή η
αναμενόμενη συρρίκνωση του Δημοσίου δεν αντικαθίσταται εύκολα και γρήγορα από έναν
μεγαλύτερο και πιο ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα24 και, συνεπώς, έχει σημαντικές
παρενέργειες στην ανεργία (19,4% την διετία 2012-2013) και το βιοτικό επίπεδο.
Στο σχετικά αισιόδοξο αλλά ρεαλιστικό σενάριο του ανωτέρου πίνακα υπάρχουν σημαντικά
ρίσκα. Το πρώτο ρίσκο έχει να κάνει με τη δυνατότητα της σημερινής οικονομίας να
απεγκλωβιστεί από την ύφεση σχετικά σύντομα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον αν το άσχημο
κλίμα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αντιστραφεί, οι επενδύσεις σταματήσουν την
καθοδική τους πορεία και οι εξαγωγές ανακάμψουν. Προϋπόθεση για αυτό είναι να
κινητοποιηθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ25, να προχωρήσουν νέα ΣΔΙΤ26 και να επιταχυνθούν
κάποιες ιδιωτικοποιήσεις. Επίσης, να αρχίσουν να αποδίδουν σταδιακά οι διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα. Ο απεγκλωβισμός επιταχύνεται
ιδιαίτερα αν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δώσουν μια αξιόπιστη και οριστική λύση στον ατελή
ευρωπαϊκό δημοσιονομικό μηχανισμό. Αν, για παράδειγμα, ξεκαθαριστεί το τοπίο του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, θα μειωθούν τα ελληνικά επιτόκια και θα αυξηθεί η
ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας την πιστωτική επέκταση
και τις παραγωγικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα.
Το δεύτερο μεγάλο ρίσκο εντοπίζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα. Το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να δανείζεται από την ΕΚΤ. Το ποσό δανεισμού από την ΕΚΤ
διπλασιάστηκε στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Μια κύρια αιτία ήταν η απώλεια
καταθέσεων στη διάρκεια του 2010 της τάξης των 30 δις ευρώ και κυρίως του παγώματος
της διατραπεζικής αγοράς στις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, στις
αρχές του 2011, οι ελληνικές τράπεζες απορροφούσαν περίπου το ένα πέμπτο των
συνολικών δανείων της ΕΚΤ και μόνον οι ιρλανδικές τράπεζες δανείζονταν περισσότερο. Αν
24

«Ύστερα από διαπραγμάτευση μεταξύ του επίσημου τομέα και του ιδιωτικού τομέα των τραπεζών
σε διεθνές επίπεδο, αλλά και μετά από μια διαπραγμάτευση στο εσωτερικό της ευρωζώνης και των
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, αποφασίστηκε ένα νέο σχήμα για τη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα, το PSI plus», συνέντευξη Τύπου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ενημέρωση για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της
26 ης Οκτωβρίου.
25

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία
συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το
σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος
μεταρρυθμίσεων αφετέρου, προκειμένου οι εθνικές αρχές να προσεγγίσουν τις βασικές
παραμέτρους του αναπτυξιακού προγραμματισμού.
26

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι το όργανο που
έχει επιφορτισθεί με την εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την
παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.
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λοιπόν η ΕΚΤ αποφασίσει να περιορίσει την παροχή ρευστότητας, οι ελληνικές τράπεζες
πιθανόν να αναγκαστούν να ρευστοποιήσουν τμήμα του ενεργητικού τους. Επιπλέον, ο
κίνδυνος να απολεσθούν ακόμη περισσότερες καταθέσεις δεν είναι ευκαταφρόνητος, αφού
τα αρνητικά γεγονότα για την Ευρωζώνη πολλαπλασιάζονται. Συγχρόνως, όπως συνήθως
γίνεται σε περιόδους ύφεσης, το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση αυξάνεται,
πιέζοντας έτσι την κερδοφορία και την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών.
Στον αντίποδα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ναι μεν υπάρχουν ρίσκα για το τραπεζικό
σύστημα και την οικονομία γενικότερα, τα ρίσκα όμως παραμένουν διαχειρίσιμα. Οι
ελληνικές τράπεζες ήταν και συνεχίζουν να είναι σωστά οργανωμένες. Δεν πάσχουν από
πρόβλημα φερεγγυότητας, αλλά από πρόβλημα ρευστότητας. Διαθέτουν ακόμα
“μαξιλάρια” για την περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών χρηματοδότησής τους. Μεγάλο
μέρος των εργασιών τους, ένα ποσοστό περίπου 25%, προέρχεται από το εξωτερικό, από
χώρες όπου οι οικονομικές συνθήκες είναι καλύτερες. Οι περισσότερες από τις τράπεζες
έχουν, επίσης, μειώσει τα λειτουργικά κόστη τους σημαντικά, ενώ έχουν προβεί και σε
διάφορες μορφές κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι από το δάνειο των 110
δις ευρώ, το ποσό των 10 δις ευρώ αφιερώθηκε για την κεφαλαιακή ενίσχυση όσων
τραπεζών ήταν σε ανάγκη. Επιπλέον, η οποιαδήποτε μελλοντική πίεση από την ΕΚΤ για
μείωση του δανεισμού αναμένεται να γίνει μόνον αν στο ίδιο χρονικό διάστημα η
διατραπεζική αγορά ξεκινήσει σταδιακά να ανοίγει για τις ελληνικές τράπεζες, έστω και με
υψηλό κόστος.
Ένα τρίτο ρίσκο στο σενάριο της Τρόικας έχει να κάνει με τη δυνατότητα των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων να αυξήσουν μακροπρόθεσμα το δυνητικό προϊόν της χώρας. Πολλές
ακαδημαϊκές μελέτες δείχνουν ότι η επίδραση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι
μεγάλη. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission (2010c)) εκτιμά ότι μια
μόνιμη μείωση των πραγματικών μισθών κατά 1% θα οδηγήσει σε μια αύξηση του ΑΕΠ
κατά 4% σε τέσσερα χρόνια. Η ίδια έκθεση εκτιμά ότι μια μείωση κατά 5% στο περιθώριο
των τιμών (mark up) θα οδηγήσει σε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% σε πέντε χρόνια.
Επίσης εκτιμά ότι μια μείωση στο περιθώριο των ελληνικών ομολόγων κατά 100 μονάδες
βάσης, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% το ίδιο έτος.
Παρά τις μελέτες, πολλοί αναλυτές με δυσκολία αποδέχονται την περίπτωση η Ελλάδα να
μπορέσει να αναδιαρθρώσει την οικονομία της. Οφείλουμε, όμως, να αναγνωρίσουμε ότι
οι μεταρρυθμίσεις του 2010 αποτελούν επανάσταση στο ελληνικό κατεστημένο, που για
δεκαετίες αρνήθηκε να κάνει το παραμικρό που θα ενοχλούσε συγκεκριμένες οργανωμένες
μειοψηφίες και συμφέροντα. Το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το δημοσιονομικό, η
απελευθέρωση των επαγγελμάτων και η μείωση της σπατάλης στις ΔΕΚΟ, τα νοσοκομεία
και τους ΟΤΑ αποτελούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν το
δυνητικό προϊόν σημαντικά και να επαναφέρουν τη χώρα σε μια νέα μακροχρόνια, αλλά
ισορροπημένη αναπτυξιακή τροχιά.
Ένα τελευταίο ζήτημα έχει να κάνει με το υπέρογκο ύψος του χρέους. Πολλοί αναλυτές,
ακόμα και όταν παραμερίζουν τα παραπάνω ρίσκα και τον κίνδυνο να μην επαληθευτούν οι
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θετικές προβλέψεις της Τρόικας, θεωρούν το βάρος ενός χρέους 117% του ΑΕΠ το 2020
δυσβάστακτο. Επιμένουν λοιπόν στο σενάριο της χρεοκοπίας, δηλαδή της άρνησης από το
Ελληνικό Δημόσιο επιστροφής του συνολικού ποσού της ονομαστικής αξίας των ομολόγων
όταν αυτά λήγουν. Βέβαια, σε μια ελεύθερη αγορά και οικονομία, η χρεωκοπία είναι
εφικτή μόνον εφόσον η Ελλάδα πάψει να χρειάζεται ξανά δανεικά στο μέλλον, όταν με
άλλα λόγια αποκτήσει την ικανότητα να εισπράττει τα έσοδα που καλύπτουν τις συνολικές
δαπάνες πλην των τόκων, αν έχει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο χωρίς
εξαίρεση στο διηνεκές.
Το περιβάλλον όμως της Ευρωζώνης δεν επιτρέπει τη χρεωκοπία. Στην περίπτωση της
Ελλάδας, παρέχεται μια περίοδος δέκα ετών με μειωμένες απαιτήσεις εξυπηρέτησης
αναχρηματοδότησης του χρέους της, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και να
ορθοποδήσει η χώρα. Το πρόσθετο στοιχείο της τελευταίας απόφασης ΕΕ και ΔΝΤ είναι η
περαιτέρω ελάφρυνση όλων των απαιτήσεων εξυπηρέτησης του χρέους μέχρι το 2015
(Eurogroup, 21/02/2012), ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πρόσθετα προβλήματα
της παρατεινόμενης ύφεσης και του δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα, το δεύτερο πακέτο στήριξης που δόθηκε, περιελάμβανε δύο συστατικά: το
PSI27 και το δάνειο. Ότι περισσότερο μπορούσε να εξοικονομηθεί από το PSI, τόσο
περισσότερα χρήματα θα μπορούσαν να προστεθούν στα επιπρόσθετα 130 δις ευρώ του
νέου αυτού δανείου. Το PSI plus κατέληξε σε κούρεμα των ιδιωτών δανειστών 53,5%. Με
την υποστήριξη της ευρωζώνης, η Ελλάδα προχωρεί στην εισαγωγή ρητρών συλλογικής
δράσης στη νομοθεσία της, ώστε είτε υπό την απειλή είτε από την ενεργοποίησή τους, η
συμμετοχή, εθελοντική ή «αναγκαστικά εθελοντική», να φθάσει πρακτικά το 100%. Αυτό
αντιστοιχεί σε διαγραφή χρέους περίπου 107 δις ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη
διαγραφή χρέους μέχρι στιγμής στην ιστορία.
Από το απομένον χρέος προς τους ιδιώτες (σύνολο περίπου 100 δις ευρώ), 70 δις ευρώ
ανταλλάσσονται με ομόλογα μακράς ωρίμανσης (λήξης) με χαμηλό επιτόκιο και 30 δις
ευρώ αναλαμβάνονται από τον EFSF28 με χρήματα από τη δανειακή σύμβαση των 130 δις
27

Το Private Sector Involvement (PSI) αναφέρεται στους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, που έχουν
δανείσει την Ελλάδα, αγοράζοντας ελληνικά ομόλογα. Δηλαδή σε τράπεζες, ασφαλιστικές και
επενδυτικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν στα
χαρτοφυλάκιά τους ελληνικά ομόλογα, τα οποία αντιστοιχούν σε χρέος του Δημοσίου. Όλοι εκείνοι
οι επενδυτές-δανειστές της Ελλάδας, πλην του λεγόμενου επίσημου τομέα, δηλαδή των κρατών της
ευρωζώνης, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, που έχουν επίσης δανείσει την Ελλάδα και που εμπλέκονται σε ένα
πρόγραμμα ρύθμισης και χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους για τα επόμενα χρόνια.
28

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility EFSF) είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2010) με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή
οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία. Μετά την συνέχιση
της οικονομικής κρίσης στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και την Ιρλανδία και κυρίως την ανάγκη
αντιμετώπισης του προβλήματος χρέους της Ελλάδας, τα κράτη μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν
σε αναβάθμιση του ρόλου του ταμείου (2011). Σύμφωνα με αυτές, το EFSF θα έχει τη δυνατότητα να
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ευρώ. Το επιτόκιο των νέων ομολόγων κλιμακώνεται από το 2% μέχρι το 2015, στο 3% μέχρι
το 2020 και 4,3% εφεξής. Στο μακροπρόθεσμο επιτόκιο προστίθεται ένα μικρό ποσοστό, σε
περίπτωση που η Ελλάδα πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης πέραν των προβλεπομένων από την
τρόικα. Κατά μέσο όρο μέχρι το 2042 το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,65%, ενώ τα
ελληνικά ομόλογα, πριν από το κούρεμα, είχαν μέσο επιτόκιο περίπου 4,6% (Eurogroup,
21/02/2012).
Στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους συμμετέχουν εμμέσως η ΕΚΤ και οι κεντρικές
τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης με τα ελληνικά ομόλογα που αγόρασαν για να
στηρίξουν την ελληνική αγορά ομολόγων, κατανέμοντας τα «κέρδη» τους (διαφορά
ονομαστικής τιμής και τιμής κτήσης) στις κυβερνήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα
παράσχουν στην Ελλάδα. Με το σχήμα αυτό επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση του
ελληνικού χρέους περίπου 20 δισ. ευρώ.
Το σημαντικό στη μείωση του χρέους με τα επιτόκια που συμφωνήθηκαν είναι η
ελάφρυνση του προϋπολογισμού, δηλαδή είτε η άρση της ανάγκης να ληφθούν πρόσθετα
μέτρα είτε η απελευθέρωση πόρων για άλλους σκοπούς, π.χ. αναπτυξιακούς. Ειδικά για την
περίοδο μέχρι το 2015, οι απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση του χρέους (τόκοι) μειώνονται
κατά 7,2 δισ. ευρώ περίπου ή 3,3% του ΑΕΠ (κάθε χρόνο). Ο προϋπολογισμός 2012
εκπονήθηκε με πρόβλεψη μείωσης τόκων κατά 5 δισ. ευρώ.
Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Ελλάδα είναι δύο ειδών:
- Οι άμεσα σχετιζόμενες με τα «λογιστικά», δηλαδή, (α) η δημιουργία ταμείου στο οποίο θα
καταβάλλονται τα ποσά που αφορούν την ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων, (β) η
ενσωμάτωση στη νομοθεσία της πρόβλεψης για ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων
κατά προτεραιότητα και (γ) η αποδοχή «τεχνικής βοήθειας» από τους εταίρους, ώστε να
διασφαλιστεί η εκτέλεση του προγράμματος. Ας έχουμε υπόψη, βέβαια, ότι περισσότερο
από το 75% του ελληνικού χρέους θα είναι οφειλή προς το Δημόσιο δεκαέξι κρατών της
Ευρωζώνης και προς το ΔΝΤ.
- Οι υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωζώνης, δηλαδή, η ραγδαία μεταρρύθμιση του
συνόλου του δημόσιου τομέα, η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας με την
απελευθέρωση της οικονομίας από τα πελατειακά δεσμά του κράτους και βεβαίως, η πιστή
τήρηση των προβλέψεων του Μνημονίου 229.

αγοράζει κρατικά ομόλογα που βρίσκονται σε κυκλοφορία στη δευτερογενή αγορά. Επιπλέον θα
παρέχει οικονομική ενίσχυση (πίστωση) σε κράτη της Ευρωζώνης πριν αυτά αποκλειστούν από τις
αγορές, αλλά και θα δανείζει χρήματα στις κυβερνήσεις για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
29

(όπως ψηφίστηκε στις 12/2/2012). Βλέπε αναλυτικότερα ενότητα «Οικονομικά μέτρα που
επεβλήθησαν στην Ελλάδα από το 2010 έως και σήμερα».
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13.1

ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ PSI PLUS

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, το PSI plus προϋποθέτει:
 βιώσιμο ελληνικό χρέος επιπέδου 120% του ΑΕΠ το 2020,
 στήριξη από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωζώνης με 30 δις
ευρώ, και
 μείωση του δημόσιου χρέους περίπου κατά 50% του ΑΕΠ («κούρεμα»).
Το νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με τους πολύ ευνοϊκότερους όρους για τον
δημόσιο τομέα και πολύ σκληρότερους για τον τραπεζικό, οφείλει να έχει ολοκληρωθεί
μέσα στις αρχές του 2012 και με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην διαδικασία
χρηματοδότησης. Στόχος είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου
χρέους, κάτω από αυστηρές συνθήκες ελέγχου. Επίσης, να διασφαλιστεί πλήρως η
ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του
προγράμματος, καθώς και η πλήρης επανακεφαλαιοποίηση και ισχυροποίηση των
ελληνικών τραπεζών προς όφελος των καταθετών και προς όφελος της εθνικής οικονομίας,
ώστε με την σειρά τους οι τράπεζες να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και
την απασχόληση.
Σε περίπτωση μη εφαρμογής του προγράμματος, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο
υπουργός οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Λ. Παπαδήμου, Ε. Βενιζέλος,
το ελληνικό δημόσιο χρέος το 2020 θα ήταν 173% του ΑΕΠ. Συνεπώς, με την παρέμβαση
αυτή, με έτος αναφοράς το 2020, η μείωση που επιτυγχάνεται είναι 53 ποσοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ. Παράλληλα, η ετήσια ελάφρυνση λόγω λιγότερων τόκων, χάριν στην
μείωση του δημόσιου χρέους, αντιστοιχεί περίπου σε 4,5 με 5 δις ευρώ30.
Συνεπώς, οι προοπτικές για την Ελλάδα, μέσω του νέου προγράμματος στήριξης, είναι
ευνοϊκές. Μειώνεται το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης, το χρέος γίνεται βιώσιμο, μειώνονται
οι ετήσιες δανειακές ανάγκες, διευκολύνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και
εξυγιαίνονται και ισχυροποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, με αύξηση των επιπέδων
ρευστότητας, προς όφελος των καταθετών και της ελληνικής οικονομίας.
Στον αντίποδα, οι τράπεζες καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερες ζημίες, λόγω της
περικοπής της αξίας των ομολόγων, καθώς και ενδέχεται, να υπάρξει ονομαστική μείωση
των ομολόγων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Βέβαια, η κυβέρνηση έρχεται να καθησυχάσει
με την υπόσχεσή της για σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος και εγγύηση των
συντάξεων.
30

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, «Συνέντευξη Τύπου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Ενημέρωση για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της
26ης Οκτωβρίου», 27/10/2011.
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13.2

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

Ακολουθεί χρονολόγιο της ελληνικής κρίσης χρέους ως προς την αξιολόγησή της από τους
ξένους οίκους αξιολόγησης, καθώς και την υπογραφή των μνημονίων και όποιων
διαπραγματεύσεών τους.
Πίνακας 5: Χρονολόγιο της Ελληνικής Κρίσης Χρέους

Ημερομηνία

Γεγονός

20 Οκτωβρίου 2009

Ο υπουργός οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου
ανακοινώνει στο ECOFIN ότι το έλλειμμα για το 2009 θα
κυμανθεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 12,5% αντί του 6% που το
υπολόγιζε η προηγούμενη κυβέρνηση31.

22 Οκτωβρίου 2009

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο Α στο Α-.

8 Δεκεμβρίου 2009

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο Α- στο ΒΒΒ+.

16 Δεκεμβρίου 2009

Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο Α- στο ΒΒΒ+.

23 Δεκεμβρίου 2009

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο Α1 στο A2.

8 Ιανουαρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει έκθεση σχετικά με τα
Στατιστικά Στοιχεία του Χρέους και του Ελλείμματος της
Ελληνικής Κυβέρνησης, στην οποία επισημαίνονται
προβλήματα «σκόπιμης εσφαλμένης αναφοράς δεδομένων»
και διατυπώνει επιπλέον αμφιβολίες για την ακρίβεια των
στοιχείων πέραν της τελευταίας αναθεώρησης της 20
Οκτωβρίου 2009.

21 Ιανουαρίου 2010

Το spread των 10ετών ομολόγων ξεπέρασε τις 300 μονάδες.

9 Φεβρουαρίου 2010

Ανακοινώνεται το πρώτο πακέτο μέτρων που αφορά τον
δημόσιο τομέα.

3 Μαρτίου 2010

Ανακοινώνεται δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο οικονομικών
μέτρων.

31

Ακολούθησαν και άλλες αναθεωρήσεις για να καταλήξουμε τελικά σε ένα έλλειμμα 15,4% του ΑΕΠ
με την τελευταία αναθεώρηση των στοιχείων από την Eurostat στις 15 Νοεμβρίου 2011.
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9 Απριλίου 2010

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο ΒΒΒ+ στο ΒΒΒ-.

22 Απριλίου 2010

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο Α2 στο A3.

23 Απριλίου 2010

Η Ελλάδα προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης που
συγκροτούν από κοινού το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα32.

27 Απριλίου 2010

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒΒ στο ΒΒ+33.

28 Απριλίου 2010

Το spread των 10ετών ομολόγων ξεπέρασε τις 1000 μονάδες.

6 Μαΐου 2010

Ψηφίστηκε από τη βουλή το μνημόνιο34 που υπέγραψε η
κυβέρνηση με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για τα μέτρα που θα
ληφθούν, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός
στήριξης.

8 Μαΐου 2010

Υπογράφηκε η Δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και
κρατών μελών της ΕΕ35.

32

Η Ελλάδα επισήμως ζητά την ένταξή της στο μηχανισμό στήριξης, αφού το κόστος δανεισμού
εκτοξεύεται σε μη αποδεκτά ύψη. Η Ελλάδα ουσιαστικά αδυνατεί να βρει χρηματοδότηση από την
αγορά και απειλείται με χρεοκοπία.
33

Τα ομόλογα του ελληνικού κράτους, για πρώτη φορά στη ιστορία των αξιολογήσεών τους,
κατατάσσονται από έναν αξιολογικό οίκο στην επενδυτική κατηγορία των «σκουπιδιών» ή junk.
34

Το Μνημόνιο (Memorandum of Understanding) υπογράφτηκε στις 5 Μαΐου 2010. Η παρέμβαση
της Ε.Ε. και του ΔΝΤ οδήγησε στη σύνταξη ενός προγράμματος που έχει ως βασικό στόχο τόσο την
κάλυψη των δανειακών αναγκών της Ελλάδας για περίπου τρία χρόνια όσο και τη δημιουργία ενός
νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα επιτρέπει την έξοδο της χώρας από την κρίση και την
επιστροφή της σε διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Το Μνημόνιο περιλαμβάνει
πόρους €80 δισ. διακρατικών δανείων από τους εταίρους της Ευρωζώνης (πλην Σλοβακίας) και €30
δισ. από το ΔΝΤ. Τα χρήματα θα δίνονται με δόσεις, αφού πρώτα θα αξιολογείται η πορεία
υλοποίησης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο. Το κόστος δανεισμού από την Ε.Ε.
είναι περίπου 4 – 5%. Το κόστος δανεισμού από το ΔΝΤ είναι μικρότερο, περίπου 3,3%.
35

Ο Απρίλιος 2010 ήταν μια περίοδος έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας, Ε.Ε.(κυρίως
Γερμανίας) και του ΔΝΤ για το ύψος της απαιτούμενης βοήθειας και, κυρίως, τους όρους. Οι
Ευρωπαίοι εταίροι πιθανόν κινήθηκαν να διασώσουν την Ελλάδα φοβούμενοι κυρίως για την τύχη
των δικών τους τραπεζικών συστημάτων, αφού τα περισσότερα ελληνικά κρατικά ομόλογα
βρίσκονταν στα θησαυροφυλάκια ιδιωτικών τραπεζών της Ευρωζώνης. Μια νέα τραπεζική κρίση
στην Ευρωζώνη έθετε σε κίνδυνο και το ίδιο το ευρώ. Η καγκελάριος Μέρκελ υπερασπιζόμενη την
απόφαση διάσωσης της Ελλάδας και απευθυνόμενη κυρίως στο εσωτερικό της χώρας της, δήλωσε:
«η απόφαση δεν αφορά τίποτα λιγότερο από το μέλλον της Ευρώπης και το μέλλον της Γερμανίας
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10 Μαΐου 2010

Υπογράφηκε η αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ.

14 Ιουνίου 2010

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα κατά
τέσσερις βαθμίδες από το επίπεδο Α3 σε Βa1 (junk bonds).

14 Ιανουαρίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο ΒΒΒ- στο ΒΒ+ (junk bonds).

7 Μαρτίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα κατά
τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Ba1 στο Β1.

12 Μαρτίου 2011

Απόφαση συνόδου κορυφής της ΕΕ για επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής του δανείου του Μαΐου 2010, κατά 7,5
χρόνια και μείωση επιτοκίου κατά 1%.

29 Μαρτίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ+ στο ΒΒ-.

9 Μαΐου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ- στο Β.

20 Μαΐου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο ΒΒ+ στο Β+.

1 Ιουνίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα από το
επίπεδο B1 στο Caa1.

3 Ιουνίου 2011

Ο κινεζικός οίκος αξιολόγησης Dagong υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο ΒΒ στο CCC. Επίσης, ξεκινούν δειλά οι
πρώτες συζητήσεις για ενδεχόμενο “haircut” στην Ελλάδα.

14 Ιουνίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα κατά τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Β στο CCC.

29 Ιουνίου 2011

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

13 Ιουλίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα κατά τρεις
βαθμίδες από το επίπεδο Β+ στο CCC.

20 Ιουλίου 2011

Ανακοινώθηκαν οι 27 οργανισμοί του δημοσίου που θα
κλείσουν ή θα συγχωνευτούν μέχρι τις 5 Αυγούστου.

21 Ιουλίου 2011

Η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε
συμφωνία νέας δανειοδότησης της Ελλάδας, ύψους 158 δις

στην Ευρώπη». Την ίδια περίοδο, η ΕΚΤ στις 3 Μαΐου ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον το
όριο πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα ομόλογα τους ελληνικού δημοσίου που δέχεται ως εγγύηση.
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Ευρώ.
25 Ιουλίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την Ελλάδα κατά
τρεις βαθμίδες από το επίπεδο Caa1 στο Ca θέτοντας την
Ελλάδα στο τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας
αξιολογήσεων.

27 Ιουλίου 2011

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε την
Ελλάδα από το επίπεδο CCC στο CC θέτοντας την Ελλάδα στο
τελευταίο σκαλί της διεθνούς λίστας αξιολογήσεων.

8 Αυγούστου 2011

Ο Γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών πέφτει κάτω
από τις 1.000 μονάδες, για πρώτη φορά από τις 7 Ιανουαρίου
του 1997.

17 Αυγούστου 2011

Η Ελλάδα προχωρά σε διμερή συμφωνία με την Φινλανδία,
παρέχοντάς της εγγυήσεις για να συμμετάσχει στο δεύτερο
δάνειο της Ελλάδας.

11 Οκτωβρίου 2011

Ανακοινώνεται ότι κρατικοποιήθηκε η ελληνική τράπεζα
Proton Bank, καθώς αιτήθηκε κεφαλαιακή ενίσχυση από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η απόφαση
πάρθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών έπειτα από απαίτηση
της Τράπεζας της Ελλάδος. Ουσιαστικά πρόκειται για την
πρώτη κρατικοποίηση που προέκυψε κατά την διάρκεια της
κρίσης χρέους.

27 Οκτωβρίου 2011

Απόφαση συνόδου κορυφής της ΕΕ για κούρεμα του
ελληνικού χρέους κατά 50%.

09 Φεβρουαρίου 2012

Κατέληξαν σε συμφωνία οι πολυήμερες συζητήσεις των
αρχηγών των κομμάτων της συγκυβέρνησης, για το πακέτο
μέτρων που απαιτεί η τρόικα, προκειμένου να προχωρήσει το
νέο δανειακό πακέτο και το PSI.

12 Φεβρουαρίου 2012

Η Βουλή συζήτησε την πρόταση νόμου για τη συμφωνία του
2ου Μνημονίου («Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση
του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας».) που υπέβαλε η κυβέρνηση Παπαδήμου.
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9 Μαρτίου 2012

Ολοκληρώθηκε το PSI με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
να φτάνει το 95,7%.

5 Ιουνίου 2012

Ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών κλείνει κάτω
από τις 500 μονάδες.

Πηγή: IMF, Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s, Υπουργείο Οικονομικών

Στον πίνακα 6, απεικονίζεται η βαθμολογία που δίνουν στα ομόλογα, ανάλογα με την
επενδυτική τους διαβάθμιση, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, Moody’s, Fitch και
Standard & Poor’s:

Πίνακας 6: Επενδυτική διαβάθμιση ομολόγων, σύμφωνα με τους οίκους πιστοληπτικής
αξιολόγησης, Moody’s, Fitch και Standard & Poor’s
Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Χαρακτηρισμός
Prime
High Grade

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCC-

Κερδοσκοπικά

Upper Medium Grade

Lower Medium Grade

Μη επενδυτική βαθμίδα (”junk bonds”)
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC
CC
C

Πολύ κερδοσκοπικά

Υψηλοί κίνδυνοι
Σε στάση πληρωμών με
μικρές ελπίδες ανάκτησης

Ca
RD
CC
Πηγή: «Οι απόψεις των οίκων αξιολόγησης και οι αγορές», Κατερίνα Πανοπούλου & Δρ Χρήστος
Τσούμας (2009), Moody’s, Fitch και Standard & Poor’s
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14. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας ήδη περιγράψει το ιστορικό των κρίσεων τα τελευταία χρόνια, στην παρούσα
ενότητα γίνεται μια ανάλυση σχετικά με το μέλλον του χρηματοοικονομικού συστήματος,
της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και της Ευρωζώνης και της Ελλάδας ειδικότερα.

14.1

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση, η οποία ακόμα δεν έχει οριστικά απομακρυνθεί,
δημιούργησε ένα νέο και πολύ διαφορετικό χρηματοπιστωτικό τοπίο. Πέρα από τις
τεράστιες αλλαγές στον αριθμό, το είδος και τον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, έκανε φανερή την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας
αρχιτεκτονικής στη δομή και κυρίως τον έλεγχο και την εποπτεία του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για τη
δημιουργία της νέας αυτής αρχιτεκτονικής ξεκίνησε δυνατά και προχώρησε αρκετά όσο η
κρίση βρισκόταν στον αρχικό παροξυσμό της τα δύο πρώτα χρόνια. Αργότερα κάπως
ατόνησε. Συνεχίζεται όμως, και έτσι δεν έχει χαθεί η ελπίδα ότι οι πολιτικές δυνάμεις στις
επιμέρους χώρες θα μπορέσουν να καταλήξουν από κοινού σε ένα χρηματοοικονομικό
πλαίσιο ικανό να διασφαλίσει τη σταθερότητα της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Η κρίση αποκάλυψε με δραματικό τρόπο τα ευάλωτα και τρωτά σημεία του συστήματος.
Στις κυριότερες αδυναμίες περιλαμβάνονται: (1) η λειτουργία ενός τεράστιου «σκιώδους»
τραπεζικού συστήματος που, ενώ ήταν στενά συνδεδεμένο με το υπόλοιπο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς κανένα εποπτικό έλεγχο, (2) ο
ηθικός κίνδυνος από την λειτουργία χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων «πολύ μεγάλων για
να αφεθούν να χρεοκοπήσουν» (too big to fail), (3) η αδυναμία αναγνώρισης συστημικών
κίνδυνων, (4) η έλλειψη επαρκούς και αξιόπιστου πλαισίου εποπτείας και ελέγχου ιδίως
μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων με διασυνοριακή παρουσία, και (5) η ανυπαρξία ενός
αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης κρίσεων. Γενικότερα, η μεταρρύθμιση του
διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα είναι αναγκαία, καθώς οι αποτυχίες των συστημάτων
ελέγχου και εποπτείας ήταν, όπως είδαμε, ένας σημαντικός παράγοντας για την εκδήλωση
της κρίσης.
Οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του εποπτικού πλαισίου του παγκόσμιου
χρηματοοικονομικού συστήματος συντονίζονται από την Ομάδα των 20 μεγαλύτερων
κρατών (G-20) και ειδικότερα από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας36 (FSB),
36

Διοχέτευση χρηματικών πόρων από τους αποταμιευτές/δανειστές της οικονομίας προς τους
δανειζόμενους, καθώς και συμβάλει στην πραγματοποίηση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών, δηλαδή κερμάτων και τραπεζογραμματίων.
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το οποίο αναφέρεται στην Ομάδα των G-20. Στα πλαίσια της ίδιας μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας, η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee on Banking Supervision ή BCBS)
διαμορφώνει βελτιωμένους ρυθμιστικούς κανόνες, την αποκαλούμενη Βασιλεία ΙΙΙ37. Η ΕΕ27, αντλώντας μαθήματα από την κρίση, έθεσε σε ισχύ ένα νέο πλαίσιο εποπτείας του
ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος από τον Ιανουάριο του 2011. Οι
μεταρρυθμίσεις που προωθεί το FSB έχουν ως στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου
και πιο υπεύθυνου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προκειμένου να ευνοήσει την πρόοδο
μιας διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές σχετίζονται με την ενίσχυση της διαφάνειας των
χρηματοπιστωτικών αγορών, την θέσπιση εποπτείας και αποτελεσματικών ελέγχων
επιβολής στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αύξηση της ανθεκτικότητας και της
σταθερότητάς του και την ενίσχυση της υπευθυνότητας των οικονομικών φορέων και
βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών. Το FSB θεωρώντας ότι η έλλειψη διαφάνειας
στον χρηματοπιστωτικό τομέα συνέβαλε σημαντικά στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008,
επικεντρώνεται στο να βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τις συναλλαγές, τα προϊόντα
και τους συντελεστές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Συνεπώς, με αυτό τον τρόπο, οι
αρχές εποπτείας, οι επενδυτές και οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους πιο
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις αγορές. Το Συμβούλιο στόχευσε, επίσης, να
βελτιώσει την αξιοπιστία και την ποιότητα των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, οι
οποίες πραγματοποιούνται από ειδικούς οργανισμούς αξιολόγησης και είναι
επιφορτισμένοι με την εκτίμηση του κινδύνου της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας.
Για την θέσπιση εποπτείας και αποτελεσματικών ελέγχων επιβολής, το Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπει τη σύσταση αρκετών οργανισμών
χρηματοοικονομικής εποπτείας, όπως:
 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου για τον εντοπισμό των
μακροοικονομικών κινδύνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις
κρίσης.
 Την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία της τραπεζικής αγοράς.
 Την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία της αγοράς των ασφαλίσεων.
 Την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

37

Περιλαμβάνει μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού συστήματος να
απορροφά τις επιπτώσεις μακροοικονομικών και πιστωτικών κρίσεων, τη βελτίωση της διαχείρισης
κινδύνου, τη βελτίωση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της διαφάνειας και
της λογοδοσίας. Οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην αύξηση της αντοχής των χρηματοοικονομικών
οργανισμών σε κρίσεις τόσο στο μικροοικονομικό επίπεδο – ανά τράπεζα – όσο και στο
μακροοικονομικό επίπεδο, δηλαδή στην αναγνώριση και αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων και της
υπερκυκλικότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι να
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αφενός του επιπέδου των κεφαλαίων που προωθεί τη μακροπρόθεσμη
οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη και αφετέρου του κόστους και της αποτελεσματικότητας του
τραπεζικού τομέα.
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Επιπλέον, προτίθεται να πατάξει την υπέρμετρη και ανεύθυνη κερδοσκοπία με τη βοήθεια
ενός συστήματος αποτελεσματικών κυρώσεων, καθώς και να εναρμονίσει τις πρακτικές των
εθνικών χρηματοπιστωτικών αρχών, προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά
τους. Όσον αφορά, την αύξηση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού τομέα, στοχεύει να ρυθμίσει αποτελεσματικότερα τα ίδια κεφάλαια
των τραπεζών. Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν το κεφάλαιο των τραπεζών και την εγγύηση της
φερεγγυότητάς τους σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες και για αυτό, είναι
απαραίτητο να παρακινηθούν οι τράπεζες να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαιά τους κατά τις
ευνοϊκές περιόδους, ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις περιόδους κρίσης. Το FSB
ετοιμάζει, επίσης, σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των κρίσεων, το οποίο αναμένεται να
οδηγήσει σε μια σειρά προτάσεων σχετικά με τη θέσπιση εργαλείων για την πρόληψη της
πτώχευσης και την εξυγίανση των τραπεζών.
Τέλος, για την ενίσχυση της υπευθυνότητας των οικονομικών φορέων και βελτίωση της
προστασίας των καταναλωτών, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εστιάζεται
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των καταναλωτών στις
χρηματοπιστωτικές αγορές. Για τον σκοπό αυτό, πρότεινε την αναθεώρηση των ρυθμίσεων
σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, προκειμένου να διασφαλίσει την
αποτελεσματική προστασία των καταθετών σε ολόκληρη την ΕΕ. Αναμένεται επίσης να
καταρτίσει προτάσεις για τη βελτίωση της αποζημίωσης των επενδυτών και της
αποζημίωσης των ασφαλισμένων σε περίπτωση πτώχευσης των ασφαλιστικών εταιρειών.
Στο ευρύτερο πλαίσιο της, η Βασιλείας ΙΙΙ συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και
συγκεκριμένα μέτρα προτάθηκαν τον Δεκέμβριο του 2009. Η Group of Central Bank
Governors and Heads of Supervision (GHOS) συγκεκριμενοποίησε τα κύρια σημεία του
μεταρρυθμιστικού σχεδίου τον Ιούλιο του 2010 και οι τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς και ο
τρόπος μετάβασης από τη Βασιλεία ΙΙ στη Βασιλεία ΙΙΙ συμφωνήθηκαν και ανακοινώθηκαν
τον Σεπτέμβριο του 201038. Οι κύριες μεταβολές περιλαμβάνουν:
i. υψηλότερες και καλύτερης ποιότητας κεφαλαιακές απαιτήσεις,
ii. πιο περιοριστικό ορισμό του κεφαλαίου,
iii. ενίσχυση του πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς την κάλυψη των κινδύνων,
ιδίως του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική κάλυψη
κινδύνων,
iv. πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων και κινδύνων σχετικών με
την αντίληψη ότι το μεγάλο μέγεθος αποκλείει την πιθανότητα χρεοκοπίας,
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

51

v. αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της απορροφητικότητας ζημιών των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων, για να μειωθεί ο ηθικός κίνδυνος,
vi. έλεγχο της μόχλευσης, μέσω της κατάρτισης ενός απλού δείκτη,
vii. εισαγωγή ενός νέου παγκόσμιου πλαισίου για τη ρευστότητα, και
viii. δυνατότητα απορρόφησης ζημιών πέρα από τα πρότυπα που ανακοινώθηκαν για
τράπεζες που έχουν συστημική σημασία.

14.2

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πέραν των επερχόμενων μεταβολών στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα,
σημαντικές ανακατατάξεις γίνονται και στις οικονομίες των χωρών διεθνώς. Τα τελευταία
χρόνια, γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρη η σχετική αύξηση της οικονομικής δύναμης των
αναπτυσσόμενων χωρών. Στο διάγραμμα 13, περιγράφεται ενδεικτικά η πορεία του δείκτη
βιομηχανικής παραγωγής από τις αρχές του 2005 έως σήμερα, σε Η.Π.Α., Ευρωζώνη,
Ιαπωνία, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κορέα και Ινδονησία. Παρατηρείται στασιμότητα στις
αναπτυγμένες περιοχές, αλλά και ταυτόχρονη γρήγορη άνοδο στις αναπτυσσόμενες
οικονομίες, ιδιαίτερα στην Ινδία και στην Κορέα. Αυτή η διαφοροποίηση αναμένεται να
συνεχιστεί, ιδιαίτερα μετά τη χρηματοοικονομική κρίση, η οποία έπληξε κυρίως τον Δυτικό
κόσμο.
Η διεθνής κρίση έχει οδηγήσει σε υπερχρέωση των κρατών στη Δύση, σε αύξηση των
ασφαλίστρων κινδύνου και των πραγματικών επιτοκίων, σε μεγάλη νευρικότητα στις
αγορές και σε πολλά ερωτηματικά για την πορεία των αναπτυγμένων οικονομιών. Η κρίση
οδηγεί σε μια ακόμα πιο γρήγορη μετατόπιση της οικονομικής δύναμης προς την Ασία και
τη Λατινική Αμερική, καθώς καθηλώνει τις χώρες τις Δύσης σε μια περίοδο εύθραυστης
ανάπτυξης. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας θα μπορέσει να
εξυγιανθεί και σταδιακά σταθεροποιηθεί, τα βάρη της μόχλευσης επιβραδύνουν τις
αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ πολλές παλαιότερες ανισορροπίες εξακολουθούν να
υφίστανται.
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Διάγραμμα 13: Οι διεθνείς τάσεις της βιομηχανικής παραγωγής, περιόδου 2005-σήμερα

Πηγή: European Commission, “The Economic Recovery in Industry: Including a Quarterly Short-term
Industrial Outlook”, July 2012

Σήμερα οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο χαμηλότερης
παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης από ότι την περίοδο που μας οδήγησε στην κρίση.
Άλλωστε, η εμπειρία από παρελθούσες χρηματοοικονομικές κρίσεις δείχνει ότι αυτές
ακολουθούνται από μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης (IMF (2009)). Πέρα από τις όποιες
τριβές στο παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοοικονομικό σύστημα, υπάρχουν σημαντικοί
παράγοντες που αναμένεται να οδηγήσουν σε πτώση του ρυθμού ανάπτυξης. Τρεις τέτοιοι
παράγοντες είναι η αναμενόμενη άνοδος των πραγματικών επιτοκίων, η περιοριστική
δημοσιονομική πολιτική και η αποκατάσταση των παγκόσμιων ανισορροπιών. Ο πρώτος
παράγοντας, το κόστος χρήματος, αναμένεται να αυξηθεί ως συνέπεια ενός αριθμού
αιτιών:
i) Τα απαιτούμενα ασφάλιστρα κινδύνου θα παραμείνουν αυξημένα σε σχέση με τα μη
κανονικά επίπεδα προ της κρίσης.
ii) Θα αυξηθεί το κόστος διαμεσολάβησης λόγω υψηλής ζήτησης από τα
χρηματοοικονομικά ιδρύματα για νέα κεφάλαια ώστε να αντισταθμίσουν τις απώλειες τους
αλλά και εξαιτίας των απαιτήσεων της αναμενόμενης αυστηρότερης νομοθεσίας για
υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
iii) Η αύξηση του δημοσίου χρέους διεθνώς – που ήταν απαραίτητη για την οικονομική
σταθεροποίηση και την αποφυγή ολικής κατάρρευσης – έχει ως συνέπεια την αύξηση του
ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα για προσέλκυση πόρων (crowding out effect).
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iv) Η επεκτατική νομισματική πολιτική που ακολουθούν οι κεντρικές τράπεζες κάποια
στιγμή θα σταματήσει και θα αντιστραφεί, όταν γίνει σαφές ότι οι μεγάλες οικονομίες
έχουν ξεκάθαρα βγει από τη στασιμότητα.
v) Η στροφή πολλών αναδυόμενων χωρών στα έργα υποδομής και άλλες επενδύσεις
συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης για μακροπρόθεσμα κεφάλαια, γεγονός που πιέζει τα
πραγματικά επιτόκια προς τα πάνω.
Ο δεύτερος αρνητικός παράγοντας είναι οι προοπτικές για τη δημοσιονομική πολιτική. Η
μελλοντική οικονομική ανάπτυξη δεν θα μπορεί να στηριχθεί, στο βαθμό που συμβαίνει
σήμερα, στη δημοσιονομική επέκταση. Στη διάρκεια της κρίσης, οι κυβερνήσεις άσκησαν
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αυξάνοντας σημαντικά τα δημοσιονομικά ελλείμματα
και το δημόσιο χρέος, σε μια προσπάθεια να διοχετεύσουν κεφάλαια στην οικονομία και να
αποφύγουν μια ύφεση διαρκείας. Όμως δεν μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμα αυτή
την πολιτική, είτε λόγω περιορισμών που στην Ευρώπη πηγάζουν από ένα ενισχυμένο
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είτε και λόγω της πειθαρχίας που επιβάλλουν οι
αγορές, καθώς το κόστος χρηματοδότησης των ελλειμμάτων αυξάνεται. Τα επόμενα χρόνια
στόχος θα είναι η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων για να μειωθεί το δημόσιο χρέος.
Ο τρίτος αρνητικός παράγοντας σχετίζεται με την επάνοδο σε βελτιωμένη διεθνή
μακροοικονομική ισορροπία. Το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών
στηρίχθηκε σε μια σειρά από παράγοντες, οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να συνεχίσουν να
αποτελούν τις βάσεις στήριξης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Κάποιοι από
αυτούς ήταν αποτέλεσμα ανισορροπιών, οι οποίες δεν είναι πλέον διατηρήσιμες και
αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά. Το μοντέλο ανάπτυξης πολλών χωρών
στηρίχθηκε στην κατανάλωση, κυρίως στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη. Ο αμερικανός
καταναλωτής είναι αναγκασμένος να μειώσει τη μόχλευσή του και να αυξήσει την
αποταμίευση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές άλλες οικονομίες με υψηλά ποσοστά
δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών.
Η παγκόσμια οικονομία θα είναι πιο ισορροπημένη με τις Η.Π.Α. να μην έχουν τεράστια
ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και την Ασία να μην τα χρηματοδοτεί με τα δικά της
τεράστια πλεονάσματα (Χαρδουβέλης (2011)). Η άμβλυνση των ανισορροπιών, όμως, θα
δημιουργήσει πρόβλημα στις χώρες που εξάγουν προς τις Η.Π.Α. διότι αναγκάζονται να
μειώσουν την παραγωγή τους, αφού δεν βρίσκουν εύκολη διέξοδο εξαγωγών προς τρίτες
χώρες. Αιτία είναι το γεγονός ότι δεν αναπληρώνεται γρήγορα και εύκολα, η πτώση στη
ζήτηση που αφήνει πίσω του ο αμερικανός καταναλωτής. Η Ινδία παραμένει μια σχετικά
κλειστή οικονομία, ενώ στην Ευρώπη, η χώρα-άγκυρα με τους υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης, η Γερμανία, δεν φαίνεται να προσπαθεί να τονώσει την εγχώρια κατανάλωση.
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14.3 Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Οι περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να παραμείνει ως μια, πιθανόν ενισχυμένη, διακυβερνητική συνεργασία. Γι’
αυτό και από την αρχή της κρίσης στην Ευρωζώνη, η αντίδραση των ευρωπαϊκών πολιτικών
ηγεσιών αποδείχτηκε, τηρουμένων των περιστάσεων, ιδιαίτερα χαλαρή. Οι πολιτικές
ηγεσίες φάνηκαν να τρέχουν με καθυστέρηση πίσω από τις εξελίξεις στις αγορές, καθώς
δεν μπόρεσαν να πάρουν την πρωτοβουλία των ενεργειών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών και την άνοδο των επιτοκίων της ευρωπαϊκής
περιφέρειας. Η αργοπορία της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας φάνηκε ξεκάθαρα τον
Μάρτιο και Απρίλιο του 2010 με την περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και στη συνέχεια.
Άλλωστε, το ίδιο το γεγονός ότι τα επιτόκια χωρών, όπως η Ισπανία αυξήθηκαν λόγω των
ελληνικών προβλημάτων, δείχνει ότι το ζήτημα αγγίζει την καρδιά της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.
Η κρίση κατέστησε σαφές ότι η προηγούμενη απλή διακυβερνητική συνεργασία δεν
λειτουργεί, ότι δηλαδή η Ευρωζώνη παραμένει μια νομισματική ένωση χωρών χωρίς
επαρκή δημοσιονομικό συντονισμό. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας δεν μπόρεσε
να επιβάλει την απαιτούμενη και προσδοκώμενη δημοσιονομική πειθαρχία στην Ένωση. Η
σταθερότητα της Ευρωζώνης βασιζόταν σε δύο πυλώνες: την ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα
και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο πρώτος πυλώνας πέτυχε, ενώ ο δεύτερος
απέτυχε. Και απέτυχε όχι μόνον επειδή ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, δεν ακολούθησαν
το Σύμφωνο εκ του ασφαλούς, δηλαδή χωρίς να τους επιβληθούν ποινές, αλλά κυρίως
επειδή η ίδια η Γερμανία δεν ακολούθησε τους κανόνες όταν χρειάστηκε.
Η Γερμανία είναι η χώρα-άγκυρα για την τιμολόγηση στις αγορές και προσφέρει περίπου το
20% της συνολικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με τη Γαλλία
παρέκαμψαν το Σύμφωνο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) το 2003, όταν η ύφεση
στις οικονομίες τους έκανε κοινωνικά μη αποδεκτή μια δημοσιονομική συρρίκνωση.
Μάλιστα, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτρεψαν στις
δύο χώρες να μειώσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματά τους μέσα σε περίοδο δύο ετών αντί
του ενός έτους που προβλέπεται. Σύμφωνα με τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος
(Excessive Deficit Procedure) του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η υπέρβαση του
ορίου ελλείμματος (3% του ΑΕΠ) συνεπάγεται χρηματικές ποινές για τις χώρες που δεν
λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του. Τέτοιες ποινές δεν επεβλήθησαν στις δύο χώρες –
αλλά ούτε και στην Ελλάδα το 2010 – επειδή κρίθηκε ότι θα επιβάρυναν την ήδη δυσχερή
θέση της οικονομίας τους.
Η ενισχυμένη διακυβερνητική συνεργασία προϋποθέτει τη δημιουργία ενός αξιόπιστου
μηχανισμού κινήτρων, ο οποίος από τη μια μεριά να πειθαρχεί τις επιμέρους χώρες στην
τήρηση σχεδόν μηδενικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και από την άλλη να μην τις
καταδικάζει με υπέρογκα επιτόκια δανεισμού. Τα υψηλά επιτόκια δανεισμού οδηγούν μεν
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σε πίεση για δημοσιονομική προσαρμογή και πειθαρχία, αλλά συγχρόνως κοστίζουν και
επιδεινώνουν τα ελλείμματα.
Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μάρτιος 2010), την ευθύνη για συγκεκριμένες
προτάσεις δημιουργίας ενός νέου μηχανισμού διακυβερνητικής συνεργασίας ανέλαβε
επιτροπή (Task Force) με μέλη τους υπουργούς Οικονομικών των 27 χωρών, την ΕΚΤ και με
επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy39. Η
επιτροπή δημοσιοποίησε τις τελικές προτάσεις της τον Οκτώβριο του 2010. Οι προτάσεις
περιλάμβαναν την υιοθέτηση δημοσιονομικών στόχων ακόμα και σε χώρες που δεν
παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα, την αναγκαστική ετήσια μείωση του χρέους ως
ποσοστού του ΑΕΠ για τις χώρες των οποίων το χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ,
αυτόματες χρηματοοικονομικές κυρώσεις με βάση αντικειμενικό κανόνα δημοσιονομικής
εκτροπής, οι οποίες για να αντιστραφούν (και όχι να επιβληθούν) απαιτούν ψηφοφορία
στην ΕΕ, έλεγχο των ετήσιων προϋπολογισμών της κάθε χώρας από την υπόλοιπη ΕΕ, ακόμα
και Διαδικασία Υπερβολικών Εξωτερικών Ελλειμμάτων με κυρώσεις.
Η εκδήλωση της κρίσης στην Ιρλανδία και ο φόβος ότι η κρίση μπορεί να μεταδοθεί και σε
άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Πορτογαλία και Ισπανία) αναζωπύρωσαν τη συζήτηση
για α) την κεντρική έκδοση ευρωομολόγων (E-bonds) σε συνδυασμό με τη δημιουργία του
Μηχανισμού Στήριξης, και β) την πιθανολογούμενη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την παροχή της απαραίτητης ρευστότητας στις αγορές.
Η πρόταση για το ευρωομόλογο φαίνεται να ωφελεί τις χώρες με υψηλό χρέος. Ορισμένοι
όμως πιστεύουν ότι, αντιθέτως, η πρόταση βοηθά κυρίως τους μεγάλους χρηματοδότες της
ΕΕ (Cabral (2010)), με το επιχείρημα ότι χώρες που αποδέχονται να χρηματοδοτηθούν μέσω
του ευρωομολόγου χάνουν το δικαίωμα κουρέματος ή οποιουδήποτε άλλου είδους
αναδιάρθρωσης του χρέους τους, αφού το Δίκαιο που στηρίζει την έκδοση των νέων
ομολόγων είναι κοινοτικό. Σύμφωνα με τον Cabral, η Γερμανία, ως βασικός χρηματοδότης,
θα έπρεπε να είναι ένθερμος υποστηρικτής του ευρωομολόγου, αφού το ευρωομόλογο
μειώνει αντί να αυξάνει το κόστος δανεισμού της.
Η ιδέα του ευρωομολόγου, πάραυτα, συναντά αντιρρήσεις, με το σκεπτικό ότι η εφαρμογή
κοινού επιτοκίου για όλες τις χώρες ανεξαρτήτως της υγείας των μακροοικονομικών και
δημοσιονομικών μεγεθών τους, μειώνει το κίνητρο συμμόρφωσης των προβληματικών
χωρών. Η ιδέα θα μπορούσε να επανέλθει όταν έχει εξασφαλιστεί η αποφυγή
ανισορροπιών μέσω της δόμησης ενός σχετικού μηχανισμού. Πάντως, το EFSF40 εκδίδει
στην ουσία ευρωομόλογα όταν δανείζεται από τις αγορές. Συνεπώς, τα ευρωομόλογα ήδη
υπάρχουν, αλλά σε μικρές ποσότητες.
39

Βέλγος πρωθυπουργός και πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

40

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ιδρύθηκε από τα κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 9 Μαΐου 2010 στο πλαίσιο του Συμβουλίου
Ecofin. Σκοπός του EFSF είναι να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη, με
την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης.
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Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβρη 2010, οι αρχηγοί των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν ότι νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης, το
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), θα αντικαταστήσει από το 2013 το
υπάρχον πλαίσιο στήριξης (European Financial Stability Facility (EFSF) & European Financial
Stabilization Mechanism (EFSM)), που θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2013.
Στην ατζέντα του Συμβουλίου είναι η αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισσαβόνας41, χωρίς
όμως τη χρονοβόρα και πολιτικά απρόβλεπτη προσφυγή σε δημοψηφίσματα, ενώ δεν
περιέχεται η πρόταση για περαιτέρω ενίσχυση του υπάρχοντος μηχανισμού στήριξης με
επιπλέον κεφάλαια, ούτε το θέμα του ευρωομολόγου.
Πλαίσιο 1: Δηλώσεις τέως υπουργών οικονομικών Ιταλίας, Βρετανίας και Ηνωμένων

Πολιτειών σχετικά με την ευρωπαϊκή κρίση.

Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά σε απόψεις ευρωπαίων και αμερικανών
πολιτικών σχετικά με την στάση και την κριτική που λαμβάνει η Γερμανία ως η πιο ισχυρή
οικονομία της Ευρώπης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Τζούλιο Τρεμόντι, υπουργού
οικονομικών της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι ότι η λύση της οικονομικής κρίσης
εξαρτάται μόνο από μια λιγότερο αβέβαιη στάση της Γερμανίας. Ο Τρεμόντι είπε
χαρακτηριστικά ότι «η κατάσταση είναι πολύπλοκη σε όλο τον κόσμο, είναι πολύπλοκη
στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι η αιτία των ανησυχιών διεθνώς. Το 2008 υπήρχε
δυνατότητα περιορισμού και διαχείρισης της κρίσης. Τώρα όμως, η κρίση αυτή
επέστρεψε ως ευρωπαϊκή κρίση. Η λύση θα βρεθεί μόνον αν η Γερμανία αποφασίσει να
υιοθετήσει μια λιγότερο αβέβαιη στάση και δείξει το αναγκαίο θάρρος, την δύναμη και
το όραμα που χρειάζονται για να επενδύσει περισσότερο στην Ευρώπη, για το καλό της
Ευρώπης αλλά και του ίδιου του εαυτού της".
Επικριτικός ήταν και ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν, για τη στάση
που τηρεί η Γερμανία στην αντιμετώπιση της κρίσης, αναφερόμενος στα προβλήματα της
Ελλάδας και της Ισπανίας. Ο Βρετανός υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει
την «Ιφιγένεια» της Ευρώπης, καθώς θα θυσιαστεί για να μπορέσει η γερμανική
κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες της την αναγκαιότητα λήψης μέτρων, όπως το
ευρωομόλογο ή η τραπεζική ένωση.
Στον αντίποδα, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ, δήλωσε ότι η λύση
στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση δεν σχετίζεται μόνο με τη Γερμανία και ότι είναι άδικο
να κατηγορεί κανείς το Βερολίνο για τις διαφωνίες και τον τρόπο που χειρίζεται τα
προβλήματα. Πρόσθεσε ακόμη, πως η Ευρώπη αποφάσισε ότι είναι προς το συμφέρον
της να διατηρήσει το κοινό της νόμισμα και παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες
σχετικά με τις στρατηγικές, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν. «Δεν πρόκειται
μόνο για τη Γερμανία, απαιτεί από όλες τις χώρες να είναι σε θέση να κινηθούν προς
αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε.
41

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ και την ικανότητά της να
προασπίζεται
τα συμφέροντα
Πηγή: Χαρδουβέλης
(2011)των πολιτών της σε καθημερινή βάση.
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15. ΑΛΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

Η ανάγκη ύπαρξης ενός παγκόσμιου οργανισμού αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων που
θα έχουν την δυνατότητα να καταφεύγουν τα κράτη ως έσχατο δανειστή κρίθηκε αναγκαία
ύστερα από το κραχ του 1929 και είναι το γνωστό σε όλους μας σήμερα, Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.

15.1

ΔΝΤ

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος επιβλέπει το
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες
και τα ισοζύγια πληρωμών, προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν του
ζητηθεί. Το ΔΝΤ ιδρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των
ΗΠΑ, κατόπιν συνομολόγησης 29 Χωρών που είχαν συμβάλει στο 80% του κεφαλαίου. Η
ίδρυση του Οργανισμού αυτού είχε προπαρασκευαστεί κατά τη Διεθνή Νομισματική και
Χρηματοδοτική Συνδιάσκεψη που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαμσάιρ των
ΗΠΑ, ενάμισι χρόνο πριν (1944). Έδρα του Οργανισμού ορίσθηκε η Ουάσιγκτον, ως
πρωτεύουσα της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

15.2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΝΤ

Κύριος σκοπός του εν λόγω οργανισμού είναι η προώθηση της διεθνούς νομισματικής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών με ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Για
τον σκοπό αυτό προωθούνται συγκεκριμένα μέτρα, ή όταν κρίνεται αναγκαίο
αποφασίζονται ιδιαίτερα μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι:
1. Η ενιαία διαδικασία ομαλής προσαρμογής εκάστου κράτους μέλους στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες.
2. Διεθνείς διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις
ακολουθουμένων συναλλαγματικών πρακτικών.

σημαντικών

αλλαγών

των

3. Επιβολές ορισμένων περιοριστικών συναλλαγματικών μέτρων.
4. Άρση των παραπάνω περιοριστικών μέτρων κατόπιν διαπιστωμένης βελτίωσης
οικονομικής θέσης του συγκεκριμένου κράτους-μέλους.
Η βασική αποστολή του ΔΝΤ είναι να παρέχει τεχνική και οικονομική βοήθεια σε χώρες που
βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Χώρες-μέλη που έχουν πρόβλημα με
το ισοζύγιο πληρωμών μπορούν να ζητήσουν δάνεια και βοήθεια στη διαχείριση της
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εθνικής τους οικονομίας. Για να δοθεί η βοήθεια απαιτείται συνήθως από τις χώρες αυτές
να προβούν σε μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνήθως απαιτούνται γιατί χώρες
με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία μπορούν να δημιουργήσουν οικονομικές,
νομισματικές και πολιτικές πρακτικές οι οποίες να οδηγήσουν οι ίδιες το σύστημα σε κρίση.
Για παράδειγμα, χώρες με τεράστια ελλείμματα προϋπολογισμού, ανεξέλεγκτο
πληθωρισμό, αυστηρό έλεγχο τιμών, ή ιδιαίτερα υπερτιμημένο ή υποτιμημένο νόμισμα
διατρέχουν τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν στο μέλλον σοβαρό πρόβλημα με το ισοζύγιο
πληρωμών. Έτσι, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο, να διορθώσουν τις συνθήκες που
οδήγησαν στην οικονομική κρίση και όχι απλώς να χρηματοδοτήσουν την έλλειψη
υπεύθυνης στάσης στα οικονομικά. Όταν η βοήθεια συνίσταται από δάνεια, αυτά συνήθως
δίνονται σε δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
επιτευχθεί συγκεκριμένοι στόχοι.
Η προσέγγιση του ΔΝΤ έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις. Σύμφωνα με πολλούς υποστηρικτές
του ΔΝΤ, κάποιες από αυτές τις επικρίσεις είναι αποτέλεσμα του ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες και τους στόχους του ΔΝΤ, και αυτό
οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας εντός του ΔΝΤ, καθώς και στην περίπλοκη φύση του
διεθνούς οικονομικού συστήματος γενικότερα. Το κύριο χαρακτηριστικό του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου είναι ότι έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποτροπή μια παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης.
Πάνω από 40 χώρες έχουν ζητήσει δανειοδότηση από το ΔΝΤ. Αν παρατηρήσουμε τι έγινε
όπου εισήλθε το ΔΝΤ, ή όπου μπήκε ο συνδυασμός ΕΕ και ΔΝΤ, στις χώρες της Αμερικής και
της Ανατολικής Ευρώπης, θα καταλάβουμε τι έγινε στην φυσική ακεραιότητα των χωρών.
Αξίζει να δούμε κάποιες από τις χώρες αυτές και σε τι κατάσταση ήταν όταν το ΔΝΤ
αποχώρησε από αυτές:


Ρουμανία (το 2009 δάνειο 12,9 δις ευρώ). Προέβη σε περικοπή των δημόσιων δαπανών
και αντίστοιχη ενίσχυση των εσόδων, μέσω αυξήσεων στους φόρους. Όπως φαίνεται
και στο διάγραμμα 14 , το δημόσιο χρέος αυξήθηκε ραγδαία και το ΑΕΠ μειώθηκε
περίπου κατά 7% το 2009 (IMF Press Release No. 09/148, May 4, 2009).



Ουγγαρία (στα τέλη του 2008 έλαβε δάνειο 12,3 δις ευρώ). Το ΔΝΤ από κοινού με την
Ε.Ε. προσέφεραν συνδυασμένο πακέτο σωτηρίας, ενώ η πτώση της τιμής του φιορινιού
καθιστούσε αδύνατη την αποπληρωμή χρεών. Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση υποσχέθηκε
να μειώσει τις δαπάνες της στο δημόσιο τομέα και να θέσει υπό έλεγχο το έλλειμμά
της. Οι απαιτήσεις, όμως, του ΔΝΤ για περικοπές δαπανών, πωλήσεις τραπεζών και
ενίσχυση του χρηματοοικονομικού συστήματος ενέτειναν την πολιτική κρίση της χώρας
(IMF Press Release No. 08/275, November 6, 2008). Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά
6,8% και το δημόσιο χρέος άγγιξε το 80% του ΑΕΠ (διάγραμμα 15).



Ουκρανία (τον Οκτώβρη του 2008 δάνειο 16,5 δις δολάρια). Με υιοθέτηση περικοπών
στις κρατικές δαπάνες, το δημόσιο χρέος εκτοξεύτηκε, καθώς και το ποσοστό ανεργίας
και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε στο 15%, όπως
59

απεικονίζονται τα μεγέθη αυτά στο διάγραμμα 16 (IMF Press Release No. 08/259,
October 26, 2008 ).


Λετονία (το 2008 δάνειο 1,68 δις ευρώ). Η παρέμβασή του ΔΝΤ στη χώρα συνδέεται με
μια πτώση 18% του ΑΕΠ το 2009 από -3,5% το 2008, αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες της ανεργίας και υπερδιπλασιασμό του δημόσιου χρέους μέσα σε ένα έτος
(διάγραμμα 17). Στα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν φορολογικά, για
τον περιορισμό της διεύρυνσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού, καθώς και
περικοπές δημοσίων δαπανών, τα οποία οδήγησαν σε μείωση της εσωτερικής ζήτησης
και καταναλωτικής δαπάνης, με τις τράπεζες να συνεχίζουν να συστέλλουν την πίστη
(IMF Press Release No. 08/345, December 23, 2008).



Ισλανδία (το 2008 δάνειο 2,1 δις δολάρια). Επεβλήθη μείωση κρατικών δαπανών κατά
10% και αύξηση επιτοκίων δανεισμού. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 18, το ΑΕΠ έπεσε
κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 18%, ενώ το ποσοστό
ανεργίας ανήρθε στο 8% το 2009 από 1,5% το 2008 και το πρωτογενές ισοζύγιο
εμφάνισε έλλειμμα της τάξεως του 7,5% του ΑΕΠ το 2009 (IMF Press Release
No.08/296, November 19, 2008).



Βρετανία (δανείστηκε το 1976 με 2,3 δις στερλίνες). Η κατάρρευση της στερλίνας έναντι
του δολαρίου το 1976, ανάγκασε την κυβέρνηση να προσφύγει στο ΔΝΤ, το οποίο
απαίτησε τεράστιες περικοπές κρατικών δαπανών (ΕΣΕΕ42).



Αργεντινή (δανείστηκε περί τα 55 δις δολάρια από τον Φλεβάρη του 1998 έως τον
Σεπτέμβρη του 2001)43. Εφάρμοσε έντονες δημοσιονομικές περικοπές, έως ότου
έπαυσε να ισχύει το υπάρχον νομισματικό καθεστώς, σύνδεση του εθνικού νομίσματος,
πέσο, με το δολάριο και κήρυξε χρεωκοπία (στάση πληρωμών προς τους πιστωτές) τον
Δεκέμβρη του 2001(IMF News-Press Releases, 1998-2001).



Μεξικό (δανείστηκε το 1995, 17,8 δις δολάρια). Το ΑΕΠ από 4,8% πήγε στο -6,2% μέσα
σε ένα χρόνο, ενώ η ανεργία αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (διάγραμμα 19).
Στο όριο της φτώχειας έφθασε το 50% του πληθυσμού και ο πραγματικός μισθός
μειώθηκε (IMF Press Release No.95/10, February 1, 1995).



Ρωσία (δανεισμός 6,8 δις δολάρια το 1995). Από το 1992-1996, η Ρωσία έλαβε περί των
20 δις δολάρια δάνεια από το ΔΝΤ, λανθασμένες οικονομικές πολιτικές και
κακοδιαχείριση, οδήγησαν στην χρεωκοπία (IMF Press Release No.95/21, April 11,
1995). Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 20, η ανεργία ακολούθησε μια σταθερά
ανοδική πορεία και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ο ρυθμός μεταβολής του

42

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

43

Βλέπε αναλυτικότερα σε επόμενη ενότητα «Η περίπτωση της Αργεντινής και η σύγκρισή της με την
Ελληνική περίπτωση».
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ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος πτωτική. Έτος ανάκαμψης αποτελεί το 2008, όπου οι
ανωτέρω οικονομικοί δείκτες ανακάμπτουν.


Τουρκία (δανεισμοί από το 1999 έως το 2004 με 21,5 δις δολάρια), με απολύσεις
δημοσίων υπαλλήλων και μείωση κρατικών δαπανών (IMF News-Press Releases). Στο
διάγραμμα 21, βλέπουμε την αύξηση του δημόσιου χρέους από περίπου 50% το 2000,
σε 80% το 2001 και την μείωση του ΑΕΠ κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Οι υπόλοιποι
οικονομικοί δείκτες, ποσοστό ανεργίας, να παρουσιάζει μια στατική πορεία από το
2002 και μετά, και ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μια σταθερά καθοδική πορεία.

Διάγραμμα 14: Ρουμανία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 2008-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Διάγραμμα 15: Ουγγαρία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 2008-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Διάγραμμα 16:Ουκρανία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 2007-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Διάγραμμα 17: Λετονία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 2007-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Διάγραμμα 18: Ισλανδία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 2007-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Διάγραμμα 19: Μεξικό: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 1994-2000

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Διάγραμμα 20: Ρωσία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 1993-2000

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Διάγραμμα 21: Τουρκία: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες, περιόδου 2000-2007

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Δεν είναι, λοιπόν, αδικαιολόγητο γιατί υπάρχει μία προκατάληψη κάθε φορά από τους
κατοίκους της εκάστοτε χώρας που ζητά την στήριξη του οργανισμού. Τα παραπάνω
στατιστικά δίνουν τροφή στην δυσπιστία σχετικά με τα οφέλη από μία βραχυχρόνια, έστω,
επέμβασή του στα οικονομικά της χώρας και πολλοί είναι εκείνοι που διερωτώνται για το
κατά πόσο το ΔΝΤ διαδραματίζει ρόλο «σωτήρα» ή «δυνάστη» επηρεάζοντας την
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε χώρας.
Εξαίρεση ίσως, αποτελεί μόνο η περίπτωση της Βραζιλίας, όπου έλαβε δάνειο ύψους 18 δις
δολαρίων το 1998 (IMF Press Release No. 98/59, December 2, 1998), 15,58 δις δολάρια το
2001 (IMF Press Release No. 01/38, September 14, 2001) και άλλα 30 δις το 2002 (IMF Press
Release No. 02/40, September 6, 2002), προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική
κατάρρευση της χώρας και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, λόγω της
οικονομικής κρίσης που εξαπλώθηκε στην περιοχή ύστερα από την κατάρρευση της
Αργεντινής, η οποία ενισχύθηκε και από την πολιτική αβεβαιότητα και την κρίση της
παγκόσμιας οικονομίας. Τα ποσά αυτά ουσιαστικά απομάκρυναν το κίνδυνο κατάρρευσης
του οικονομικού συστήματος της Βραζιλίας, καθώς εκτιμάται ότι σταμάτησαν την πτώση
23% του εγχώριου νομίσματος, ρέαλ. Σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής
αυστηρότητας, περικοπές σε δαπάνες και θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα, η χώρα
κατάφερε να ανακτήσει την χαμένη αξιοπιστία της στις αγορές.
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16. ΔΝΤ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ενέκρινε τον Μάιο του 2010,
δάνειο ύψους 30 δις ευρώ προς την Ελλάδα για την προσαρμογή και το μετασχηματισμό
της οικονομίας της χώρας. Περίπου 5,5 δις ευρώ διατίθενται αμέσως από το ΔΝΤ σαν μέρος
κοινής χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέρχεται στο συνδυασμένο ποσό
20 δις ευρώ άμεσης χρηματοδοτικής υποστήριξης. Για το 2010 η συνολική χρηματοδότηση
από το ΔΝΤ θα ανερχόταν περίπου σε 10 δις ευρώ, ποσό που θα συνδυασθεί με πρόσθετα
30 δις ευρώ που δεσμεύθηκε να παράσχει η Ε.Ε (IMF Press Release No. 10/187, May 9,
2010).

16.1.1 Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα στόχευε σε:
1. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας: Το
πρόγραμμα διαβλέπει μια προκαταβολικά ενισχυμένη και ισχυρή δημοσιονομική
προσπάθεια με πλήρως καθορισμένα μέτρα μέχρι το τέλος του 2013 που έχει
σκοπό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, να ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές και να
θέσει την αναλογία χρέους προς το ΑΕΠ σε φθίνουσα πορεία μέχρι το 2013.
2. Αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περικοπές σε
μισθούς και παροχές, καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές για τη μείωση του κόστους
και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών, που θα βοηθήσουν την
Ελλάδα στη μετάβαση σε ένα πρότυπο που είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη
των επενδύσεων και των εξαγωγών. Διαβλέπει επίσης βελτιωμένη διαφάνεια και
μείωση του κρατικού ρόλου στην οικονομία.

3. Διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού τομέα: Καθώς το τραπεζικό
σύστημα διέρχεται μια περίοδο αποπληθωρισμού, που αναμένεται ότι θα έχει
επίπτωση στην αποδοτικότητα και στους τραπεζικούς ισολογισμούς, το δίχτυ
ασφαλείας για την αντιμετώπιση των πιέσεων φερεγγυότητας θα επεκταθεί με τη
σύσταση ενός Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Για να
αντισταθμισθούν οι πιέσεις ρευστότητας που απορρέουν από την κρατική
υποβάθμιση, θα επεκταθούν οι ήδη υπάρχουσες στηρικτικές ευκολίες της κρατικής
τραπεζικής ρευστότητας.
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16.1.2 Προσδοκίες Ανάπτυξης και Πληθωρισμού

Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να συσταλεί δραστικά κατά το 2010-2011 και
ακόλουθα θα ανακάμψουν με την κορύφωση της ανεργίας κοντά στο 15% του ΑΕΠ κατά το
2012. Η προκαταβολικά ενισχυμένη δημοσιονομική προσαρμογή το 2010-2011 θα
καταστείλει την εσωτερική ζήτηση βραχυπρόθεσμα, αλλά από το 2010 και μετά η
βελτιωμένη εμπιστοσύνη της αγοράς, η επιστροφή στις πιστωτικές αγορές και οι εκτενείς
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αναμένεται ότι θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη της
ανάπτυξης.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να διατηρηθεί κάτω από τον μέσο όρο του ευρώ. Η απαραίτητη
προσαρμογή των τιμών αναμένεται να προέλθει από τη μείωση της εσωτερικής ζήτησης,
μέσα από τη δημοσιονομική προσαρμογή και από τις προσπάθειες συγκράτησης των
δημόσιων μισθών και συντάξεων και άλλων μορφών κόστους στην οικονομία. Αναμένεται
επίσης ότι θα συγκρατηθούν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα βοηθήσει στην
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των τιμών.

Πίνακας 7: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες για την Ελλάδα, περιόδου 2009-2015 (εκτιμήσεις)

ΕΤΗ
Οικονομικοί Δείκτες

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ρυθμός πραγματικού ΑΕΠ (%)

-2,0

-4,0

-2,6

1,1

2,1

2,1

2,7

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (%)

1,4

1,2

-0,5

1,0

0,7

1,0

1,1

Ανεργία (%)

9,4

11,8

14,6

14,8

14,3

14,1

13,4

115

133

145

149

149

146

140

Πρωτογενές Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)

-8,6

-2,4

-0,9

1,0

3,1

5,9

6,0

Εξωτερικό Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών (%
ΑΕΠ)

-11,2

-8,4

-7,1

-5,6

-4,0

-2,8

-1,9

Ονομαστικό Επιτόκιο (%)

-0,7

-2,8

-3,1

2,1

2,8

3,1

3,8

Δημόσιο χρέος
(% ΑΕΠ)

Πηγή: IMF Press Release No. 10/187, May 9, 2010
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16.2

Εκταμίευση πρώτης δόσης

Τον Σεπτέμβρη του 2010, το ΔΝΤ ολοκληρώνει τον πρώτο έλεγχο σύμφωνα με την
Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (stand-by arrangement) με την Ελλάδα και εγκρίνει την
εκταμίευση 2,57 δις ευρώ (IMF Press Release No. 10/335, September 10, 2010).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν τα κριτήρια ποσοτικής απόδοσης για το
τέλος Ιουνίου έχουν πληρωθεί, ενώ κύριες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε
προηγμένα στάδια. Οι ελληνικές αρχές είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν τη φορολογική
διοίκηση και να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή, ώστε να εξασφαλίσουν έσοδα και να
προωθήσουν την αμεροληψία. Επίσης, πρόοδος έχει επιτευχθεί για την αποκατάσταση της
ανταγωνιστικότητας και ενδυνάμωση της ανάπτυξης. Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε μια
ενδελεχή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού προγράμματος, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε
εξέλιξη ουσιαστική αναμόρφωση της αγοράς εργασίας. Αναμένεται να δοθεί
προτεραιότητα στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στην προώθηση της
απελευθέρωσης της αγοράς, καθώς και στην εξάλειψη των εμποδίων στον τουρισμό και
στο λιανεμπόριο.
Η ρευστότητα στις τράπεζες παραμένει στενή αλλά χωρίς προβλήματα διαχείρισης,
υποστηριζόμενη από την ΕΚΤ και το εγγυητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το νέο Ταμείο
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB) παρέχει μια σημαντική στήριξη για την
κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον, οι Ελληνικές αρχές έχουν αναθέσει τη στρατηγική εξέταση
του τραπεζικού τομέα, καθώς και την πραγματοποίηση εργασιών δέουσας επιμέλειας στις
κρατικές τράπεζες.

16.3

Εκταμίευση δεύτερης δόσης

Τον Δεκέμβρη του 2010, το ΔΝΤ ολοκληρώνει τον δεύτερο έλεγχο, σύμφωνα με την
Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (stand-by arrangement) για την Ελλάδα και εγκρίνει την
εκταμίευση 2,5 δις ευρώ (IMF Press Release No. 10/502, December 17, 2010).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ελέγχου, ο πληθωρισμός μειώνεται και βελτιώνεται η
ανταγωνιστικότητα. Η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή παραμένει πρωταρχικής
σημασίας και για αυτό η ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης και η διαχείριση των
δημόσιων χρηματοοικονομικών είναι προτεραιότητα. Αναμένεται επίσης, προώθηση
μεταρρυθμίσεων σε κρατικές επιχειρήσεις, στον τομέα της υγείας, καθώς και σε άλλους
τομείς ζωτικής σημασίας, όπως στην αγορά εργασίας, με το άνοιγμα κλειστών
επαγγελμάτων και την απελευθέρωση της αγοράς στους τομείς του τουρισμού και του
λιανικού εμπορίου. Στον τραπεζικό τομέα, οι ελληνικές αρχές διαθέτουν τα απαραίτητα
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μέσα να στηρίξουν τα κεφάλαια και τη ρευστότητα και οι τράπεζες εμφανίζουν επιτυχία
στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

16.4

Εκταμίευση τρίτης δόσης

Τον Μάρτιο του 2011, το ΔΝΤ ολοκληρώνει τον τρίτο έλεγχο, σύμφωνα με την Διευθέτηση
Ετοιμότητας Διάθεσης (stand-by arrangement) για την Ελλάδα και εγκρίνει την εκταμίευση
4,1 δις ευρώ (IMF Press Release No. 11/77, March 14, 2011).
Ο έλεγχος κατέληξε ότι έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό σταθεροποίηση. Η απόδοση
παραμένει κοντά στα προγραμματισμένα επίπεδα, ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός, οι
μονάδες του εργατικού κόστους μειώνονται και βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική
δημοσιονομική προσαρμογή. Από την άλλη, η κυβέρνηση οφείλει να εντείνει τις
προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και για τον έλεγχο των δαπανών,
ιδιαίτερα στο επίπεδο των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Επίσης, η νομοθεσία για την
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως, καθώς και οι
μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στο συνταξιοδοτικό. Απαραίτητη
κρίνεται η μείωση των διοικητικών εμποδίων για τις εξαγωγές και ο σχεδιασμός μιας
στρατηγικής για τον απεγκλωβισμό του δυναμικού στον τομέα του τουρισμού.
Επιπρόσθετα, άμεση οφείλει να είναι η δέσμευση της κυβέρνησης για την κλιμάκωση του
προγράμματος για τις ιδιωτικοποιήσεις και για την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, ώστε η
αποτελεσματικότερη χρήση της δημόσιας περιουσίας να στηρίξει τις προσπάθειες για την
δημοσιονομική προσαρμογή και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προκειμένου η Ελλάδα
να αποπληρώσει τα χρέη που καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Όσον αφορά το
χρηματοοικονομικό σύστημα, παραμένει σταθερό και αναμένεται να δοθεί χρόνος στις
τράπεζες για την ομαλή αναδιοργάνωσή τους.

16.5

Εκταμίευση τέταρτης δόσης

Τον Ιούλιο του 2011, το ΔΝΤ ολοκληρώνει τον τέταρτο έλεγχο, σύμφωνα με την Διευθέτηση
Ετοιμότητας Διάθεσης (stand-by arrangement) για την Ελλάδα και εγκρίνει την εκταμίευση
3,2 δις ευρώ (IMF Press Release No. 11/273, July 8, 2011).
Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής συνέχισε να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τους
αντικειμενικούς σκοπούς του. Η οικονομία εξισορροπείται, η ανταγωνιστικότητα
βελτιώνεται σταδιακά και προβλέπεται η επιστροφή σε θετική οικονομική ανάπτυξη κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2012. Όμως, παραμένουν σημαντικές δυσκολίες ενόψει πολλών
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που πρέπει να εφαρμοστούν. Απαιτείται μια ανθεκτική
δημοσιονομική προσαρμογή για την αποφυγή περιχαράκωσης του ελλείμματος σε μη
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βιώσιμα υψηλά επίπεδα, και πρέπει να επιταχυνθούν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την
παραγωγικότητα για να μπορέσει να ανακάμψει η ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, εγκρίθηκε
νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική από το κοινοβούλιο, η οποία προσδιορίζει τα μέτρα που
είναι απαραίτητα για τη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 3%
του ΑΕΠ μέχρι το 2014. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε θέματα, όπως οι όροι της
απασχόλησης στο δημόσιο, η πιθανότητα να κλείσουν μη αποδοτικοί φορείς του δημοσίου
και η φοροδιαφυγή. Η σταθερή και έγκαιρη εφαρμογή της είναι ζωτικής σημασίας, μαζί με
τις συμπληρωματικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των
εσόδων και των οικονομικών του δημοσίου. Συνεχίζεται να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις
ιδιωτικοποιήσεις και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα ιδιωτικοποίησης θα βοηθήσει
στην επιτυχία της διαφανούς και έγκαιρης εφαρμογής του στόχου σχετικά με την πώληση
κρατικής περιουσίας αξίας 50 δις ευρώ μέχρι το 2015. Τέλος, περαιτέρω αύξηση των
αποθεμάτων ρευστότητας των τραπεζών θα οδηγήσει σε σταθερότητα τον
χρηματοπιστωτικό τομέα.

16.6

Εκταμίευση πέμπτης δόσης

Τον Δεκέμβρη του 2011, το ΔΝΤ ολοκληρώνει τον πέμπτο έλεγχο, σύμφωνα με την
Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (stand-by arrangement) για την Ελλάδα και εγκρίνει την
εκταμίευση 2,2 δις ευρώ (IMF Press Release No. 11/440, December 5, 2011). Με την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την τροποποίηση
των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και όρους στην περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων
σχετικά με το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, τα έσοδα από τις
αποκρατικοποιήσεις και τις καθυστερούμενες πληρωμές προς το εξωτερικό.
Στα συμπεράσματα που κατέληξε ο έλεγχος ήταν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
προχωρούν με αργό ρυθμό, η οικονομία κινείται υποτονικά και το εξωτερικό περιβάλλον
επιδεινώνεται. Για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική η εφαρμογή όλων των
μεταρρυθμίσεων που έχουν αναφερθεί έως στιγμής. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα και η μακροχρόνια υποστήριξη με χαμηλά επιτόκια από τους ευρωπαίους
εταίρους είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα. Η πρακτικά
καθολική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανταλλαγή ομολόγων θα είναι σημαντική
για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου επιπέδου χρέους, την ικανοποίηση των αναγκών
χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της συνέχειας της υποστήριξης από το ΔΝΤ.
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16.7

Ολοκλήρωση PSI plus & ενεργοποίηση συμφωνίας

Στο τέλος του 2011, η ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι, έως το πρώτο κιόλας τρίμηνο
του 2012, θα είχε ολοκληρωθεί το PSI plus, με την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην
διαδικασία χρηματοδότησης, ενώ είχε ήδη προηγηθεί «κούρεμα» του χρέους. Εφόσον,
ενεργοποιούνταν οι όροι, το ΔΝΤ θα παρείχε συνεχή υποστήριξη, μέρος ενός
ολοκληρωμένου πακέτου, όπου όλα τα μέρη, η ελληνική κυβέρνηση, οι ευρωπαίοι εταίροι,
ο ιδιωτικός τομέας, και το Ταμείο, θα βοηθήσουν τον ελληνικό λαό να ξεπεράσει την κρίση
και με την πάροδο του χρόνου θα αποκατασταθεί η ανάπτυξη, συμβάλλοντας, έτσι, στην
ευρύτερη παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

16.8

Έγκριση νέου δανείου

Τον Μάρτιο του 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
εγκρίνει τετραετές Ειδικό Δικαίωμα Ανάληψης περίπου 28 δις ευρώ για την Ελλάδα μέσω
ενός Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για τη στήριξη του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής των Αρχών. Η έγκριση επιτρέπει την άμεση εκταμίευση 1,65 δις ευρώ (IMF
Press Release No. 12/85, March 15, 2012).
Όπως ανέφερε, η πρόεδρος του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «Η Ελλάδα σημείωσε τεράστια
πρόοδο στην εφαρμογή επώδυνων μέτρων τα τελευταία δύο χρόνια, στο μέσον μιας
βαθειάς οικονομικής ύφεσης και μέσα σε ένα δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον. Το
δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά και η ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε
σταδιακά. Όμως, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα παραμένουν σημαντικές, με ένα
μεγάλο χάσμα στην ανταγωνιστικότητα, ένα σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα, και ένα
υπό-κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα. Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει στην Ελλάδα
να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες παραμένοντας στη ζώνη του Ευρώ».

16.8.1 Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και της
ανάπτυξης, στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και στην οικονομική σταθερότητα.
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: Το πρόγραμμα στοχεύει να καταστήσει την
αγορά εργασίας πιο δυναμική, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσει
την ανάπτυξη και να μειώσει την ανεργία. Προβλέπει την εφαρμογή νέων
βελτιωμένων μέτρων για να μειωθούν ακαμψίες στις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και μειωθούν οι τιμές. Με την
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ιδιωτικοποίηση και την μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων για τις επενδύσεις,
η κυβέρνηση στοχεύει στην αποκατάσταση των επενδύσεων και της ανάπτυξης.
2. Βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης: Το πρόγραμμα παρέχει ελαστικότητα για τις
επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών το 2012, με στόχο ένα πρωτογενές
έλλειμμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της
δημοσιονομικής προσαρμογής θα πραγματοποιηθεί το 2013-14 για να φέρει το
πρωτογενές ισοζύγιο στο 4½% του ΑΕΠ. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης,
η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην είσπραξη φόρων, αλλά και σε πρόσθετες
περικοπές δαπανών περίπου στο μέγεθος του 5½% του ΑΕΠ. Οι περικοπές θα
επικεντρωθούν στη μείωση του μεγέθους του δημόσιου τομέα και την πιο
αποτελεσματική στόχευση των κοινωνικών μεταβιβάσεων.
3. Αποκατάσταση της σταθερότητας του οικονομικού τομέα: Θα διοχετευτούν
σημαντικοί πόροι για να βοηθήσουν τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
της ύφεσης και της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους. Θα ενισχυθεί, επίσης, το
πλαίσιο για την εξυγίανση των τραπεζών και την αναδιάρθρωση των κεφαλαίων
τους, καθώς και η εποπτεία του οικονομικού τομέα.
4. Μείωση των επιπέδων χρέους: Ένας συνδυασμός συμμετοχής του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα αναμένεται ότι θα αποδώσει επαρκή ελάφρυνση του χρέους για
να θέσει το χρέος σε φθίνουσα τροχιά, ώστε να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ
μέχρι το 2020.
Οι προσδοκίες ανάπτυξης για το 2012 κυμαίνονται μεταξύ -4½% και -5%, λόγω της επιρροής
της δημοσιονομικής προσαρμογής και των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Η
ανάκαμψη αναμένεται να αρχίσει το 2013.
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Πίνακας 8: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες για την Ελλάδα, περιόδου 2010-2020 (εκτιμήσεις)

ΕΤΗ
Οικονομικοί Δείκτες

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

Ρυθμός πραγματικού ΑΕΠ
(%)

-3,5

-6,9

-4,8

0,0

2,5

3,1

3,0

2,2

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (%)

1,7

1,6

-0,7

-0,5

-0,1

0,8

1,0

1,9

Ανεργία (%)

12,5

17,3

19,4

19,4

18,2

16,8

15,6

11,7

145

165

163

167

161

153

145

117

Πρωτογενές Ισοζύγιο (%
ΑΕΠ)

-5,0

-2,4

-1,0

1,8

4,5

4,5

4,5

4,3

Εξωτερικό Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών (%
ΑΕΠ)

-10,1

-9,8

-7,5

-6,7

-5,4

-3,3

-2,4

1,2

Έσοδα από
Ιδιωτικοποιήσεις (% ΑΕΠ)

0,0

0,5

1,6

2,1

2,1

2,6

2,6

2,1

Δημόσιο χρέος
(% ΑΕΠ)

Πηγή: IMF Press Release No. 10/187, March 15, 2011

Συνοψίζοντας, οι εκταμιεύσεις του ΔΝΤ προς την Ελλάδα απεικονίζονται στον ακόλουθο
πίνακα:

Πίνακας 9: Χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης δανειακής βοήθειας του ΔΝΤ προς την Ελλάδα

9 Μαΐου 2010

Έγκριση δανείου, ύψους 30 δις ευρώ

10 Σεπτέμβριου 2010

Εκταμίευση πρώτης δόσης ύψους 2,57 δις ευρώ

17 Δεκέμβριου 2010

Εκταμίευση δεύτερης δόσης, ύψους 2,5 δις ευρώ

14 Μαρτίου 2011

Εκταμίευση τρίτης δόσης, ύψους 4,1 δις ευρώ

8 Ιουλίου 2011

Εκταμίευση τέταρτης δόσης, ύψους 3,2 δις ευρώ

5 Δεκεμβρίου 2011

Εκταμίευση πέμπτης δόσης, ύψους 2,2 δις ευρώ

15 Μαρτίου 2012

Έγκριση νέου δανείου, ύψους 28 δις ευρώ

Πηγή: IMF News-Press Releases
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16.9

Οικονομικά μέτρα που επεβλήθησαν στην Ελλάδα από το 2010 έως και σήμερα

Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη των οικονομικών μέτρων που απαίτησαν οι δανειστές της
Ελλάδας για την ομαλή ροή εκταμίευσης της δανειακής βοήθειας. Ακολουθεί
χρονοδιάγραμμα με τα οικονομικά μέτρα που επεβλήθησαν στην Ελλάδα από την αρχή της
κρίσης έως και σήμερα.
Πίνακας 10: Πακέτα οικονομικών μέτρων που επεβλήθησαν στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης
έως σήμερα

1ο πακέτο οικονομικών μέτρων

2ο πακέτο οικονομικών μέτρων

(Ιανουάριος 2010)

(Μάρτιος 2010)

Δημόσιος τομέας:

Δημόσιος τομέας:

1. Πάγωμα μισθών.
2. Περικοπές επιδομάτων 10%.
3. Περικοπές υπερωριών και οδοιπορικών.

Μνημόνιο & 3ο πακέτο οικονομικών μέτρων
(Μάιος 2010)

1. Μείωση 30% στα δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα, αδείας.
2. Μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του
Δημοσίου.
3. Μείωση 7% στις αποδοχές των
υπαλλήλων ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ.
4. Αύξηση ΦΠΑ από 4,5% στο 5%, από 9%
στο 10% και από 19% στο 21%.
5. Αύξηση 15% στον φόρο βενζίνης.
6. Επιβολή επιπλέον 10% έως 30% στους
(ήδη υπάρχοντες) φόρους εισαγωγής
επί της αξίας των περισσότερων
εισαγόμενων αυτοκινήτων.
7. Επαναφορά τεκμηρίων διαβίωσης σε
όλα ανεξαιρέτως αυτοκίνητα (είχαν
καταργηθεί τον Σεπτέμβριο του 2003).
8. Επέκταση των τεκμηρίων διαβίωσης σε
όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα.
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015 & 4ο πακέτο μέτρων
(Ιούνιος 2011)

1. Αντικατάσταση 13ου και 14ου μισθού
δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500
ευρώ σε όλους όσους έχουν αποδοχές
μέχρι 3.000 ευρώ και πλήρη κατάργηση
των δύο μισθών για όσους έχουν
μεγαλύτερες αποδοχές.
2. Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης
με επίδομα 800 ευρώ για τις συντάξεις
έως 2.500 ευρώ.

Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει μια σειρά από
μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών και
αύξησης
των
εσόδων.
Περιορίζονται
μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες και
προστίθενται νέα φορολογικά μέτρα. Ιδρύεται ο
οργανισμός
Αποκρατικοποιήσεων
(Ταμείο
Δημόσιας Περιουσίας) με σκοπό την αξιοποίηση
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3. Περαιτέρω περικοπή επιδομάτων 8% της δημόσιας περιουσίας (και έσοδα 50 δις από
στα
επιδόματα
των
δημοσίων τις αποκρατικοποιήσεις).
υπαλλήλων και 3% στους υπαλλήλους
ΔΕΚΟ.
1. Φορολογικά μέτρα
4. Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ
1.1. Μείωση αφορολόγητου ορίου στα
από 21% σε 23%, του μεσαίου από 11%
8.000 ευρώ.
σε 13% και του χαμηλού στο 6,5%.
1.2. Έκτακτη εισφορά για όσους δηλώνουν
5. Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ.
σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά κατά
1.3. Μετάβαση σε ανώτερη κλίμακα ΦΠΑ
10%.
προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης.
6. Αύξηση στις αντικειμενικές αξίες
1.4. Επιβολή κλιμακωτής αντικειμενικής
ακινήτων.
δαπάνης κατοικίας.
7. Πρόσθεση ενός επιπλέον 10% στους
1.5. Επιβολή ετήσιου τέλους για τους
φόρους εισαγωγής επί της αξίας των
επιτηδευματίες.
περισσότερων
εισαγόμενων
1.6. Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
αυτοκινήτων.
για την καταπολέμηση της ανεργίας
8. Αύξηση του ορίου απολύσεων και
ύψους 2%.
μείωση του κατώτατου μισθού.
1.7. Επιβολή
ειδικής
εισφοράς
9. Αύξησης
στα
όρια
ηλικίας
συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης
συνταξιοδότησης των γυναικών στο
και
αύξησης
του
ποσοστού
δημόσιο τομέα στα 65 χρόνια.
παρακράτησης ΛΑΦΚΑ.
2. Εργασιακά:
2.1. Εργασιακή εφεδρεία σε οργανισμούς
που καταργούνται.
2.2. Η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου αυξάνεται από 2 στα 3 έτη
2.3. Όσοι
προσλαμβάνονται
χωρίς
εργασιακή εμπειρία θα αμείβονται με
μισθό χαμηλότερο κατά 20% από το
όριο της εθνικής συλλογικής σύμβασης.
5ο πακέτο μέτρων

2ο Μνημόνιο & 6ο πακέτο μέτρων

(Δεκέμβριος 2011)

(Μάρτιος 2012)

1. Διεύρυνση του μέτρου της εργασιακής
εφεδρείας και σε οργανισμούς που δεν
καταργούνται.
2. Νέος έκτακτος φόρος στις κατοικίες, που θα
καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της
ΔΕΗ.
3. Περικοπή συντάξεων και μεγάλες περικοπές
στο εφάπαξ.
4. Νέες περικοπές μισθών στο δημόσιο και
εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου.
5. Μείωση του αφορολόγητου ορίου από
8.000 στις 5.000 ευρώ.
6. Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.

1. Μείωση κατά 22% του κατώτατου μισθού
σε όλα τα κλιμάκια του βασικού μισθού
(από 751 ευρώ σε 586 ευρώ) και 32% στους
νεοεισερχόμενους έως 25 ετών.
2. Κατάργηση 150.000 θέσεων εργασίας από
το δημόσιο τομέα έως το 2015, εκ των
οποίων 15.000 θέσεις μέσα στο 2012.
3. Ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις
εργασίας αντί για τις κλαδικές. Άρση
μονιμότητα σε ΔΕΚΟ και υπό κρατικό έλεγχο
τράπεζες.
4. Περικοπές
συντάξεων,
επιδομάτων,
δαπανών υγείας, άμυνας, λειτουργιών του
Κράτους και εκλογών.
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5. Κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής
Εστίας.
6. Αύξηση των αντικειμενικών αξιών και
ενοποίηση φόρων στα ακίνητα.
7. Αύξηση των εισιτηρίων στις αστικές
συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ κατά 25%.
8. Κλείσιμο
200
εφοριών,
κατάργηση
φοροαπαλλαγών και χαμηλού ΦΠΑ στα
νησιά.
Πηγή: IMF News-Press Releases, Υπουργείο Οικονομικών

Όπως διαπιστώνουμε μελετώντας τα ανωτέρω στοιχεία, τα πακέτα μέτρων εστιάζουν σε
μεταρρυθμίσεις κυρίως στον φορολογικό και εργασιακό τομέα. Η κυβέρνηση προφανώς
εστίασε σε μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, περιορίζοντας τις δημόσιες δαπάνες και
ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα, σε μία προσπάθεια τόνωσης των δημόσιων οικονομικών
της και περιορισμού του ελλείμματος.
Τα ανωτέρω μέτρα στον εργασιακό τομέα, όμως, είχαν ως αποτέλεσμα μία ραγδαία άνοδο
του ποσοστού ανεργίας από το 2010 έως και σήμερα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 22.
Βέβαια, η ανοδική αυτή πορεία ξεκίνησε περίπου ένα χρόνο πριν, όταν και
πρωτοεμφανίσθηκε η κρίση το 2009, ώστε να αγγίζει το δεύτερο τρίμηνο του 2012 το
υψηλότερο σημείο της, 23,6%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Διάγραμμα 22: Ποσοστό ανεργίας από το 2004-2012

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
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Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το δεύτερο τρίμηνο του 2012 βαίνει μειούμενο στο -6,3%
σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα
23, η πτωτική πορεία του ξεκίνησε το 2009.
Διάγραμμα 23: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από το 2000-2011

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Πίνακας 11: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά έτος από το 2000-2011
Έτη

ΑΕΠ*

136.281
2000
146.428
2001
156.615
2002
172.431
2003
*σε εκατομμύρια ευρώ

Έτη

ΑΕΠ*

Έτη

ΑΕΠ*

2004
2005
2006
2007

185.266
193.050
208.893
222.771

2008
2009
2010
2011

232.920
231.642
227.318
215.088

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

77

17. ΔΝΤ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες, οι ηγέτες της Ευρωζώνης σε συνεργασία με το
ΔΝΤ, προσπαθούν να διαχειριστούν το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, ώστε να μην
θέσουν σε κίνδυνο το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ. Μολονότι οι πρόσφατες πράξεις τριετούς
ενίσχυσης της ρευστότητας από μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η
εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων παρέχουν περιθώρια για να υπάρξει μια ευρύτερη
λύση, η Ελλάδα δεν θα πάψει να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας. Η χώρα έχει περιέλθει σε
βαθειά ύφεση, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της να σημειώνει πτώση, την ανεργία να
βρίσκεται σε άνοδο εδώ και τρία συνεχή έτη και όποια περαιτέρω λιτότητα θα αυξήσει
μόνο τις οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις μέσα στη χώρα. Με δεδομένες αυτές τις
δυσοίωνες προοπτικές, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο η Ελλάδα να
φύγει από την Ευρωζώνη και συχνά αναφέρονται στην αποχώρηση το 2002 της Αργεντινής
από το σύστημα currency board/σύνδεσης με το δολάριο που εφάρμοζε, ως απόδειξη των
πλεονεκτημάτων που θα προέκυπταν για την Ελλάδα άμα επανεισήγαγε το δικό της
νόμισμα.
Συνεπώς, λίγο μετά την κρίση του 2008, ξεκίνησε μία εκτενής φιλολογία στον διεθνή τύπο
για τις ομοιότητες Ελλάδας-Αργεντινής. Οι περισσότερες αναλύσεις βασίζονταν στο
συμπέρασμα ότι αφού χρεοκόπησε η μία το 2001, θα χρεοκοπήσει και η άλλη,
παρομοιάζοντας τα τωρινά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με την κατάσταση που
επικρατούσε στην Αργεντινή πριν την κατάρρευσή της και καταλήγουν στην προτροπή η
Ελλάδα να εγκαταλείψει το Ευρώ, έτσι ώστε να αποφύγει μια πολυέξοδη μάχη παραμονής
που θεωρείται ότι δεν θα κερδίσει. Παρόλα αυτά υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στην
άσκηση και στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόστηκε στην εκάστοτε
περίπτωση και στην συνέχεια θα μελετήσουμε τόσο τις διαφορές όσο και τις ομοιότητες
των δύο χωρών.

17.1

Ομοιότητες και Διαφορές

Πολλοί βλέπουν ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αργεντινή του 20012002. Τα κοινά στοιχεία είναι η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, το μη βιώσιμο επίπεδο
χρέους, το υψηλό έλλειμμα του προϋπολογισμού και του ισοζυγίου. Παρόλα αυτά, η
Αργεντινή ήταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα γιατί είχε τρία νομίσματα
σε κυκλοφορία44, φυγή καταθέσεων45, γρήγορη μείωση αποθεμάτων και ανυπαρξία

44

Πέσο, δολάριο και ευρώ.
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πιστωτών για παροχή δανειακής ανάγκης. Στην ουσία όμως οι προβληματισμοί της
ελληνικής κυβέρνησης του παρόντος είναι παρόμοιοι με εκείνους της περιόδου 1998-2001
στην Αργεντινή. Ότι το πρόβλημα, δηλαδή, εντοπιζόταν στο δημοσιονομικό έλλειμμα της
χώρας και στην εργασιακή ανελαστικότητα, παραβλέποντας σοβαρά ζητήματα, όπως αυτά
της ελλειμματικής ανάπτυξης και της απουσίας ανταγωνιστικότητας. Για τον λόγο αυτό,
εμφανίζονται και παρεμφερείς επιπτώσεις, όπου στην Αργεντινή από την αρχή της κρίσης
(μέσα του 1998 μέχρι την κορύφωσή της το Δεκέμβριο του 2001) το ΑΕΠ έπεσε κατά 16%
(αθροιστικά), όπως φαίνεται στο διάγραμμα 24 και η ανεργία άγγιξε το 22% (διάγραμμα
25), ίδια επίπεδα με αυτά που σημειώθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 2008-201246.
Διάγραμμα 24: Ρυθμός μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος την χρονική περίοδο
1990-2013 (εκτίμηση) της Αργεντινής (%)

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

45

Λόγω του καθεστώτος μετατρεψιμότητας αναπτυσσόταν σε μεγάλη έκταση ο μηχανισμός φυγής
κεφαλαίων εξαιτίας του φόβου υποτίμησης. Συνεπώς, η εσωτερική ρευστότητα και η δανειακή
ικανότητα των εγχώριων τραπεζών δεν διατηρούνταν σε ικανοποιητικό επίπεδο.
46

Jorje Remes Lenicov, πρώην υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, «Η κρίση στην Ευρωζώνη και η
ο
Ελληνική περίπτωση», Ευρωπαϊκή Έκφραση, τ. 84, 1 τρίμηνο 2012.
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Διάγραμμα 25: Ποσοστό Ανεργίας στην Αργεντινή χρονική περιόδου 1990-2013 (εκτίμηση)

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Διάγραμμα 26: Δημόσιο Χρέος Αργεντινής (% του ΑΕΠ) την περίοδο 1997-2013 (εκτίμηση)

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Επίσης, η Αργεντινή στο τέλος του 2001 βρέθηκε με δημόσιο χρέος 65% του ΑΕΠ, σχεδόν
διπλάσιο από το 35% που είχε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και το οποίο εκτοξεύτηκε
στο 165% μέσα σε ένα έτος(διάγραμμα 26). Την ίδια περίοδο είχε εξωτερικό έλλειμμα 5%
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του ΑΕΠ και μηδενική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, η Ελλάδα το 2011 είχε χρέος δυόμισι φορές
μεγαλύτερο και εξωτερικό έλλειμμα δύο φορές μεγαλύτερο από την Αργεντινή του 2001. Η
ανάπτυξή της δε, δεν ήταν καν μηδενική, αλλά αρνητική άνω του -7%47. Παρόλα αυτά όμως
υπήρχαν και άλλες διαφορές, με σημαντικότερη εκείνη που έγκειται στην οικονομική
πολιτική που κάθε χώρα ακολούθησε. Ενώ η Ελλάδα ακολουθεί την πολιτική σταθερής
συναλλαγματικής ισοτιμίας και των δημοσιονομικών μέτρων, αντίθετα, η Αργεντινή το
πρώτο τρίμηνο του 2002 μετέβαλε την πολιτική της και επικεντρώθηκε στην προσπάθεια
για εξεύρεση λύσης επί του δημοσιονομικού προβλήματος και της ανταγωνιστικότητας
μέσω της συναλλαγματικής προσαρμογής και της πλήρης εφαρμογής ενός συνόλου μέτρων,
όπως η επιστροφή στο πέσο, το προσωρινό πάγωμα μισθών, η επιβολή φόρων στις
εξαγωγές και η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους.
Είναι γεγονός ότι η Αργεντινή μετά την υποτίμηση του πέσο και μετά από μια επώδυνη,
αλλά σύντομη, περίοδο προσαρμογής, γνώρισε έξι χρόνια ταχύρυθμης ανάπτυξης. Οι
υψηλές τιμές των εξαγώγιμων προϊόντων οδήγησαν σε διατηρήσιμα εξαγωγικά
πλεονάσματα, ενώ η σώφρων δημοσιονομική διαχείριση εξασφάλισε εσωτερική ισορροπία.
Αντίθετα, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηριχθεί σε ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες ενώ
βρίσκεται ήδη σε βαθειά ύφεση οφειλόμενη σε δημοσιονομικά μέτρα.
Μια σημαντική διαφορά είναι επίσης ότι στην Αργεντινή η απειλή και η πίεση ερχόταν
απέξω, επειδή οι αγορές δεν ήθελαν να δανείζουν την χώρα και το ΔΝΤ δεν προέβη στην
χορήγηση νέας δανειακής βοήθειας48. Αντίθετα στην Ελλάδα η πίεση ασκείται από το
εσωτερικό, καθώς πολλαπλασιάζεται η ανεργία και εντείνεται η μισθολογική συμπίεση των
πολιτών. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το ΔΝΤ προχώρησαν σε σημαντική διεύρυνση
της δανειακής βοήθειας, αν και με όρους που επιτείνουν παρά μειώνουν τους παράγοντες
της κοινωνικής εξουθένωσης. Έτσι το δίλημμα της Ελλάδας δεν τίθεται να βρει δανειακά
κεφάλαια, αλλά να καταλήξει στον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της ύφεσης και της
διατήρησης της θέσης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήδη πριν λίγους μήνες, οι Ευρωπαίοι δανειστές και το ΔΝΤ προέβησαν σε κούρεμα του
χρέους περί του 50%, ώστε να καταστεί βιώσιμο και να μειωθεί στο 120% έως το 202049.
Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στην Λατινική Αμερική της δεκαετία του ’90, όπου είχε
χορηγηθεί ελάφρυνση του χρέους, αφού είχε προχωρήσει σημαντικά η δημοσιονομική
προσαρμογή και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
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Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός, «Σώζεται ο
Τιτανικός; Από το Μνημόνιο ξανά στην Ανάπτυξη», εκδόσεις Πόλις, 2011.
48

Παραδοχή της κυβέρνησης της Αργεντινής δημοσίως, το Νοέμβριο του 2001, ότι δεν μπορούσε να
εκπληρώσει τις συνήθεις απαιτήσεις του ΔΝΤ, σε σχέση με τον περιορισμό του δημοσιονομικού
ελλείμματος της χώρας. Το ΔΝΤ αρνήθηκε να «εμβάσει» ένα προγραμματισμένο δάνειο, ύψους 1.25
δις $. Πηγή: IMF
49

Πηγή: IMF
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται χρονολογικά οι εκταμιεύσεις του ΔΝΤ προς την Αργεντινή
έως και την κήρυξη στάσης πληρωμών τον Δεκέμβρη του 2001:

Πίνακας 12: Χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης δανειακής βοήθειας του ΔΝΤ προς την Αργεντινή

4 Φεβρουαρίου 1998

3-ετές πρόγραμμα διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
(EFF) ύψους 2,8 δις $

10 Μαρτίου 2000

Αύξηση stand-by credit ύψους 7,2 δις $

12 Ιανουαρίου 2001

Αύξηση stand-by credit ύψους 14 δις $

7 Σεπτεμβρίου 2001

Αύξηση stand-by credit ύψους 21,57 δις $

20 Δεκεμβρίου 2001

Κήρυξη στάσης πληρωμών προς πιστωτές

Πηγή: IMF News-Press Releases

Στην επόμενη ενότητα θα μελετηθούν οι όροι της δανειακής βοήθειας και η στρατηγική που
όφειλε να υιοθετήσει η κυβέρνηση της Αργεντινής, ώστε να πληροί τα κριτήρια δανεισμού
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

17.2

ΔΝΤ: Η δανειακή βοήθεια στην Αργεντινή – Πρώτο πακέτο στήριξης

Στις 4 Φεβρουαρίου 1998 το ΔΝΤ ενέκρινε Τριετές Πρόγραμμα Διευρυμένης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (EFF-Extended Fund Facility)50 ύψους περίπου 2,8 δις
δολάρια για την Αργεντινή για την στήριξη του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος
της περιόδου 1998-2000 (IMF Press Release No.98/1, February 4, 1998).

17.2.1 Μεσοπρόθεσμη στρατηγική και στόχοι

50

Το EFF χρησιμοποιείται από το ΔΝΤ για να υποστηρίζει μεσοπρόθεσμα προγράμματα που
επιδιώκουν να ξεπεράσουν ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών που απορρέουν από
μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαθρωτικά προβλήματα. Οι όροι αποπληρωμής είναι δέκα έτη
με περίοδο χάριτος τεσσεράμισι ετών και με επιτόκιο περίπου 4,2 %, αναπροσαρμοζόμενο
εβδομαδιαίως.
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Το πρόγραμμα για την περίοδο 1998-2000 υπόθετε ότι η αναμενόμενη επιβράδυνση του
ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της κρίσης στις αναδυόμενες αγορές
της Ασίας θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Αργεντινής
το 1998, αλλά μέχρι το 2000 θα ανακτηθεί η υπολειπόμενη αύξησή του. Το ποσοστό
ανεργίας θα συνεχίσει να μειώνεται, ο πληθωρισμός θα παραμείνει στα περί του 1% και το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εξαγωγών, θα
μειωθεί σε περίπου 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2000.
Το πρόγραμμα προέβλεπε την συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής με ισορροπία
σχεδόν να επιτευχτεί στους λογαριασμούς του δημόσιου τομέα μέχρι το 2000. Μείωση του
συνολικού ομοσπονδιακού δημοσιονομικού ελλείμματος από 1,4% του ΑΕΠ το 1997 σε 1%
του ΑΕΠ το 1998 και περαιτέρω μείωση στο 0,3% του ΑΕΠ μέχρι το 2000.
Τα έσοδα κατά τριετία θα έπρεπε να εμφανίσουν υψηλότερο βαθμό ανάπτυξης από το
ΑΕΠ, αντανακλώντας την εισαγωγή το 1998 της απλοποίηση του φόρου για τις μικρές
επιχειρήσεις και την πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον φορολογικό και
τελωνειακό τομέα. Για την συγκράτηση των δαπανών, το μεσοπρόθεσμο θα συνέχιζε να
περιορίζει τις δαπάνες των υπουργείων, καθώς και αναμενόταν περαιτέρω αναδιάρθρωση
της κοινωνικής ασφάλισης.
Το βασισμένο σε κανόνες πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής, υπό το καθεστώς του
συστήματος currency board/ σύνδεσης με το δολάριο που εφάρμοζε η Αργεντινή, είχε ως
στόχο να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, με την διατήρηση ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού
συστήματος και παρέχοντας έναν επαρκή μηχανισμό ρευστότητας που θα αντιστάθμιζε τον
περιορισμένο ρόλο της κεντρικής τράπεζας ως δανειστή έσχατης ανάγκης, σε περίπτωση
κρίσης.

17.2.2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την τριετία 1998-2000 περιελάμβανε
μεταρρυθμίσεις στη αγορά εργασίας, στο φορολογικό σύστημα, καθώς και σε
δημοσιονομικές διαδικασίες, όπως ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις των συστημάτων
υγείας και δικαιοσύνης. Το πρόγραμμα προέβλεπε μια ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση που θα επιδίωκε να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την καθαρή θέση του
φορολογικού συστήματος και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι
μεταρρυθμίσεις στις δημοσιονομικές διαδικασίες στόχευαν στην προώθηση της διαφάνειας
και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών και περιελάμβαναν την διεύρυνση
της κάλυψης του προϋπολογισμού και τη μετάβαση σε μια πολυετή διαδικασία, όπου θα
συντάσσονται οι ετήσιες εκτιμήσεις του κόστος φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων,
καθώς και την εισαγωγή της χρήσης των δεικτών αποδοτικότητας των δαπανών.
Έχοντας προβεί ήδη σε μίσθωση των αεροδρομίων , η κυβέρνηση προγραμμάτισε την
εκμίσθωση και των τηλεπικοινωνιών στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ένα πλήθος από
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ιδιωτικοποιήσεις που περιελάμβανε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, την Εθνική
Κτηματική Τράπεζα, καθώς και την Banco de la Nacion, την μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.
Όσον αφορά τον τομέα της υγεία, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα περιελάμβανε
αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής
περίθαλψης και αναδιάρθρωση του συστήματος ασφάλισης υγείας. Ως μέρος μιας
ευρύτερης πρωτοβουλίας για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, το
πρόγραμμα περιελάμβανε την τροποποίηση των δικαστικών διαδικασιών για την
επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων και την αύξηση της νομικής
ασφάλειας στις πιστωτικές αγορές.
Εν συνεχεία της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε το 1997 στον τομέα της
καταπολέμηση της φτώχειας, η κυβέρνηση θα συνέχιζε τις προσπάθειες για αναδιάρθρωση
των κοινωνικών προγραμμάτων για τον καλύτερο καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων
προς τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Επιπρόσθετα από τα προγράμματα που παρείχαν
υγειονομική περίθαλψη, τρόφιμα, οικονομική ενίσχυση και εκπαίδευση σε άπορες μητέρες,
αστέγους, άπορους, ηλικιωμένους και εφήβους, αποφασίστηκε να παρέχεται χαμηλό
κόστος στέγασης για τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες οικογένειες το χρόνο, καθώς και να
διατίθενται οι βασικές υποδομές στους φτωχότερους χίλιους δήμους, σύμφωνα με την
έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

17.2.3 Η πρόκληση για το μέλλον

Η ισχυρή αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων θα οδηγούσε σε περαιτέρω σημαντική
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ώστε να περιοριστεί η
διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Για την ενίσχυση αυτής της
διαδικασίας, η συνεχής ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών, καθώς και η περαιτέρω
πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στην αγορά εργασίας, ήταν
ζωτικής σημασίας ώστε να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη επίτευξη μιας σταθερής βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Στον ακόλουθο
πίνακα απεικονίζονται κάποιοι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Αργεντινής περιόδου 1996
και πρόβλεψη για το έτος 1997, ύστερα από την δανειακή συμφωνία με το ΔΝΤ. Οι
εκτιμήσεις των αναλυτών του ΔΝΤ είναι ότι αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ σχεδόν σε
διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 1996, μείωση του ελλείμματος της χώρας, αλλά
χειροτέρευση του εξωτερικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
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Πίνακας 13: Οικονομικοί Δείκτες Αργεντινής περιόδου 1996-1997

ΕΤΗ
Οικονομικοί Δείκτες

1996

1997 (πρόβλεψη)

Ρυθμός πραγματικού ΑΕΠ
(%)

4,2

8,1

Τιμές καταναλωτή (%)

0,0

0,3

Έλλειμμα κυβέρνησης

-2,2

-1,4

-1,9

-3,8

(ως % του ΑΕΠ)
Εξωτερικό ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών
(ως % του ΑΕΠ)
Πηγή: IMF Press Release No.98/1, February 4, 1998

17.3

ΔΝΤ: Η δανειακή βοήθεια στην Αργεντινή – Δεύτερο πακέτο στήριξης

Στις 10 Μαρτίου 2000, το ΔΝΤ ενέκρινε τριετές πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους
7,2 δις δολάρια για την υποστήριξη του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης
περιόδου 2000-2002 (IMF Press Release No.00/17, March 10, 2000). Χαρακτηριστικά ο
Stanley Fischer, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΔΝΤ δήλωσε ότι: «Η κυβέρνηση
της Αργεντινής έχει ξεκινήσει ένα ισχυρό οικονομικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην
προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας και περιλαμβάνει σημαντική δημοσιονομική
εξυγίανση, η οποία θα επιτρέψει σταδιακή αύξηση της αποταμίευσης για την
χρηματοδότηση των επενδύσεων και τη μείωση του εξωτερικού χρέους με την πάροδο του
χρόνου».

17.1.1 Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Η μακροοικονομική πειθαρχία που επέβαλε το καθεστώς μετατρεψιμότητας που εγκρίθηκε
το 1991, καθώς και ένα φάσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μαζί με την προσπάθεια
ιδιωτικοποίησης, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση ισχυρών οικονομικών
επιδόσεων κατά την δεκαετία του ’90 στην Αργεντινή. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά μέσο όρο
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άνω του 4% ετησίως μεταξύ 1993-1998 (πίνακας 14), και η επιβράδυνση του πληθωρισμού
σε χαμηλά ποσοστά αποτελούν θετικά στοιχεία δημοσιονομικής εξυγίανσης. Παρόλα αυτά,
ως οικονομία παρέμεινε ευάλωτη σε εξωτερικούς κλονισμούς, όπως η κρίση της Ρωσίας και
της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένης και της μειωμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
Η κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη του 1999, αναγνώρισε ότι η διαρκής
ενδυνάμωση των μακροοικονομικών πολιτικών και μια αναζωογονημένη προσπάθεια
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης θα είναι ουσιαστικής σημασίας για να στηρίξουν την
εμπιστοσύνη των εγχώριων και ξένων χρηματοπιστωτικών αγορών και να διευκολυνθεί η
βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας με την συνέχιση της σταθερότητας των τιμών. Το
πρόγραμμα προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων βασιζόταν σε ένα ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
κατά 3,5%, το οποία θα επιταχυνόταν στο 4% τα επόμενα έτη, ως αποτέλεσμα εφαρμογής
των κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας.
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 14, το δημόσιο χρέος της περιόδου 1996-2000 βαίνει
αύξων, με το εξωτερικό χρέος να είναι υπερδιπλάσιο του εγχώριου. Αντίστοιχα, το
εξωτερικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών φτάνει στο υψηλότερο σημείο (pick point) το
1998 και εν συνεχεία περιορίζεται, με πρόβλεψη επιπρόσθετης ανόδου για το 2000. Το
πρόγραμμα στόχευσε σε μείωση κατά 3,5% του δημόσιου ελλείμματος κατά την περίοδο
2000-2002 και το πρωτογενές ισοζύγιο του δημόσιου τομέα αναμενόταν να εμφανίσει
πλεόνασμα της τάξης του 3,75% του ΑΕΠ το 2002, ύστερα από ένα μικρό έλλειμμα του
199951.
Τα ανωτέρω επιθυμητά αποτελέσματα θα πραγματοποιούνταν μέσω της εξάλειψης των
στρεβλώσεων στο φορολογικό σύστημα, περαιτέρω διεύρυνσης της φορολογικής βάσης,
ενίσχυση της επιβολής φόρων και συμμόρφωση, αυξημένη διαφάνεια και αποτελεσματική
χρήση των δημόσιων πόρων. Οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού έπρεπε και
αυτές να μειωθούν σημαντικά, γεγονός που να αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες για μείωση
των δαπανών προς τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και περικοπές σε ένα ευρύ φάσμα
άλλων προγραμμάτων δαπανών, όλα με στόχο την προώθηση της οικονομικής
αποδοτικότητας.
Επίσης, υποχρεούταν σε ένα ευρύ πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που να
περιελάμβανε αλλαγές στην νομοθεσία περί της αγοράς εργασίας, ώστε να μειωθούν οι
ακαμψίες και να δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την βελτίωση της παραγωγικότητας
και την ενίσχυση της απασχόλησης. Πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, επίσης, στον τομέα
κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας και
προώθηση του ανταγωνισμού σε τομείς που είχαν οιονεί μονοπωλιακή θέση, όπως των
τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.
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Οι αρχές ασχολήθηκαν με την βελτίωση και επέκταση προγραμμάτων κοινωνικής βοήθειας,
εντός των ορίων του προϋπολογισμού, με τον εντοπισμό και την εξάλειψη προβλημάτων
επανάληψης, έλλειψη στόχευσης και υψηλού διοικητικού κόστους. Οι προσπάθειες αυτές
αποφασίστηκε ότι έπρεπε να συντονιστούν κάτω από ένα ενοποιημένο ομοσπονδιακό
σύστημα σίτισης και συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός εθνικού μητρώου
δικαιούχων κοινωνικών προγραμμάτων, περαιτέρω ελέγχου εκτέλεσης υπηρεσιών,
εισαγωγής δεικτών απόδοσης και βελτιώσεις στην έρευνα, η οποία διεξαγόταν στα
νοικοκυριά από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Απογραφής.
Πίνακας 14: Οικονομικοί Δείκτες Αργεντινής περιόδου 1996-2000

ΕΤΗ
Οικονομικοί
Δείκτες
Ρυθμός
πραγματικού
ΑΕΠ (%)
Δημόσιο
χρέος

1996

1997

1998

1993-1998

1999

(average)

2000
(πρόβλεψη)

5,5

8,1

3,9

4,4

-3,1

3,4

41,1

38,9

41,4

37,5

47,2

47,7

27,0

25,5

27,6

25,4

31,4

32,2

14,0

13,3

13,7

12,1

15,8

15,5

-6,5

-12,0

-14,5

-9,5

-12,3

-13,3

(% ΑΕΠ)
Εξωτερικό
χρέος
(% ΑΕΠ)
Εγχώριο χρέος
(% ΑΕΠ)
Εξωτερικό
Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών
(% ΑΕΠ)
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17.4

ΔΝΤ: Η δανειακή βοήθεια στην Αργεντινή – Τρίτο πακέτο στήριξης

Στις 12 Ιανουαρίου 2001, το ΔΝΤ εγκρίνει αύξηση του stand-by credit της Αργεντινής σε 14
δις δολάρια, τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του συμπληρωματικού
αποθεματικού(Supplementary Reserve Facility, SRF) και ολοκληρώνει την επισκόπηση
προόδου της. Ύστερα από την ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος,
3 δις δολάρια διατίθενται αμέσως και ακολουθούν τρία επιπλέον σχέδια εκροής κεφαλαίων
ύψους 1,3 δις δολάρια, τα οποία θα διατεθούν κατά την διάρκεια του υπολοίπου του 2001
με πρώτη εκροή να πραγματοποιείται πριν το πέρας του πρώτου τριμήνου, ύστερα από την
ολοκλήρωση της περαιτέρω επανεξέτασης του προγράμματος. Περαιτέρω πίστωση
αναμενόταν να διατεθεί μέσα στο 2002 περίπου 4 δις δολάρια και το 2003 περίπου 1 δις
δολάρια (IMF Press Release No.01/3, January 12, 2001).

17.1.1 Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Για την διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσιονομικών και εξωτερικών
οικονομικών καταστάσεων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, οι αρχές της Αργεντινής υιοθέτησαν ένα πρόγραμμα προώθησης επενδύσεων με
εξάλειψη των φορολογικών αντικινήτρων, την δημιουργία ιδιωτικού ταμείου υποδομών,
καθώς και αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Φορολογικές μεταρρυθμίσεις,
μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή
της απαιτούμενης χρηματοδότησης, καθώς και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της
προώθησης του ανταγωνισμού σε βασικούς τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και της
ενέργειας, η επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων που λήγουν και οι συνεχιζόμενες
μεταρρυθμίσεις στο εργατικό δίκαιο να συνεχίζουν να αποτελούν τα δομικά σημεία της
μεσοπρόθεσμης στρατηγικής.
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες από την κυβέρνηση της Αργεντινής, η οικονομική
απόδοση το 2000 ήταν χειρότερη από ότι αναμενόταν. Αιτία η αδυναμία να ανακάμψει από
την ύφεση που επηρέαζε την οικονομική δραστηριότητα από τα μέσα του 1998. Μετά από
μία σύντομη βελτίωση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 1999, η οικονομία ήταν και πάλι σε
στασιμότητα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλούσε εν μέρει την επίδραση της δημοσιονομικής
λιτότητας στην εγχώρια ζήτηση, αλλά ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των
επιχειρήσεων και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καθώς και της προοδευτικής
χειροτέρευσης των συνθηκών χρηματοδότησης στην διεθνή αγορά, η οποία είχε ως
επακόλουθο την αύξηση του κόστους δανεισμού και την μειωμένη πρόσβαση της
Αργεντινής στην αγορά δανειακών κεφαλαίων.
Οι αρχές έσπευσαν με μέτρα προώθησης της διατηρήσιμης ανάκαμψης των επενδύσεων ως
το θεμέλιο μιας διαρκούς ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης και παραγωγής, όπως
φορολογικές ελαφρύνσεις και έκπτωση επί των τόκων στεγαστικών δανείων. Η σταδιακή
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ανάκαμψη της ζήτησης και της παραγωγής αναμενόταν να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του
2001 οδηγώντας σε έναν ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 2,5%. Στόχοι επίσης του
μεσοπρόθεσμου ήταν οι επενδύσεις να αυξηθούν κατά 6% το 2001, μετά από σωρευτική
πτώση του 20% κατά την περίοδο 1999-2000 και η επανάκαμψη της παραγωγής να
οδηγήσει σε σταδιακή ανάκαμψη και της απασχόλησης. Το πρόγραμμα στόχευσε επίσης,
στη σταδιακή μείωση του ελλείμματος του εξωτερικού ισοζυγίου, το οποίο θα συνέβαλλε
στην σταδιακή μείωση του ελλείμματος του εξωτερικού χρέους κάτω του 50% του ΑΕΠ
μέχρι το 2006. Τέλος σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της κυβέρνησης ήταν η αποδοχή
μιας μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2,2% του προβλεπόμενου ΑΕΠ για
αποφυγή μιας ισχυρής συσταλτικής δημοσιονομικής επίπτωσης στην οικονομία52.

17.5

ΔΝΤ: Η δανειακή βοήθεια στην Αργεντινή – Τέταρτο πακέτο στήριξης

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2001 το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε αύξηση της stand-by
πίστωσης της Αργεντινής κατά περίπου 21,57 δις δολάρια (IMF Press Release No. 01/37,
September 7, 2001). Παρά την προ μηνών αύξηση της στήριξης του ΔΝΤ, Ιανουάριος 2001,
οι αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας επανεμφανίσθηκαν
μετά την αποτυχία των αρχών να εφαρμόσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές που διέπουν το
πρόγραμμα. Μια πολιτική κρίση τον Μάρτιο, η οποία αντανακλά την έλλειψη πολιτικής
συναίνεσης που απαιτείται για περικοπή δαπανών και η συνεχιζόμενη διάβρωση της
οικονομίας, συνέβαλλαν στην περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης. Έτσι, οι αρχές
βρέθηκαν αντιμέτωπες με την «εικονική» άρνηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα
να συνεχίσει την χρηματοδότηση της κυβέρνησης, καθώς και την αύξηση των spreads πάνω
από 1.700 μονάδες βάσης τον Ιούλιο του ίδιου έτους.
Όπως διαπιστώνουμε και από τον πίνακα 15, είναι εμφανής η πτώση των επενδύσεων και
αντίστοιχα η αύξηση του επιτοκίου, ενώ η συνεχής αρνητική πορεία του δείκτη τιμών
καταναλωτή από το 1999 υποδηλώνει την μη ύπαρξη πληθωρισμού. Η σταθμισμένη
συναλλαγματική ισοτιμία εμφανίζει έντονη υποτίμηση του πέσο έναντι του δολαρίου το
1999, με μια μικρή ανατίμηση για το 2000 και πρόβλεψη για υποτίμηση ξανά το 2001.
Σε απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, νέα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης αναγγέλθηκαν,
με σκοπό την άμεση εξάλειψη του ελλείμματος. Νέα μέτρα για ενίσχυση των εσόδων, όπως
αύξηση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κατά 0,2% έως 0,6% με
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κατάργηση όλων των εξαιρέσεων, περικοπή μισθών και συντάξεων, αλλά με διατήρηση των
στοχευμένων επιδοτήσεων και του κατώτατου μισθού και σύνταξης. Η πιστή εφαρμογή των
παλαιότερων μέτρων συν των νέων αυτών αναμενόταν να οδηγήσει σε μια διαρκή μείωση
του ασφάλιστρου κινδύνου για το χρέος της Αργεντινής και των εγχώριων επιτοκίων,
δημιουργώντας τις συνθήκες για μια μέτρια ανάκαμψη της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ
το τελευταίο τρίμηνο του 2001 και η οποία θα συντελέσει στην αύξησή του κατά 2,5% μέσα
στο 200253.
Χαρακτηριστικά, η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Anne Krueger, δήλωσε
ότι «το Ταμείο χαιρετίζει την προσπάθεια μακροοικονομικής σταθερότητας μέσω της
δημοσιονομικής εξυγίανσης και την επιμονή της κυβέρνησης στην άμεση εξάλειψη του
ελλείμματος, όπως επιτάσσει ο νόμος μηδενικού ελλείμματος (zero-deficit law). Το ΔΝΤ
επικροτεί, επίσης, την αύξηση της εθελούσιας συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα για την
εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης από τον συνδυασμό τοποθετήσεων ομολόγων και
εκταμίευσης repos με διεθνείς τράπεζες για την ενίσχυση των προοπτικών για βιώσιμη και
ταχεία οικονομική ανάπτυξη».

Πίνακας 15: Οικονομικοί Δείκτες Αργεντινής 1997-2001

ΕΤΗ
1998

1999

2000

1ο τρίμηνο
2001

Οικονομικοί
Δείκτες

1997

2001

Επενδύσεις (%)

17,7

6,5

-12,8

-8,6

-9,2

-7,7

Τιμές
καταναλωτή (%)

0,6

0,9

-1,2

-0,9

-1,4

-0,6

Επιτόκιο
Καταθέσεων (%)

7,0

7,6

8,0

8,3

8,7

…

Σταθμισμένη
συναλλαγματική
ισοτιμία (σε
average
depression, - $)

3,0

3,5

12,4

-0,7

2,1

…

(πρόβλεψη)
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Τον Δεκέμβριο του 2001 ύστερα από παραδοχή της κυβέρνησης της Αργεντινής δημοσίως
ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τις συνήθεις απαιτήσεις του ΔΝΤ, σε σχέση με τον
περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, το ΔΝΤ αρνήθηκε να εμβάσει
προγραμματισμένο δάνειο. Η Αργεντινή πλέον δεν είχε άλλη επιλογή από την κήρυξη
πτώχευσης και εν συνεχεία εγκατάλειψης της σύνδεσης με το δολάριο.

17.6

Το χάος του corralito

Αυτό που ακολούθησε την χρεοκοπία της Αργεντινής είναι το λεγόμενο χάος του corralito,
που χρησιμοποιείται στα ισπανικά με την έννοια «μικρή περίφραξη». Αποτελεί το
ανεπίσημο όνομα για τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν στην Αργεντινή στα τέλη του
2001 από τον Υπουργό Οικονομίας Domingo Cavallo , προκειμένου να σταματήσει την
επίθεση στις τράπεζες. Μόλις θεωρήθηκε νοητή η επιλογή της υποτίμησης, σημειώθηκε
επίμονη επίθεση στις τράπεζες/bank run. Διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο και κατανάλωσε
πάνω από τα 2/3 των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας.
Προκειμένου να αποφευχθεί η απόλυτη εξάχνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα,
επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναλήψεις από τις τράπεζες. Η κυβέρνηση αποσκοπούσε
ουσιαστικά στο να εμποδίσει την ανταλλαγή των πέσος με δολάρια, επειδή το τραπεζικό
σύστημα δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθει (αφού πρακτικά, δεν υπήρχαν στις τράπεζες τα
χρήματα, για να πληρωθούν οι καταθέσεις). Το corallito προξένησε κατάρρευση της
παραγωγής, λόγω πιστωτικής στενότητας και έλλειψης ρευστότητας, καθώς και αναταραχή,
απώλεια προσανατολισμού, χάος και κατέληξε στην πτώση της κυβέρνησης.
Το τέλος του νομισματικού καθεστώτος/currency board της Αργεντινής οδήγησε σε άνευ
τέλους αθετήσεις συμβάσεων και σπίλωσαν μόνιμα το επενδυτικό περιβάλλον της. Από την
άλλη, η επαναεισαγωγή ενός εγκαταλελειμμένου νομίσματος ήταν δύσκολο έργο. Με
δεδομένη την αδυναμία εφαρμογής οποιαδήποτε επεκτατικής δημοσιονομικής και
νομισματικής πολιτικής, η Αργεντινή προχώρησε σε δραστική υποτίμηση του πέσο (κατά
75% περίπου το 2002) που συνέβαλε άμεσα στην ανάκτηση τμήματος της χαμένης
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας.
Ταυτόχρονα, όμως, η υποτίμηση του πέσο συνέπεσε με την θεαματική αύξηση της τιμής
των βασικών εξαγώγιμων προϊόντων της Αργεντινής, όπως πρώτες ύλες και σόγια (κατά
480% και 380% αντίστοιχα για την περίοδο 2002-2008). Αυτό επέφερε άμεσα σημαντική
αύξηση της ζήτησης στην οικονομία με αποτέλεσμα, το ΑΕΠ της χώρας, ενώ είχε μειωθεί
κατά 10,9% το 2002, να αυξηθεί κατά 8,8% και 9% αντίστοιχα το 2003 και 2004 (διάγραμμα
27). Οι μακροοικονομικές αυτές συνθήκες οδήγησαν σε πλεονάσματα στο ισοζύγιο
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τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικά πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια54.
Συνεπώς, η αναπτυξιακή ώθηση για την Αργεντινή προήλθε αποκλειστικά από
συγκεκριμένες ευνοϊκές συγκυρίες στην παγκόσμια αγορά.

Πλαίσιο 2: Γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να εγκαταλείψει το Ευρώ

Οι υποστηρικτές εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ έχουν υποεκτιμήσει τις επιπτώσεις
αυτής της πράξης και η εμπειρία της Αργεντινής θα έπρεπε να αποτρέπει όποια τέτοια
σκέψη. Αναμφισβήτητα, το πρόβλημα ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας παραμένει και
χωρίς υποτίμηση είναι δύσκολο να επιλυθεί, αλλά όλες οι προσαρμογές που πέτυχαν
στην Λατινική Αμερική υιοθέτησαν πελώριες υποτιμήσεις και άμεσες περικοπές των
πραγματικών αμοιβών, που ως συνέπεια είχαν την μείωση του μοναδιαίου εργατικού
κόστους.
Υπό κανονικές συνθήκες, όταν στόχος είναι να επιτευχθεί μείωση των πραγματικών
αμοιβών της εργασίας, η υποτίμηση του νομίσματος γίνεται ευκολότερα ανεκτή από την
περικοπή των ονομαστικών μισθών. Όταν όμως, προαπαιτούμενο της υποτίμησης είναι
η έξοδος από μια νομισματική ένωση, τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η
συνακόλουθη εσωτερική χρηματοπιστωτική κατάρρευση.
Εκείνο που χρειάζεται δεν είναι η εγκατάλειψη του ευρώ, αλλά η δημιουργία ενός
πλαισίου προσαρμοσμένου στο ειδικό περιβάλλον της Ευρωζώνης και της ίδιας της
Ελλάδας. Ένα πλαίσιο που θα αναγνωρίζει ότι η διαδικασία προσαρμογής και των
μεταρρυθμίσεων θα εκτείνεται σε μακρό χρονικό ορίζοντα (πιθανότατα και δεκαετίας).
Η ανταγωνιστικότητα θα αυξηθεί ως συνέπεια της προσαρμογής και των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και όχι ως προϋπόθεση της στήριξης. Θα αναγνωρίζει ότι οι αγορές
είναι πιθανόν να μείνουν κλειστές για την Ελλάδα και ότι θα χρειαστεί υψηλή επίσημη
χρηματοδότηση. Θα δώσει ίση σημασία στην προσαρμογή του δημόσιου τομέα και στη
μείωση των ονομαστικών μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή του θα επιτευχθεί καλύτερα μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης, καθώς το ΔΝΤ
δεν είναι κατάλληλο για μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Όπως ανέφεραν και σε δήλωσή
τους οι Μάριο Μπλέγερ και Γκιγιέρμο Ορτίς, τέως διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας της
Αργεντινής και του Μεξικό αντίστοιχα, «η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα μακρύ και
δύσκολο ταξίδι, όμως η διαδρομή θα είναι λιγότερο τραυματική και περισσότερο
επιτυχημένη αν διανυθεί εντός της Ευρωζώνης και όχι έξω από αυτήν».

Πηγή: Περίληψη άρθρου που δημοσιεύτηκε στον “ The Economist”, (18/02/2012).
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IMF Country Report, 2005.
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17.7

Σύγκριση βασικών οικονομικών δεικτών Αργεντινής-Ελλάδας

Μελετώντας τα ακόλουθα διαγράμματα στοχεύουμε στην σύγκριση των κρίσεων που
βίωσαν (και βιώνουν ακόμη στην περίπτωση της Ελλάδας) οι δύο χώρες. Αν συγκριθεί η
περίοδος 1998-2002 της Αργεντινής με την αντίστοιχη περίοδο κρίσης 2008 έως σήμερα για
την Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι το ΑΕΠ στο «pick point» στην Αργεντινή έφτασε να αγγίξει
το -11% το 2002 και εν συνεχεία οδηγήθηκε σε μία ταχεία περίοδο ανάπτυξης, η οποία
οφείλεται στις ευνοϊκές συνθήκες παγκόσμιας κλίμακας για συγκεκριμένα εξαγώγιμα
αγαθά της Αργεντινής που τόνισαν την εγχώρια οικονομία, παρά την δήλωση πτώχευσης
μόλις ενός έτους πριν. Όσον αφορά την Ελλάδα, η βαθύτερη ύφεση του ΑΕΠ έλαβε χώρα το
2011 και άγγιξε το αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του -6,8%, με ανοδική πορεία να αναμένεται
για το 2012 και μη αρνητικά πρόσημα για το 2013, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ.
Διάγραμμα 27: Σύγκριση ΑΕΠ Αργεντινής-Ελλάδας (%) την περίοδο 1990-2013 (εκτιμήσεις)

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το ποσοστό ανεργίας για την
περίοδο 1998-2002 για την Αργεντινή, όπου η ανεργία αυξάνεται με αύξων ρυθμό
ξεπερνώντας το 22% το 2002, ενώ αντίστοιχα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την
Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό θα είναι της τάξεως του 20% το 2012 και ύστερα θα
ακολουθήσει πτωτική πορεία. Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το δεύτερο τρίμηνο του
2012 καταμετρήθηκε ανεργία της τάξεως του 23,6%.
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Διάγραμμα 28: Σύγκριση Ποσοστού Ανεργίας (%) Αργεντινής-Ελλάδας περιόδου 1990-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Στο διάγραμμα 29, το δημόσιο χρέος στην Αργεντινή απεικονίζεται να αγγίζει το 165% του
ΑΕΠ το 2002 και εξομαλύνεται τα επόμενα έτη, ενώ στην Ελλάδα ήδη έχει αγγίξει αυτό το
ποσοστό και ακόμη δεν υπάρχει καμία θετική εκτίμηση εξομάλυνσής του.
Διάγραμμα 29: Σύγκριση Δημόσιου Χρέους (% του ΑΕΠ) Αργεντινής-Ελλάδας περιόδου 1997-2013
(εκτίμηση)

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Ο δείκτης πληθωρισμού της Αργεντινής, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 30, ξεπέρασε το
25% το 2002, γεγονός που οφείλεται στην υποτίμηση του πέσο, από την κυβέρνηση της
Αργεντινής, κατά 75% το έτος 2001. Στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς δεν είναι εφικτή η
υποτίμηση του νομίσματος, καθώς σε μία τέτοια ενέργεια δεν πρόκειται να συμφωνήσουν
οι υπόλοιποι εταίροι της, ο πληθωρισμός έχει παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Η
αδυναμία αυτή, υποτίμησης του νομίσματος χρήσεως, αποτελεί ίσως καθοριστικό ρόλο στο
ότι η κρίση στην Ελλάδα παρατείνεται.

Διάγραμμα 30: Σύγκριση Πληθωρισμού (%) Αργεντινής-Ελλάδας περιόδου 1990-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Μελετώντας το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των δύο χωρών αντιλαμβανόμαστε ότι η
Ελλάδα είναι μία χώρα που πραγματοποιεί πολύ περισσότερες εισαγωγές σε σύγκριση με
τις εξαγωγές της. Σχεδόν καθόλα την διάρκεια της μελέτης μας, εικοσαετίας (1990 έως
σήμερα), η Ελλάδα εμφανίζει αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αυτός ο
οικονομικός δείκτης καταγράφει το ύψος και την εξελικτική πορεία όλων των οικονομικών
συναλλαγών που διατηρεί μια χώρα με άλλες χώρες του κόσμου, την εισροή και εκροή
κεφαλαίων (εισπράξεων και πληρωμών σε συνάλλαγμα) από και προς την εν λόγω χώρα και
για αυτό απεικονίζει τη διεθνή οικονομική της θέση. Ένα μονίμως αρνητικό πρόσημο, όπως
στην περίπτωση της Ελλάδας, δηλώνει αρνητική επίδραση στην διαμόρφωση βασικών
οικονομικών μεγεθών της οικονομίας, όπως του εθνικού εισοδήματος και της εθνικής
δαπάνης και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όσον αφορά την Αργεντινή, ο αντίστοιχος
δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις εμφανίζοντας έλλειμμα προ κρίσης και ύστερα
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πλεόνασμα, όπου ξεχωρίζει η τριετία 2001-2003 με «pick point» το 2002 στο 8,5%, χάρη
στις ευνοϊκές παγκόσμιες συνθήκες για βασικά εξαγώγιμα αγαθά της.

Διάγραμμα 31: Σύγκριση Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) Αργεντινής-Ελλάδας
περιόδου 1990-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Παρατηρώντας το διάγραμμα 32, η Αργεντινή εμφανίζει μία ανοδική πορεία στο ρυθμό
μεταβολής των επενδύσεων, με μία σύντομη διακοπή της να σημειώνεται την περίοδο
κρίσης της. Αντίστοιχα, το ποσοστό επενδύσεων την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα
υπόκειται σε κύκλους, πτωτικό έως το 1994, ύστερα ανοδικό έως το 2002 και έπειτα,
έντονα μειούμενο έως και σήμερα. Ένας υψηλός δείκτης επενδύσεων είναι σημείο
αναφοράς της ανάκαμψης μιας χώρας που υφίσταται κρίση, συνεπώς η κυβέρνηση οφείλει
να προσελκύσει νέες ξένες και εγχώριες ιδιωτικές επενδύσεις.
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Διάγραμμα 32: Σύγκριση Επενδύσεων (% του ΑΕΠ) Αργεντινής-Ελλάδας περιόδου 1990-σήμερα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Καταλήγοντας, αν εξαιρέσουμε τις τιμές του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,
διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μακράν καλύτερη θέση από την αντίστοιχη που
βρισκόταν η Αργεντινή υπό κρίση. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αλληλεγγύη που
λαμβάνει από τους εταίρους της στην Ευρωζώνη, οι οποίοι της εξασφαλίζουν πρόσβαση
στην αγορά δανειακών κεφαλαίων. Ως αντίλογος, όμως, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η
αλληλεγγύη αυτή «εξοφλείται» με ολοένα και πιο αυστηρά οικονομικά μέτρα και υψηλά
τοκοχρεολύσια, παρατείνοντας έτσι, την διάρκεια ύφεσης και αποτρέποντας την οικονομική
ανάκαμψη της Ελλάδας στο βραχύ μέλλον.
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18. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα σημαδεύτηκε από μια παγκόσμια χρηματοοικονομική
κρίση, που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο μεταπολεμικός κόσμος. Η χρηματοοικονομική κρίση
ξεκίνησε από ένα συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων, με κυριότερο την υψηλή μόχλευση
και την υποτίμηση των κινδύνων στη συμπεριφορά των επενδυτών, αλλά κυρίως των
επενδυτικών τραπεζών. Η κρίση χτύπησε κυρίως τον δυτικό κόσμο επειδή στις χώρες αυτές
παρατηρήθηκαν φούσκες στις αγορές ακινήτων, ενώ αμερικανικές και ευρωπαϊκές
τράπεζες είχαν στην κατοχή τους «τοξικά» δάνεια. Η κρίση εμφανίστηκε πρώτα στη
διατραπεζική αγορά τον Αύγουστο του 2007 και στη συνέχεια κορυφώθηκε μετά την
κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers και την εσπευσμένη διάσωση της
πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρείας AIG το Σεπτέμβριο του 2008.
Η χρηματοοικονομική κρίση μετασχηματίστηκε σε οικονομική κρίση όταν οι τράπεζες
περιόρισαν τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αφού η μείωση των
κεφαλαίων τους από τις απώλειες στην αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, επέφερε
πολλαπλασιαστική αναγκαστική μείωση του μεγέθους του ενεργητικού τους, ώστε να
διατηρηθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια. Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές στη
χρηματοδότηση του διεθνούς εμπορίου, το οποίο κατέρρευσε στα τέλη του 2008. Όλος ο
πλανήτης επηρεάστηκε τότε, ακόμα και χώρες με σταθερό χρηματοπιστωτικό τομέα και με
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, καθώς και η Ελλάδα.
Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες έσπευσαν να διασώσουν τις χώρες τους με
επεκτατικές πολιτικές. Δημοσιονομικά πακέτα για τη διάσωση των τραπεζών και της
οικονομικής δραστηριότητας υιοθετήθηκαν, ενώ οι νομισματικές αρχές με προεξάρχουσες
τη FED και τη ΕΚΤ, καινοτόμησαν με νέες ευρηματικές μεθόδους παροχής ρευστότητας.
Τελικά οι αρχές κατάφεραν να αποφύγουν μια βαθειά και μακροχρόνια ύφεση, όπως
εκείνη της δεκαετίας του 1930. Στις αναπτυγμένες οικονομίες, το 2010 ήταν έτος
σταθεροποίησης και μικρής ανάκαμψης, ενώ στις αναπτυσσόμενες, έτος σημαντικής
αύξησης των ρυθμών ανάπτυξης.
Παρά την ανάκαμψη, ο δυτικός κόσμος σήμερα δεν έχει απεγκλωβιστεί πλήρως από τις
επιπτώσεις της κρίσης του 2008, καθώς οι ανισορροπίες συνεχίζουν να υφίστανται σε
παγκόσμιο επίπεδο, με υψηλή μόχλευση των κρατών, ευάλωτο χρηματοοικονομικό τομέα
και υψηλά πραγματικά επιτόκια. Κατά συνέπεια, την επόμενη δεκαετία η οικονομική
ανάπτυξη των αναπτυγμένων χωρών εκτιμάται να επιβραδυνθεί σημαντικά, ενώ η
οικονομική και πολιτική δύναμη μετατοπίζεται προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (διάγραμμα
33). Συγχρόνως, υπό την αιγίδα των G-20 χωρών, αναμορφώνεται το διεθνές
χρηματοοικονομικό σύστημα και το κανονιστικό του πλαίσιο, ώστε στο μέλλον να είναι πιο
σταθερό, λιγότερο μοχλευμένο και ευαίσθητο στους κινδύνους και γενικότερα, λιγότερο
επιρρεπές σε κρίσεις. Εφαρμόζονται νέες κανονιστικές ρυθμίσεις στην Ευρώπη και τις
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Η.Π.Α. και έχουν πλέον δρομολογηθεί νέοι και πιο αυστηροί διεθνείς κανονισμοί για την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, οι επονομαζόμενοι «Συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ».

Διάγραμμα 33: Εκτιμήσεις Ρυθμού Ανάπτυξης (%) Παγκοσμίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Αναπτυγμένες Οικονομίες, Αναπτυσσόμενες και στην Ελλάδα

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Με αφορμή την κρίση, το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, ευρώ, δοκιμάστηκε. Το ευρώ έφερε
πολλά οφέλη στην οικονομική συνεργασία των κρατών της ΕΕ, η οικονομική ανάπτυξη ήταν
γρήγορη και χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς, ενώ ο στόχος της σταθερότητας των τιμών από
την κεντρική τράπεζα, την ΕΚΤ, επετεύχθη. Η ανάπτυξη, όμως, αποδείχτηκε ετεροβαρής, με
τον Ευρωπαϊκό Νότο (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) να χάνει ανταγωνιστικότητα και
τον Βορρά (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία) να κερδίζει. Ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στον
Νότο, πλεονάσματα στον Βορρά, με το σύνολο της Ευρωζώνης με μηδενικό ή ελαφρώς
πλεονασματικό ισοζύγιο, το οποίο εξηγείται από το γεγονός ότι η είσοδος στην Ευρωζώνη
απαιτούσε μόνο σύγκλιση ονομαστικών μεγεθών, όπως ο πληθωρισμός και τα
δημοσιονομικά ελλείμματα και όχι σύγκλιση της πραγματικής οικονομίας.
Το 2010 το κοινό νόμισμα πιέστηκε έντονα από τις αγορές, που ήταν ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένες από την χρηματοοικονομική κρίση σε οποιαδήποτε ατέλεια και
απαιτούσαν υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου. Με έναυσμα το ελληνικό δημοσιονομικό
πρόβλημα, οι αγορές ανακάλυψαν ότι η κοινή νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη
βασίστηκε σε ένα ημιτελές δημοσιονομικό οικοδόμημα. Η προηγούμενη διεθνής κρίση
μεταλλάχτηκε σε μια βαθειά κρίση συνοχής της Ευρωζώνης. Μάλιστα για κάποιες χώρες της
Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, τα περιθώρια επιτοκίων με τα αντίστοιχα γερμανικά, έγιναν
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πολύ μεγαλύτερα ακόμα και από την εποχή πριν από τη δημιουργία της ΟΝΕ, όταν οι χώρες
δεν εξέδιδαν ομόλογα στο κοινό νόμισμα.
Στη διάρκεια του 2010, οι πολιτικές ηγεσίες στις χώρες της Ευρωζώνης εμφανίστηκαν να
τρέχουν πίσω από τα γεγονότα, χωρίς να μπορούν να συμφωνήσουν στο εύρος της
απαιτούμενης διακυβερνητικής συνεργασίας. Με καθυστέρηση, λοιπόν, τον Μάιο, οι
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έσωσαν την Ελλάδα από τη χρεωκοπία και στη συνέχεια
δημιούργησαν ένα κοινό ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), το οποίο θα αντικατασταθεί από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(FSB) μετά το 2013, για πιθανή βοήθεια σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωζώνης την
χρειαστεί.
Όσον αφορά τον παραλληλισμό της ελληνικής κρίσης με εκείνο της Αργεντινής το 19982002, οι περιπτώσεις των δύο χωρών είναι αρκετά διαφορετικές, με την Ελλάδα να έχει
αποφύγει να επιβάλλει μονομερώς μια λύση στο πρόβλημα του χρέους της, αλλά αντίθετα
να επιδιώκει την ανεύρεση της συναίνεσης των επενδυτών με την προαπαιτούμενη
πολιτική, οικονομική και θεσμική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Επιπρόσθετα, οι κύριοι χρηματοδότες της Ευρωζώνης, Γερμανία και
Γαλλία, επιμένουν σε ένα Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας για τις χώρες της Ευρωζώνης, που
να περιέχει κοινά αποδεκτούς περιορισμούς στην πολιτική μισθών και εισοδημάτων, το
ασφαλιστικό και την φορολογική πολιτική, για περαιτέρω εξυγίανση της οικονομίας.
Ο ρόλος που διαδραμάτισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή την χρηματοοικονομική
κρίση ήταν καθοριστικός για την αποτροπή βαθύτερης ύφεσης στο εσωτερικό των χωρών
με προβληματική οικονομία. Χαρακτηριστικά, ο ρόλος που διαδραμάτισε στην Ελλάδα είναι
ευεργετικός ως προς την εφαρμογή θεσμικών μέτρων (δημοσιονομικά) και στην παροχή
δανειακής βοήθειας, σε συνδυασμό με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Παρόλα
αυτά, αφήνει κάποιους ενδοιασμούς σχετικά με την αναγκαιότητα της σκληρότητας των
οικονομικών μέτρων που επεβλήθησαν ως όροι της δανειακής αυτής ενίσχυσης, καθώς και
στο κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν τροχοπέδη της οικονομικής της ανάκαμψης.
Άλλωστε, ουσιαστικά οι δόσεις που εκταμιεύονται δεν προορίζονται για την τόνωση της
εγχώριας οικονομίας με ρευστότητα, αλλά εμφανίζονται κατά το πλείστον λογιστικά, καθώς
καλύπτουν πληρωμές δόσεων παλαιότερων ετών.
Η διεθνής κρίση, ναι μεν, έφερε την ύφεση στην Ελλάδα και τον πανικό στις αγορές, όμως
οι βαθύτερες αιτίες της ελληνικής κρίσης ήταν αυτόχθονες. Η διεθνής κρίση απλώς
ξεσκέπασε το εγχώριο δημοσιονομικό πρόβλημα, που γιγαντώθηκε εν μέσω εγχώριας
ύφεσης και αποκάλυψε ανάπτυξη μέσω δανεικών, και υψηλών απαιτήσεων της ελληνικής
κοινωνίας για ένα βιοτικό επίπεδο που δεν μπορούσε να στηρίξει η εγχώρια παραγωγή.
Στην Ελλάδα το 2010 ξεκίνησε μια μεγάλη προσαρμογή, με γνώμονα τη σταδιακή μείωση
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την αναμόρφωση των δομών της οικονομίας. Ο
ιδιωτικός τομέας καλείται να συμπληρώσει το κενό της σταδιακής απόσυρσης του
δημόσιου τομέα από την παραγωγή υπηρεσιών, με την προσδοκία των όσο δυνατόν
λιγότερων απωλειών στην απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο. Αντίστοιχα, το ελληνικό
κράτος εκλογικεύει σταδιακά τη λειτουργία του, μειώνοντας τη σπατάλη και τη
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γραφειοκρατία και προχωρώντας σε σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με κύριες, στο
ασφαλιστικό, εργασιακό, φορολογικό και πάταξη της παραοικονομίας. Ο ιδιωτικός τομέας
καλείται να γίνει πιο εξωστρεφής και περισσότερο ανταγωνιστικός, με έμφαση, στην
ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και ο δημόσιος τομέας πιο
λειτουργικός.
Ολοκληρώνοντας την ανωτέρω μελέτη περί των νομισματικών εξελίξεων υπό το πρίσμα της
χρηματοοικονομική κρίσης, καταλήγουμε ότι η εξάπλωση της κρίσης χρέους και της
αβεβαιότητας θα ήταν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα εάν δεν υπήρχε όπως την γνωρίζουμε
σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, για τον συντονισμό των εθνικών
οικονομικών πολιτικών. Ωστόσο, μια πιο έγκαιρη αντίδρασή της και ένας πιο ενισχυμένος
ρόλος της, πιθανόν θα είχε αποτρέψει την δυσμενή σημερινή οικονομική κατάσταση της
πλειοψηφίας των κρατών-μελών της και συνεπώς, ενισχύεται η άποψη περί επέκταση της
ενοποίησης της Ευρώπης, πέρα από νομισματική και σε πολιτική, κάτι το οποίο δεν
επετεύχθη όταν εισήρθε το ευρώ (2001). Χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις κατά το πρόσφατο
παρελθόν, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
οραματίστηκε μια Ευρώπη που θα αποτελεί συνομοσπονδία κρατών με ένα κοινό
υπουργείο οικονομικών της Ευρωζώνης, το οποίο θα μπορεί να παρεμβαίνει απευθείας
στην διαμόρφωση της πολιτικής των χωρών που αποκλίνουν από τους κανόνες της. Η
υλοποίηση αυτού του οράματος, θα δώσει άλλη διάσταση στο όραμα του άλλοτε
εμπνευστή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, Ζαν Μονέ, που οραματίστηκε μια Ευρώπη χωρίς
σύνορα.
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Πίνακας 16: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Αργεντινής

Years

Gross domestic
product,
constant prices
(%)

Unemployment
rate (%)

General
government
gross debt (% of
GDP)

Current
account
balance
(% of GDP)

Inflation,
average
consumer
prices (%)

Total
investment
(% of GDP)

1990

-1,338

7,600

n/a

3,301

2.313,963

14,009

1991

10,498

6,480

n/a

-0,226

171,672

14,649

1992

10,299

7,112

n/a

-2,828

24,900

16,718

1993

6,251

11,724

n/a

-3,401

18,512

19,706

1994

5,836

14,410

n/a

-4,266

4,177

19,984

1995

-2,845

18,854

n/a

-1,978

3,376

18,517

1996

5,527

19,120

n/a

-2,481

0,156

19,641

1997

8,111

15,948

34,508

-4,136

0,529

20,844

1998

3,850

14,789

37,569

-4,837

0,925

20,993

1999

-3,385

16,061

42,963

-4,198

-1,167

17,841

2000

-0,789

17,134

45,001

-3,148

-0,939

17,519

2001

-4,409

19,209

53,690

-1,406

-1,065

15,623

2002

-10,895

22,450

164,974

8,535

25,869

10,755

2003

8,955

17,250

139,455

6,285

13,443

14,067

2004

8,911

13,625

127,027

1,737

4,416

18,640

2005

9,179

11,575

87,125

2,568

9,642

20,801

2006

8,466

10,175

76,457

3,234

10,898

22,973

2007

8,653

8,475

67,098

2,363

8,830

24,184

2008

6,758

7,875

58,520

1,558

8,585

25,089

2009

0,850

8,675

58,704

2,059

6,270

21,264
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2010

9,161

7,750

49,102

0,594

10,461

24,495

2011

8,870

7,150

44,203

-0,501

9,775

26,136

2012

4,221

6,655

43,273

-0,701

9,949

25,916

2013
(est.)

3,983

6,320

41,909

-1,144

9,943

26,079

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 17: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ελλάδας

Years

Gross domestic
product,
constant prices
(%)

Unemployment
rate (%)

General
government
gross debt (% of
GDP)

Current
account
balance (%
of GDP)

Inflation,
average
consumer
prices (%)

Total
investment
(% of GDP)

1990

0,000

6,795

73,316

-3,836

26,538

22,319

1991

3,100

7,425

74,847

-1,583

19,515

23,004

1992

0,700

8,368

80,144

-1,953

15,885

20,441

1993

-1,600

9,339

100,510

-0,728

14,357

19,325

1994

2,000

9,299

98,512

-0,133

10,885

18,092

1995

2,100

9,071

99,209

-2,222

8,905

17,842

1996

2,358

9,804

101,603

-3,342

7,863

18,653

1997

3,638

9,767

98,736

-3,651

5,442

19,094

1998

3,364

11,200

96,581

-2,751

4,522

20,495

1999

3,420

12,125

102,509

-5,293

2,152

22,307

2000

4,476

11,350

103,442

-7,695

2,898

23,318

2001

4,198

10,750

103,716

-7,168

3,655

23,205

2002

3,439

10,325

101,451

-6,478

3,912

22,308

2003

5,944

9,725

97,270

-6,566

3,432

24,476

2004

4,367

10,492

98,844

-5,850

3,021

22,507

2005

2,281

9,900

100,291

-7,365

3,482

19,747
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2006

4,614

8,892

106,107

-11,244

3,316

20,387

2007

3,032

8,292

105,412

-14,358

2,988

21,868

2008

-0,137

7,683

110,721

-14,688

4,237

20,516

2009

-3,258

9,375

127,100

-10,986

1,349

16,103

2010

-3,507

12,458

142,757

-9,982

4,702

14,556

2011

-6,860

17,305

163,343

-9,673

3,100

14,465

2012

-4,749

19,366

161,246

-7,390

-0,500

14,695

2013
(est.)

0,046

19,366

165,347

-6,629

-0,253

15,675

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 18: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ρωσίας

Country

Years

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Russia

Gross domestic
product,
constant prices
(%)

-8,7

-12,7

-4,1

-3,608

1,381

-5,345

6,351

10,046

Russia

Unemployment
rate (%)

5,285

7,233

8,534

9,606

10,819

11,889

13,001

10,591

Russia

Current account
balance (of GDP)

1,414

2,833

2,221

2,769

-0,02

0,081

12,565

18,036

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Πίνακας 19: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Τουρκίας

Country

Years

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Turkey

Gross domestic
product, constant
prices (%)

6,774

-5,697

6,164

5,265

9,363

8,402

6,893

4,669

Turkey

Unemployment
rate (%)

6,497

8,335

10,333 10,495

10,25

10,592

10,212

10,244

67,698 59,612

52,71

46,524

39,92

-2,478

-4,622

-6,094

-5,921

Turkey

General
51,561 77,936
government gross
debt (% of GDP)

Turkey

Current account
balance (% of
GDP)

-3,723

1,923

74

-0,27

-3,679

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 20: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ισλανδίας

Country

Years

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Iceland

Gross domestic
product, constant
prices (%)

5,985

1,27

-6,807

-4,024

3,051

2,425

Iceland

Unemployment rate
(%)

1,014

1,648

8,015

8,132

7,427

6,299

Iceland

General government
structural balance (%
of GDP)

3,241

-4,532

-7,524

-3,737

-4,063

-2,441

Iceland

General government
gross debt (% of
GDP)

29,108

70,333

88,15

92,831

99,186

97,342

Iceland

Current account
balance (% of GDP)

-15,735

-28,35

-11,786

-8,389

-6,513

-2,757

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Πίνακας 21: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ουγγαρίας

Country

Years

2008

2009

2010

2011

2012

Hungary

Gross domestic
product, constant
prices (%)

0,9

-6,8

1,27

1,695

0,007

Hungary

Unemployment rate
(%)

8

10,075

11,243

10,95

11,5

Hungary

General government
structural balance
(% of GDP)

-5,215

-2,706

-4,759

-4,619

-2,19

Hungary

General government
gross debt (% of
GDP)

72,881

79,704

81,312

80,446

76,251

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 22: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Λετονίας

Country

Years

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Latvia

Gross domestic
product, constant
prices (%)

9,6

-3,275

-17,729

-0,335

5,469

2,038

Latvia

Unemployment rate
(%)

6,201

7,82

17,316

18,97

15,631

15,471

Latvia

General government
gross debt (% of
GDP)

7,793

17,197

32,86

39,885

37,771

39,096

Latvia

Current account
balance (% of GDP)

-22,442

-13,228

8,65

2,983

-1,198

-1,853

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

111

Πίνακας 23: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ουκρανίας

Country

Years

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ukraine

Gross domestic
product, constant
prices (%)

7,9

2,3

-14,8

4,1

5,205

3,007

Ukraine

Unemployment rate
(%)

6,351

6,363

8,843

8,097

8,196

8,213

Ukraine

General government
structural balance (%
of GDP)

-4,112

-3,784

-2,795

-3,072

-1,533

-1,828

Ukraine

General government
gross debt (% of
GDP)

12,313

20,549

35,38

40,059

36,5

35,886

Ukraine

Current account
balance (% of GDP)

-3,694

-7,086

-1,477

-2,188

-5,626

-5,914

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 24: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Μεξικού

Country

Years

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Mexico

Gross domestic
product, constant
prices (%)

4,776

-6,216

5,463

7,243 5,006

3,56

5,979

Mexico

Unemployment rate
(%)

3,7

6,23

5,45

3,73

2,5

2,2

3,16

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Πίνακας 25: Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες Ρουμανίας

Country

Years

2009

2010

2011

2012

Romania

Gross domestic product, constant
prices (%)

-6,576

-1,649

2,454

1,464

Romania

Unemployment rate (%)

6,859

7,277

7,212

7,194

Romania

General government gross debt (% of
GDP)

23,785

31,197

32,957

34,223

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 26: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (%) διαφόρων χωρών

Gross domestic product, constant prices (%)
Years

China

Japan

Russia

United
Kingdom

United States

European
Union

2000

8,431

2,257

10,046

4,458

4,139

4,025

2001

8,3

0,355

5,091

3,151

1,079

2,284

2002

9,082

0,29

4,744

2,658

1,814

1,469

2003

10,025

1,685

7,253

3,525

2,541

1,603

2004

10,085

2,361

7,151

2,955

3,468

2,626

2005

11,31

1,303

6,388

2,086

3,07

2,186

2006

12,677

1,693

8,153

2,607

2,658

3,6

2007

14,162

2,192

8,535

3,466

1,913

3,395

2008

9,635

-1,042

5,248

-1,103

-0,337

0,512

2009

9,214

-5,527

-7,8

-4,373

-3,486

-4,208

2010

10,447

4,435

4,3

2,092

3,03

2,003

2011

9,237

-0,748

4,3

0,655

1,735

1,618

2012

8,233

2,039

4,012

0,818

2,108

0,029

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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Πίνακας 27: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (%) χωρών της Ευρώπης

Gross domestic product, constant prices (%)
Year

Belgium

Germany

Greece

Ireland

Italy

Portugal

Spain

2000

3,669

3,295

4,476

9,298

3,654

3,916

5,053

2001

0,808

1,638

4,198

4,792

1,863

1,975

3,645

2002

1,359

0,025

3,439

5,874

0,451

0,764

2,736

2003

0,807

-0,385

5,944

4,159

-0,047

-0,911

3,091

2004

3,269

0,702

4,367

4,508

1,731

1,56

3,257

2005

1,731

0,833

2,281

5,34

0,931

0,775

3,585

2006

2,702

3,889

4,614

5,312

2,199

1,448

4,077

2007

2,9

3,394

3,032

5,182

1,683

2,365

3,479

2008

0,957

0,809

-0,137

-2,972

-1,156

-0,008

0,888

2009

-2,841

-5,078

-3,258

-6,995

-5,494

-2,908

-3,74

2010

2,266

3,562

-3,507

-0,43

1,804

1,383

-0,07

2011

1,893

3,056

-6,86

0,705

0,431

-1,466

0,71

2012

0,007

0,615

-4,749

0,521

-1,907

-3,252

-1,826

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 28: Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) χωρών της Ευρώπης

General government gross debt (% of GDP)
Year

Belgium

Germany

Greece

Ireland

Italy

Portugal

Spain

2000

107,778

60,182

103,442

37,465

108,51

48,359

59,346

2001

106,483

59,142

103,716

35,198

108,172

51,068

55,569

2002

103,386

60,748

101,451

31,912

105,148

53,68

52,579

2003

98,364

64,426

97,27

30,729

103,912

55,7

48,786

2004

94,023

66,204

98,844

29,129

103,441

57,459

46,255

114

2005

91,975

68,514

100,291

27,057

105,432

62,533

43,165

2006

87,987

67,923

106,107

24,711

106,099

63,685

39,679

2007

84,058

65,2

105,412

24,829

103,083

68,266

36,301

2008

89,328

66,699

110,721

44,226

105,809

71,582

40,173

2009

95,864

74,416

127,1

65,162

116,055

83,051

53,929

2010

96,151

83,212

142,757

92,485

118,652

93,443

61,173

2011

98,506

81,506

163,343

104,951

120,106

106,785

68,471

2012

99,116

78,868

161,246

113,129

123,357

112,396

79,041

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 29: Εκτιμήσεις ΑΕΠ και Δημόσιου Χρέους στην Ελλάδα

Year

Gross domestic product, constant
prices (%)

General government gross debt (% of GDP)

2012

-4,749

161,246

2013

0,046

165,347

2014

2,546

158,795

2015

3,147

151,271

2016

3,047

143,625

2017

2,866

135,843

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 30: ΑΕΠ & Δημόσιο Χρέος Ευρωζώνης

Year

Gross domestic product, constant
prices (%)

General government gross debt (% of GDP)

2000

4,025

62,318

2001

2,284

60,979

2002

1,469

60,777
115

2003

1,603

62,203

2004

2,626

62,462

2005

2,186

62,923

2006

3,6

61,452

2007

3,395

59,493

2008

0,512

64,017

2009

-4,208

74,399

2010

2,003

79,581

2011

1,618

82,375

2012

0,029

84,507

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012

Πίνακας 31: Παγκόσμιο Εμπόριο & ΑΕΠ

Years

Gross domestic product, constant prices (%)

Trade volume of goods and services (%)

1980

1,844

3,314

1981

2,234

3,342

1982

0,703

-1,78

1983

2,779

1,984

1984

4,919

8,955

1985

3,94

3,026

1986

3,452

3,639

1987

3,763

6,552

1988

4,486

8,587

1989

3,829

8,236

1990

3,224

6,858

1991

2,206

4,89
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1992

2,193

5,695

1993

2,128

3,52

1994

3,38

9,53

1995

3,276

9,932

1996

3,762

7,118

1997

4,133

10,34

1998

2,58

4,855

1999

3,553

5,781

2000

4,738

12,28

2001

2,352

0,235

2002

2,885

3,869

2003

3,679

5,302

2004

4,869

10,59

2005

4,544

7,767

2006

5,248

9,304

2007

5,4

7,908

2008

2,761

2,927

2009

-0,611

-10,5

2010

5,265

12,88

2011

3,851

5,807

2012

3,533

4,024

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Database, April 2012
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