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Εισαγωγή
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της νοµισµατικής πολιτικής που ασκεί η ΕΚΤ και
µε ποιο τρόπο αυτή επηρεάζει την ελληνική οικονοµία. Γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της
ΕΚΤ, των χαρακτηριστικών της και του τρόπου µετάδοσης της νοµισµατικής της πολιτικής.
Επίσης, περιγράφεται η νοµισµατική πολιτική που ασκούσε η Τράπεζα της Ελλάδας πριναλλά
και µετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη καθώς και το πώς επηρεάστηκε από την
αντίστοιχη της ΕΚΤ. Τέλος, γίνεται αναφορά στη χρηµατοπιστωτική κρίση που έπληξε την
Ελλάδα, την οικονοµική βοήθεια που της προσέφεραν η ΕΕ και το ∆ΝΤ, αλλά και τα διάφορα
σενάρια περί εξόδου της χώρας από το ευρώ.
Λέξεις – κλειδιά: EKT, νοµισµατική πολιτική, ελληνική οικονοµία, χρηµατοπιστωτική κρίση,
προγράµµατα βοήθειας, Grexit

Abstract
The aim of this study is to describe the monetary policy conducted by the ECB and the way it
affects the Greek economy. This study provides a brief description of the ECB, its characteristics
and the way its monetary policy is transmitted. It also provides an insight in the monetary policy
conducted by the Bank of Greece before as well as after the country’s entry into the Eurozone,
along with the way its policy was affected by the ECB. Finally, the financial crisis that has
afflicted upon Greece, the economic assistance provided by both the EU and the IMF and the
consequences of a potential Grexit are mentioned.
Key words: ECB, monetary policy, Greek economy, financial crisis, assistance programmes,
Grexit
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1. ΕΚΤ: αποστολή, στόχοι, καθήκοντα, χαρακτηριστικά
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ, ECB) είναι η Κεντρική Τράπεζα η οποία είναι
υπεύθυνη για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ η οποία έγινε
πραγµατικότητα όταν η ευθύνη για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής εκχωρήθηκε από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες των 11 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΚΤ τον
Ιανουάριο του 1999. Η δηµιουργία της ζώνης του ευρώ και η ίδρυση ενός υπερεθνικού οργάνου,
της ΕΚΤ, αποτέλεσαν βασικό στάδιο στη µακρόχρονη και πολύπλοκη πορεία προς την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και το
Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αποτελούν τη νοµική
βάση για την ενιαία νοµισµατική πολιτική.
Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων τα
οποία είναι εγκατεστηµένα στη ζώνη του ευρώ, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού
Μηχανισµού (SingleSupervisoryMechanism), ο οποίος περιλαµβάνει και τις εθνικές αρµόδιες
αρχές. Κατά αυτό τον τρόπο, συµβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία του τραπεζικού
συστήµατος καθώς και στη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην ΕΕ και σε
κάθε συµµετέχον κράτος µέλος.Το άρθρο 127 παράγραφος 1 της Συνθήκης ορίζει τον
πρωταρχικό στόχο του Ευρωσυστήµατος ως εξής: «Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών […] είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών.» Αυτό
µεταφράζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ως επίτευξη ρυθµών πληθωρισµού κάτω,
αλλά πλησίον, του 2% σε µεσοπρόθεσµη βάση. Και συνεχίζει ως εξής: «Με την επιφύλαξη του
στόχου της σταθερότητας των τιµών, το ΕΣΚΤ στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην
Ένωση, προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης, που ορίζονται στο
άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.»
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλαπλούς στόχους οι οποίοι περιλαµβάνουν την αειφόρο
ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των
τιµών, καθώς και τον ανταγωνισµό της αγοράς σε κοινωνικό επίπεδο, µε στόχο την πλήρη
απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο. Συνεπώς, η σταθερότητα των τιµών δεν αποτελεί µόνο
πρωταρχικό στόχο της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ, αλλά και στόχο του συνόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζουν σαφώς ιεραρχηµένους σκοπούς για το
Ευρωσύστηµα, καθιστώντας σαφές ότι η σταθερότητα των τιµών είναι η σηµαντικότερη
συµβολή της νοµισµατικής πολιτικής στην επίτευξη ευνοϊκού οικονοµικού περιβάλλοντος και
υψηλού επιπέδου απασχόλησης.Σύµφωνα µε το άρθρο 105 της Συνθήκης και το άρθρο 3.1 του
Καταστατικού του ΕΣΚΤ, στο Ευρωσύστηµα εκχωρείται η αποκλειστική αρµοδιότητα της
χάραξης και εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής, της διενέργειας πράξεων συναλλάγµατος,
της προώθησης της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και της κατοχής και
διαχείρισης των επίσηµων συναλλαγµατικών διαθεσίµων των κρατών-µελών. Στα ευρύτερα
καθήκοντά του περιλαµβάνονται η έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ, τα οποία είναι τα µόνα
τραπεζογραµµάτια που έχουν ισχύ νόµιµου χρήµατος στη ζώνη του ευρώ, η συλλογή των
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στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του
Ευρωσυστήµατος, η συµβολή στον σχεδιασµό και την τροποποίηση των κανόνων που αφορούν
στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, η προώθηση ρυθµίσεων για τη διατήρηση της
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτελεσµατική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών
κρίσεων καθώς και η συνεργασία µε διεθνείς φορείς σε θέµατα όπως η παγκόσµια ανάπτυξη και
η µακροοικονοµική σταθερότητα.
Η δράση της ΕΚΤ διέπεται από τρεις κατευθυντήριες αρχές, αυτές της ανεξαρτησίας, της
λογοδοσίας και διαφάνειας και των κανόνων ψηφοφορίας στο διοικητικό συµβούλιο. Η
θεµελιώδης αρχή της ανεξαρτησίας ορίζεται µε το άρθρο 130 της Συνθήκης και διαφυλάσσεται
µέσω των απαγορεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 123 και ισχύουν εξίσου και για τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες. Περιλαµβάνουν απαγορεύσεις για υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου
είδους πιστωτικές διευκολύνσεις προς θεσµικά όργανα ή οργανισµούς της ΕΕ, κεντρικές
κυβερνήσεις και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς των κρατών µελών και έχει ως
άξονα την ελεύθερη επιλογή των µέσων άσκησης νοµισµατικής πολιτικής. Προκειµένου να
διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ΕΚΤ, η Συνθήκη (άρθρο 284) και το καταστατικό (άρθρο 15)
προβλέπουν υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Η ΕΚΤ συντάσσει και δηµοσιεύει εκθέσεις
σχετικά µε τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ τουλάχιστον κάθε τρίµηνο και κάθε εβδοµάδα
δηµοσιεύεται ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του. Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ και τη νοµισµατική πολιτική του
προηγούµενου και του τρέχοντος έτους και λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα µέλη
της εκτελεστικής επιτροπής της παρουσιάζονται ανά τακτά διαστήµατα ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι πρότινος, στις ψηφοφορίες του διοικητικού συµβουλίου
εφαρµοζόταν η αρχή της µίας ψήφου ανά µέλος. Οι συνθήκες της ΕΕ προέβλεπαν την εφαρµογή
ενός συστήµατος εκ περιτροπής άσκησης δικαιώµατος ψήφου στο διοικητικό συµβούλιο της
ΕΚΤ όταν στη ζώνη του ευρώ θα συµµετείχαν πλέον πάνω από 18 χώρες. Αυτό συνέβη την 1η
Ιανουαρίου 2015, όταν η Λιθουανία προσχώρησε στη ζώνη του ευρώ. Η εκ περιτροπής άσκηση
του δικαιώµατος ψήφου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ακόµη και µε αυξηµένο αριθµό συµµετεχόντων. Οι διοικητές από
την πρώτη έως την πέµπτη χώρα της ζώνης του ευρώ, σύµφωνα µε το µέγεθος των οικονοµιών
τους και των χρηµατοπιστωτικών τοµέων τους, µοιράζονται τέσσερα δικαιώµατα ψήφου. Όλοι
οι υπόλοιποι (επί του παρόντος 14) µοιράζονται 11 δικαιώµατα ψήφου. Οι διοικητές ασκούν εκ
περιτροπής τα δικαιώµατα αυτά, µε βάση ένα σύστηµα µηνιαίας εναλλαγής. Τα µέλη της
εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ έχουν µόνιµα δικαιώµατα ψήφου.

1.1. Η ΕΚΤ ως δανειστής έσχατης προσφυγής1
Η ένταξη στην Ευρωζώνη δεν είναι χωρίς κόστος. Η χώρα που γίνεται µέλος της χάνει την
ανεξάρτητη νοµισµατική πολιτική της για σταθεροποίηση, τη δυνατότητα έκδοσης οµολόγων ως
κυβέρνηση σε νόµισµα για το οποίο έχει εκδοτικό προνόµιο καθώς επίσης και την κεντρική της
1

Managing a fragile Euro zone, Paul De Grauwe, 10 May 2011
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τράπεζα στο ρόλο του δανειστή έσχατης προσφυγής, εκτός και αν η ΕΚΤ παίξει αυτό το ρόλο.
Αυτή, άλλωστε, είναι και η αδυναµία µιας νοµισµατικής ένωσης.Μια χώρα εντός της
Ευρωζώνης έχει περισσότερες πιθανότητες, σύµφωνα µε τις αγορές, να χρεοκοπήσει για τους
παραπάνω λόγους. Στην περίπτωση µιας χώρας εκτός Ευρωζώνης, αν υπάρχει φόβος για
χρεοκοπία, οι επενδυτές θα πουλήσουν οµόλογα της χώρας αυτής µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το
επιτόκιο. Θα πουλήσουν εγχώριο νόµισµα στην ξένη αγορά µε συνέπεια την υποτίµηση του
νοµίσµατος ή το εγχώριο νόµισµα θα πάει σε άλλες επενδύσεις. Αν η κυβέρνηση δεν µπορέσει
να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της µε λογικά επιτόκια, θα αναγκάσει την κεντρική της τράπεζα
να το αγοράσει. Εποµένως, οι επενδυτές δεν µπορούν να προκαλέσουν κρίση ρευστότητας σε
αυτή την χώρα που θα µπορούσε να την οδηγήσει σε χρεοκοπία.
Αντίθετα, αν υπάρχει φόβος για χρεοκοπία σε ένα κράτος-µέλος της Ευρωζώνης, οι
επενδυτές θα πουλήσουν οµόλογα της χώρας αυτής και το επιτόκιο θα αυξηθεί. Οι επενδυτές
που θα αποκτήσουν ευρώ είναι πιθανό να τα επενδύσουν αλλού µε αποτέλεσµα τα ευρώ να
φύγουν από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και να υπάρξει έλλειψη ρευστότητας. Η εγχώρια
κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της µε λογικά επιτόκια και αν η
κρίση ρευστότητας είναι αρκετά ισχυρή θα χρεοκοπήσει. Οι χρηµαταγορές το ξέρουν αυτό και
θα τεστάρουν την εγχώρια κυβέρνηση όταν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξάνεται. Συνεπώς, αν
η ΕΚΤ δεν λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης προσφυγής, αυτή η χώρα θα χρεοκοπήσει.Στην
Ευρωζώνη, η ΕΚΤ δεν λειτούργησε από την αρχή ως δανειστής έσχατης προσφυγής για δύο
λόγους. Πρώτον, λόγω του ηθικού κινδύνου. Αν η ΕΚΤ παρείχε την ασφάλεια του δανειστή
έσχατης προσφυγής, θα έδινε κίνητρο σε κυβερνήσεις να έχουν υψηλό χρέος. Αυτό
αντιµετωπίζεται µε την επιβολή κανόνων που θα περιορίζουν τις κυβερνήσεις στην αύξηση
χρέους. ∆εύτερον, υπάρχει κίνδυνος αύξησης του πληθωρισµού. Αν η ΕΚΤ αγοράσει οµόλογα
µιας χώρας, τότε αυξάνεται η ποσότητα χρήµατος οδηγώντας σε κίνδυνο αύξησης του
πληθωρισµού.

1.2. Νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ
Η νοµισµατική πολιτική είναι σηµαντικά αποτελεσµατικότερη αν παρέχει ένα σταθερό σηµείο
αναφοράς σχετικά µε τις προσδοκίες για τον πληθωρισµό. Από αυτή την άποψη, οι κεντρικές
τράπεζες πρέπει να προσδιορίζουν τους στόχους τους, να τους επεξεργάζονται λεπτοµερώς και
να εφαρµόζουν πιστά µια συνεπή και συστηµατική µέθοδο για την άσκηση της νοµισµατικής
πολιτικής, καθώς και να επικοινωνούν µε τους πολίτες µε ειλικρίνεια και σαφήνεια. Αυτά
αποτελούν βασικά στοιχεία για την επίτευξη υψηλού βαθµού αξιοπιστίας. Αν µια κεντρική
τράπεζα δεν τηρεί τον λόγο της, οι πολίτες θα χάσουν την εµπιστοσύνη τους προς αυτή, µε
αποτέλεσµα να υποστεί πλήγµα η αξιοπιστία της. Η αξιοπιστία αποτελεί, εποµένως, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαµόρφωση των προσδοκιών των πολιτών για τον πληθωρισµό. Επειδή οι
επιδράσεις στην οικονοµία από τις µεταβολές επιτοκίων εκδηλώνονται µε χρονική υστέρηση, οι
τρέχουσες µεταβολές της νοµισµατικής πολιτικής θα επηρεάσουν το επίπεδο των τιµών µόνο
µετά την πάροδο αρκετών τριµήνων ή ετών. Αυτό σηµαίνει ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να
εξακριβώνουν ποια είναι η ενδεδειγµένη κατεύθυνση πολιτικής, προκειµένου να διατηρήσουν τη
6

σταθερότητα των τιµών στο µέλλον, όταν θα έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι προσαρµογές στην
οικονοµία. Υπό την έννοια αυτή, η νοµισµατική πολιτική πρέπει να είναι προσανατολισµένη
προς το µέλλον. Η ΕΚΤ αντιµετωπίζει σηµαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την αξιοπιστία των
στατιστικών στοιχείων τα οποία λαµβάνει και αφορούν την οικονοµία, τον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί η οικονοµία και τον τρόπο µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής στην οικονοµία.
Συνεπώς, µια επιτυχηµένη νοµισµατική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε ευρεία βάση,
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς πληροφορίες, προκειµένου να κατανοεί τους παράγοντες
που καθοδηγούν τις οικονοµικές εξελίξεις, και δεν µπορεί να βασίζεται σε ένα µικρό σύνολο
δεικτών ή σε ένα µόνο υπόδειγµα της οικονοµίας.
Στις 13 Οκτωβρίου 1998, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε και ανακοίνωσε
µια στρατηγική νοµισµατικής πολιτικής για να διασφαλίσει µια συνεπή και συστηµατική
προσέγγιση ως προς τη λήψη αποφάσεων νοµισµατικής πολιτικής. Αποσκοπεί στη δηµιουργία
ενός ολοκληρωµένου πλαισίου, εντός του οποίου θα µπορούν να λαµβάνονται αποφάσεις
σχετικά µε το κατάλληλο επίπεδο των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων και στη συνέχεια θα µπορούν
να ανακοινώνονται στο ευρύ κοινό.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΚΤ, οι αποφάσεις της νοµισµατικής πολιτικής
βασίζονται σε µια ενδελεχή ανάλυση των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιµών. Η ανάλυση
αυτή πραγµατοποιείται µε βάση δύο συµπληρωµατικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό της
εξέλιξης των τιµών.Η πρώτη προσέγγιση αποβλέπει στην αξιολόγηση των
βραχυµεσοπρόθεσµων προσδιοριστικών παραγόντων της εξέλιξης των τιµών, µε έµφαση στην
πραγµατική δραστηριότητα και τις χρηµατοπιστωτικές συνθήκες της οικονοµίας. Λαµβάνει
υπόψη το γεγονός ότι η εξέλιξη των τιµών σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες επηρεάζεται σε
µεγάλο βαθµό από την αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης στις αγορές αγαθών,
υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής. Η ΕΚΤ αποκαλεί αυτή την προσέγγιση «οικονοµική
ανάλυση».Η δεύτερη προσέγγιση, που αποκαλείται «νοµισµατική ανάλυση», επικεντρώνεται σε
έναν πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα, εκµεταλλευόµενη τη µακροχρόνια σχέση µεταξύ χρήµατος
και τιµών. Η νοµισµατική ανάλυση χρησιµεύει κυρίως ως µέσο διασταύρωσης, από µια
µεσοµακροπρόθεσµη προοπτική, των βραχυµεσοπρόθεσµων ενδείξεων για τη νοµισµατική
πολιτική που προκύπτουν από την οικονοµική ανάλυση. Η προσέγγιση βάσει των δύο πυλώνων
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι, κατά την αξιολόγηση των κινδύνων διατάραξης
της σταθερότητας των τιµών, αξιοποιούνται όλες οι σηµαντικές πληροφορίες και ότι δίνεται η
δέουσα προσοχή στις διαφορετικές προσεγγίσεις και στη διασταύρωση των πληροφοριών,
προκειµένου να εκτιµηθούν συνολικά οι κίνδυνοι διατάραξης της σταθερότητας των τιµών.
Αντιπροσωπεύει την έννοια της διαφοροποιηµένης ανάλυσης, την οποία και µεταδίδει στους
πολίτες, διασφαλίζοντας τη λήψη ορθών αποφάσεων βάσει διαφορετικών προσεγγίσεων
ανάλυσης.
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1.3. Βασικά στοιχεία της στρατηγικής της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ
Πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήµατος είναι η µεσοπρόθεσµη διατήρηση της σταθερότητας
των τιµών στη ζώνη του ευρώ και, εποµένως, η προστασία της αγοραστικής του δύναµης. Η
διασφάλιση σταθερών τιµών είναι η σηµαντικότερη συµβολή της νοµισµατικής πολιτικής στην
επίτευξη ενός ευνοϊκού οικονοµικού περιβάλλοντος και ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης.
Τόσο ο υψηλός πληθωρισµός όσο και ο αποπληθωρισµός µπορούν να αποδειχτούν εξαιρετικά
επιζήµιοι για την κοινωνία, από οικονοµική και κοινωνική άποψη. Μια έντονη αύξηση του
γενικού επιπέδου τιµών τείνει να µειώνει την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών αλλά και
να αυξάνει τις τιµές των εξαγώγιµων προϊόντων µε αποτέλεσµα τα προϊόντα αυτά να γίνονται
λιγότερο επιθυµητά από τους ξένους αγοραστές και το εµπορικό ισοζύγιο να εµφανίζει
έλλειµµα. Σε καθεστώς αποπληθωρισµού είναι πιθανή η µακροπρόθεσµη πτώση της ζήτησης µε
την έννοια ότι οι καταναλωτές, βλέποντας τις τιµές να πέφτουν, θα αναβάλλουν τις αγορές τους
αναµένοντας ακόµα µεγαλύτερη πτώση τους σε επίπεδο κόστους µε αποτέλεσµα να µειωθούν η
παραγωγή, οι επενδύσεις, η απασχόληση και οι αποδοχές των εργαζοµένων. Παράλληλα, ο
αποπληθωρισµός καθιστά δυσκολότερη την αποπληρωµή χρεών καθώς τα ίδια χρηµατικά ποσά
αποκτούν µεγαλύτερη αξία.Προκειµένου να προσδιορίσει ακριβέστερα τον στόχο αυτό, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε το 1998 τον ακόλουθο ποσοτικό ορισµό: «Η
σταθερότητα των τιµών ορίζεται ως η ετήσια αύξηση του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) για τη ζώνη του ευρώ µε ρυθµό χαµηλότερο του 2%. Η σταθερότητα των
τιµών πρέπει να διατηρείται µεσοπρόθεσµα». Το 2003, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διασαφήνισε
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περαιτέρω ότι, στο πλαίσιο του εν λόγω ορισµού, αποσκοπεί στη διατήρηση ρυθµών
πληθωρισµού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον, του 2% µεσοπρόθεσµα.2
Το Ευρωσύστηµα έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο εργαλείων νοµισµατικής πολιτικής
προκειµένου να επιτευχθεί η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Ενώ η στρατηγική
νοµισµατικής πολιτικής καθορίζει το επίπεδο επιτοκίων στην αγορά χρήµατος που απαιτούνται
για να διατηρήσουν τη σταθερότητα τιµών, το λειτουργικό πλαίσιο επιτρέπει την επίτευξη του
επιτοκίου µέσω της µεταβολής της προσφοράς χρήµατος. Με τη χρησιµοποίηση κάθε φορά του
κατάλληλου συνόλου εργαλείων νοµισµατικής πολιτικής, η ΕΚΤ κατευθύνει τα βραχυπρόθεσµα
επιτόκια της αγοράς χρήµατος µε τη διαχείριση της ρευστότητας στην αγορά χρήµατος,
σηµατοδοτεί τις προθέσεις νοµισµατικής πολιτικής της µέσω του καθορισµού των βασικών
επιτοκίων της και προωθεί τη λειτουργική αποδοτικότητα και βοηθά τα πιστωτικά ιδρύµατα να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες ρευστότητάς τους κατά τρόπο οµαλό. Πιο συγκεκριµένα,
το λειτουργικό πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος είναι βασισµένο σε ορισµένες αρχές, οι οποίες
στοχεύουν στη διευκόλυνση της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µιας ανοικτής οικονοµίας µε
ελεύθερο ανταγωνισµό, στην εξασφάλιση της λειτουργικής αποδοτικότητας στη διασφάλιση
ίσης µεταχείρισης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ανεξάρτητα από το µέγεθος και τη θέση
τους στην περιοχή του ευρώ,στην προστασία της αποκεντρωµένης νοµισµατικής πολιτικής µέσα
στη ζώνη του ευρώ και στην εφαρµογή των αρχών της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των
δαπανών.
Η νοµισµατική πολιτική του Ευρωσυστήµατος εκτελείται µε αποκεντρωµένο τρόπο,
δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ λαµβάνει την απόφαση και οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της. Τα µέσα που χρησιµοποιεί η ΕΚΤ για την
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής είναι:
1. Πράξεις ανοικτής αγοράς
Οι πράξεις ανοικτής αγοράς διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον επηρεασµό των επιτοκίων και
της ρευστότητας στην αγορά και σηµατοδοτούν την πορεία της νοµισµατικής πολιτικής µέσω
τεσσάρων κατηγοριών πράξεων:
1.1. Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
Είναι τακτικές αντιστρεπτές συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας, µε συχνότητα µία φορά
την εβδοµάδα και διάρκεια δύο εβδοµάδων. Εξασφαλίζουν το µεγαλύτερο µέρος της
ρευστότητας του τραπεζικού συστήµατος. Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις
κύριας αναχρηµατοδότησης είναι ένα από τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Κυµαίνεται µεταξύ των
ορίων των επιτοκίων της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και της διευκόλυνσης οριακής
χρηµατοδότησης. Το ύψος αυτών των τριών βασικών επιτοκίων σηµατοδοτεί τον
προσανατολισµό της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ.

2

H νοµισµατική πολιτική του Ευρωσυστήµατος, http://www.generationeuro.eu/files/Monetary-policy_EL.pdf
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1.2. Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
Πρόκειται για αντιστρεπτές συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας, µε συχνότητα µία φορά
τον µήνα και διάρκεια τριών µηνών. Αποτελούν περιορισµένο µέρος του συνολικού όγκου
αναχρηµατοδότησης και δεν αποσκοπούν στην αποστολή µηνυµάτων στην αγορά.
1.3. Πράξεις εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας
Αυτές οι ειδικές (ad hoc) πράξεις στοχεύουν στην αντιµετώπιση αιφνίδιων διακυµάνσεων της
ρευστότητας στην αγορά, κυρίως µε σκοπό να εξοµαλύνουν τις επιπτώσεις στα επιτόκια.
1.4. ∆ιαρθρωτικές πράξεις
Οι πράξεις αυτές στοχεύουν κυρίως στην προσαρµογή, σε µόνιµη βάση, της διαρθρωτικής θέσης
του Ευρωσυστήµατος έναντι του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
2. Πάγιες διευκολύνσεις
Οι πάγιες διευκολύνσεις παρέχουν ή απορροφούν ρευστότητα µε διάρκεια µίας ηµέρας, και ο
δείκτης EONIA (µέσος δείκτης των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις µίας ηµέρας) µετρά το
πραγµατικό επιτόκιο που επικρατεί στη διατραπεζική αγορά του ευρώ για τοποθετήσεις
διάρκειας µίας ηµέρας. Το Ευρωσύστηµα παρέχει στα πιστωτικά ιδρύµατα δύο πάγιες
διευκολύνσεις: τη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης η οποία καθιστά δυνατή την
εξασφάλιση ρευστότητας µε διάρκεια µίας ηµέρας από την Κεντρική Τράπεζα µε την
προσκόµιση επαρκών επιλέξιµων στοιχείων ενεργητικού (το επιτόκιο της διευκόλυνσης αυτής
αποτελεί το ανώτατο όριο για το επιτόκιο της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας µίας ηµέρας)
και τη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων για την πραγµατοποίηση καταθέσεων διάρκειας µίας
ηµέρας στην κεντρική τράπεζα (το επιτόκιο της διευκόλυνσης αυτής αποτελεί το κατώτατο όριο
για το επιτόκιο της αγοράς για τοποθετήσεις διάρκειας µίας ηµέρας). Τα δύο αυτά επιτόκια
έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της χρηµαταγοράς σε περιπτώσεις
ιδιαίτερα υψηλής προσφοράς και ζήτησης χρήµατος.
3. Τήρηση ελάχιστου ορίου αποθεµατικών
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του καταστατικού της, η ΕΚΤ µπορεί να απαιτεί από τα
πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε κράτη-µέλη να διατηρούν ελάχιστα
αποθεµατικά σε λογαριασµούς τους στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Στόχος των
ελάχιστων αποθεµατικών είναι η σταθεροποίηση των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων στην αγορά
και η δηµιουργία (ή η διεύρυνση) διαρθρωτικού ελλείµµατος ρευστότητας στο τραπεζικό
σύστηµα έναντι του Ευρωσυστήµατος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των επιτοκίων της
χρηµαταγοράς µέσω τακτικών συναλλαγών για την παροχή ρευστότητας. Οι µέθοδοι
υπολογισµού και ο προσδιορισµός του απαιτούµενου ποσού ορίζονται από το διοικητικό
συµβούλιο.
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1.4. Κανάλια µετάδοσης νοµισµατικής πολιτικής3
1.Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος µειώνει τα επιτόκια, τα οποία µε τη σειρά τους οδηγούν
σε αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το ΑΕΠ.
2. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος οδηγεί σε µείωση των επιτοκίων µε αποτέλεσµα τα
εγχώρια χρεόγραφα να είναι λιγότερο ελκυστικά και οι επενδυτές να θέλουν να απαλλαγούν από
αυτά. Το εγχώριο νόµισµα υποτιµάται και τα εγχώρια προϊόντα είναι πιο φτηνά για τους ξένους.
Έτσι αυξάνονται οι καθαρές εξαγωγές και το ΑΕΠ.
3. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος µειώνει τα επιτόκια και αυτό οδηγεί σε αύξηση της τιµής
των µετοχών και του q του Tobin. Οι επιχειρήσεις µπορούν πιο εύκολα να αντικαταστήσουν τον
κεφαλαιουχικό τους εξοπλισµό αφού αντλούν κεφάλαια και µε αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι
επενδύσεις και το ΑΕΠ.
4. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος αυξάνει την τιµή των µετοχών και συνεπώς τον
χρηµατικό πλούτο όσων τις έχουν, οι οποίοι αυξάνουν την κατανάλωσή τους και τελικά το ΑΕΠ.
5. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος αυξάνει τις καταθέσεις στις τράπεζες, µε αποτέλεσµα
αυτές να χορηγούν περισσότερα δάνεια τα οποία αυξάνουν τις επενδύσεις και την αγορά
ακινήτων και τελικώς το ΑΕΠ.
6. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος οδηγεί σε αύξηση της τιµής των µετοχών και συνεπώς
της αξίας των επιχειρήσεων. Αυτό αυξάνει την αξία των εγγυήσεων (collaterals) που βάζει µια
επιχείρηση για να πάρει δάνειο. Έτσι, µειώνονται ο ηθικός κίνδυνος και η δυσµενής επιλογή από
την πιθανότητα µη αποπληρωµής τους, αυξάνονται τα δάνεια και οι επενδύσεις, οδηγώντας σε
αύξηση του ΑΕΠ.
7. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος µειώνει τα ονοµαστικά επιτόκια και τις ονοµαστικές
υποχρεώσεις µιας επιχείρησης. Αυξάνει το cashflow της δεδοµένου του τζίρου της, µειώνει την
πιθανότητα µη αποπληρωµής και οδηγεί σε αύξηση των δανείων, των επενδύσεων και του ΑΕΠ.
8. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος οδηγεί σε µη αναµενόµενη αύξηση των τιµών και της
αξίας του προϊόντος µιας επιχείρησης. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις υποχρεώσεις που είναι στο
ίδιο επίπεδο, αυξάνει την αξία της επιχείρησης, µειώνει τον ηθικό κίνδυνο και τη δυσµενή
επιλογή, αυξάνει τα δάνεια και τις επενδύσεις και τελικώς το ΑΕΠ.
9. Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος αυξάνει την τιµή των µετοχών και τον χρηµατικό πλούτο
των ατόµων που νιώθουν πιο σίγουροι. Αυτό µειώνει την πιθανότητα χρηµατοπιστωτικών
δυσχερειών και αυξάνει τις επενδύσεις σε µη ρευστοποιήσιµες επιλογές (αγορά σπιτιού) και
κατά συνέπεια το ΑΕΠ.

3

The Economics Of Money Banking & Finance, Frederic Mishkin 9th Edition, Ch. 23: Chapter 23 Transmission
Mechanisms of Monetary Policy: The Evidence
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2. Νοµισµατική πολιτική στην Ελλάδα: 1974 – 1999
Ένα εξέχον χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 ήταν
η άνοδος, επιµονή και, έπειτα, η απότοµη πτώση του πληθωρισµού. Τα τελευταία 25 χρόνια
παρατηρήθηκαν τρεις µεγάλες ανώτατες τιµές στον πληθωρισµό το 1979-1980, το 1985-1986
και το 1990. Σε κάθε περίπτωση, ο πληθωρισµός αυξήθηκε τουλάχιστον στο 20%. Όπως και
στην περίπτωση άλλων βιοµηχανικών χωρών, η ανώτατη τιµή την περίοδο 1979-1980 οφειλόταν
εν µέρει στις απότοµες αυξήσεις των τιµών των βασικών αγαθών, ιδιαίτερα του πετρελαίου, και
αυτή του 1990 προκλήθηκε µερικώς από µια προσωρινή αύξηση στην τιµή του πετρελαίου. Η
τιµή, ωστόσο, την περίοδο 1985-1986 ήταν, µεταξύ βιοµηχανικών χωρών, ιδιόµορφη στην
Ελλάδα. Πράγµατι, κατά τη διάρκεια της περιόδου που περιλάµβανε τα µέσα της δεκαετίας του
1970 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990, ο πληθωρισµός στην Ελλάδα ήταν πάνω από αυτόν
των άλλων βιοµηχανικών χωρών. Κατά τις αρχές του 1990, ο πληθωρισµός στην Ελλάδα
παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα ενώ ο αντιπληθωρισµός άρχισε στις περισσότερες χώρες στις αρχές
του 1980.4
Γενικά, οι ερευνητές χωρίζουν τη νοµισµατική «συµπεριφορά» της Ελλάδας σε δύο
κύριες και µια µεταβατική περίοδο. Η πρώτη περίοδος είναι από το 1974 ως το 1990 όταν κατά
τη διάρκεια αυτών των ετών, η ελληνική οικονοµία υπολειτουργούσε και χαρακτηριζόταν από
πολύ υψηλό πληθωρισµό, χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, µεγάλα ελλείµµατα, µεγάλο και
αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο. Επιπλέον, ο στασιµοπληθωρισµός ήταν παρών κατά την περίοδο
1979 – 1984.Η δεύτερη περίοδος είναι από το 1994 ως το 2001, έτος εισόδου της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη. Χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας ήταν ο γρήγορος αντιπληθωρισµός µε
ταυτόχρονους υψηλούς και συνεχείς ρυθµούς ανάπτυξης.. Οι αρχές ακολούθησαν µια
νοµισµατική πολιτική µε το ονοµαστικό επιτόκιο σαν άγκυρα, µια σχετικά περιοριστική
δηµοσιονοµική πολιτική και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.Η µεταβατική περίοδος κάλυψε τα έτη 1990 – 1994, όταν ο
πληθωρισµός έπεσε σηµαντικά (από 20% στο 11%), οι χρηµατοοικονοµικές ρυθµιστικές
µεταρρυθµίσεις κινήθηκαν γρηγορότερα αλλά ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν κοντά στο µηδέν.5
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2.1. Περίοδος 1974 – 1979 6
Ο ερχοµός των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ των κύριων νοµισµάτων το
1973 παρείχε στις χώρες µια κάποια ελευθερία ώστε να µπορούν να αντιδρούν στις δυσµενείς
διαταραχές της προσφοράς µε διαφορετικούς βαθµούς νοµισµατικής διευκόλυνσης. Όταν η
πρώτη διαταραχή µε την τιµή του πετρελαίου ξέσπασε το 1973-1974, πολλές κυβερνήσεις
επιδίωξαν να αντισταθµίσουν την αρνητική παραγωγή του και τις επιπτώσεις στην απασχόληση
µε νοµισµατικές πολιτικές διευκόλυνσης. Τον τετραπλασιασµό της τιµής του πετρελαίου
ακολούθησαν απότοµες αυξήσεις στον πληθωρισµό σε βιοµηχανικές (και άλλες χώρες) µαζί µε
σοβαρές συστολές στην οικονοµική δραστηριότητα.
Στην Ελλάδα, ο πληθωρισµός εκτινάχθηκε από µονοψήφια νούµερα, πριν την αύξηση
της τιµής του πετρελαίου την περίοδο 1973-1974, στο 20% αµέσως µετά τη διαταραχή. Στη
συνέχεια υποχώρησε αλλά παρέµεινε στο 12% την περίοδο πριν τη διαταραχή του 1978-1979. Η
Ελλάδα βρέθηκε όχι µόνο µε υψηλό ποσοστό πληθωρισµού, αλλά και µε αυξηµένες προσδοκίες
µελλοντικού πληθωρισµού που έκαναν τη χώρα περισσότερο ευάλωτη στις επιπτώσεις της
δεύτερης ανόδου της τιµής του πετρελαίου σε σχέση µε τις χώρες όπου ο περιορισµός του
πληθωρισµού είχε µεγαλύτερη προτεραιότητα.Αντιµέτωπες µε απογοητευτικά ποσοστά
6
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πληθωρισµού µετά την δεύτερη διαταραχή, οι περισσότερες βιοµηχανικές χώρες κατάλαβαν ότι
η µείωση του πληθωρισµού ήταν ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη µεγαλύτερων οικονοµικών
στόχων καθώς η µείωση των τιµών συνδράµει στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Στην
Ελλάδα, οι προσπάθειες για αντιπληθωρισµό ήταν, γενικά, ανεπιτυχείς στα τέλη του 1970 και σε
όλη την επόµενη δεκαετία.
Με τον πληθωρισµό σε υψηλά επίπεδα µετά τη διαταραχή του 1973-1974, ξεκινώντας
από τα µέσα του 1970, οι κεντρικές τράπεζες σε πολλές βιοµηχανικές χώρες υιοθέτησαν
νοµισµατικούς στόχους για να καθοδηγήσουν τη διενέργεια νοµισµατικής πολιτικής. Οι
νοµισµατικοί στόχοι είχαν δύο κύριους σκοπούς: λειτούργησαν σαν οδηγοί νοµισµατικής
πολιτικής βοηθώντας τις κεντρικές τράπεζες να εφαρµόσουν τα εργαλεία τους για µια
κατάλληλη στάση αντιπληθωριστικής πολιτικής και έδιναν σήµατα στο κοινό για τους στόχους
και προθέσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά µε τον πληθωρισµό και παρείχαν τη βάση για
κατανόηση των πολιτικών από το κοινό. Στην Ελλάδα, οι νοµισµατικοί στόχοι ανακοινώθηκαν
για πρώτη φορά, για το Μ0, το 1975. Στις αρχές του 1980 η Τράπεζα της Ελλάδας έδωσε
περισσότερο βάρος στα µεγαλύτερα σύνολα, ιδιαίτερα στο Μ3.Στην πράξη, η Τράπεζα δεν
δυσκολεύτηκε να παρακολουθήσει µια σειρά συµπληρωµατικών στόχων, συµπεριλαµβανοµένων
της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης και του επιτοκίου, που είχαν εν δυνάµει προβλέψιµο
περιεχόµενο για τους τελικούς στόχους της πολιτικής. Αυτή η πολιτική συνεχίστηκε και την
δεύτερη περίοδο (1994-2001). Πίσω από τη χρήση συµπληρωµατικών στόχων, στην Ελλάδα και
στις άλλες βιοµηχανικές χώρες, υπήρχαν οι απόψεις ότι κανένας δείκτης δεν µπορεί να
συνοψίσει επαρκώς τη στάση της νοµισµατικής πολιτικής και ότι κάθε δείκτης µπορεί να
υπόκειται σε επιρροές εκτός νοµισµατικής πολιτικής. Οι πιθανότητες να αναγνωριστούν σωστά
ο συγχρονισµός και η φύση των οικονοµικών διαταραχών, εποµένως, βελτιώνονται µε την
παρακολούθηση αρκετών ενδιάµεσων στόχων.
Η Τράπεζα συχνά ξεπερνούσε τους στόχους της για τα νοµισµατικά σύνολα και η
νοµισµατική ανάπτυξη το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1970 και του 1980 παρέµεινε σε
επίπεδα που διευκόλυναν τον πληθωρισµό. Η αύξηση του Μ0 ήταν κατά µέσο όρο 18,2% τα έτη
1975-1982 κατά τη διάρκεια των οποίων λειτούργησε σαν στοχευόµενο σύνολο. Η αύξηση του
Μ3 ήταν κατά µέσο όρο 24,1% τα έτη 1983-1989 ακολουθώντας την απόφαση να δοθεί
µεγαλύτερη έµφαση σε αυτό το σύνολο. Ένας παράγοντας που δικαιολογούσε την δυσκολία
ελέγχου των νοµισµατικών συνόλων ήταν η προφανής αστάθεια στη ζήτηση για τα σύνολα.
Παρά το γεγονός ότι η νοµισµατική στόχευση στηρίζεται σε µια σταθερή λειτουργία ζήτησης
χρήµατος, η ζήτηση χρήµατος στην Ελλάδα έγινε ασταθής υπό το φως καινοτοµιών στις
οικονοµικές υπηρεσίες, που πυροδοτήθηκαν, εν µέρει, από υψηλότερα ποσοστά πληθωρισµού.
Ένας δεύτερος παράγοντας ήταν το γεγονός ότι τα εργαλεία νοµισµατικής πολιτικής δεν
είχαν αναπτυχθεί καλά. Οικονοµικές ρυθµίσεις, για παράδειγµα, περιόρισαν το πεδίο εφαρµογής
της χρήσης επιτοκίων για να επηρεαστούν τα νοµισµατικά µεγέθη. Επιπλέον, τα επιτόκια ήταν
διοικητικώς ορισµένα και το επιτόκιο προεξόφλησης σπάνια άλλαζε. Οι πράξεις ανοικτής
αγοράς δεν υπήρχαν µε καµία σηµαντική έννοια, καθώς τα περισσότερα κυβερνητικά
χρεόγραφα ήταν στην κατοχή εµπορικών τραπεζών ως µέρος των δευτερευόντων υποχρεωτικών
15

αποθεµατικών και µια αποτελεσµατική δευτερεύουσα αγορά για αυτά τα χρεόγραφα δεν υπήρχε.
Η νοµισµατική πολιτική διεξαγόταν µέσω άµεσων εργαλείων νοµισµατικού ελέγχου που
λειτουργούσε είτε θέτοντας είτε περιορίζοντας τιµές (επιτόκια) ή ποσότητες (ποσό πιστώσεων
σε εκκρεµότητα) µέσω ρυθµίσεων. Στο βαθµό που οικονοµικοί παράγοντες βρήκαν τρόπους να
παρακάµψουν σταδιακά τους ελέγχους, οι έλεγχοι έτειναν να χάνουν την αποτελεσµατικότητά
τους.
Ένας τρίτος, και πιθανώς ο πιο σηµαντικός, παράγοντας ήταν η ανάγκη χρηµατοδότησης
των µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Ο δηµόσιος τοµέας απολάµβανε προνοµιακή
πρόσβαση σε πιστώσεις µε επιδοτούµενο επιτόκιο, παρόλο που ο βαθµός χρηµατοδότησης
µειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1980. Με το στόχο να διατηρηθούν χαµηλά τα κόστη του
κυβερνητικού δανεισµού, το πραγµατικό επιτόκιο οµολόγων ∆ηµοσίου δώδεκα µηνών ήταν
αρνητικό µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980. Πρακτικά, η προσφορά χρήµατος έγινε
ενδογενής. Τα χαµηλά επίπεδα των επιτοκίων και οι µεγάλες απαιτήσεις του δηµόσιου τοµέα
στις κινήσεις κεφαλαίου συνέβαλαν σε µια σηµαντική υπέρβαση των πιστωτικών συνόλων.
Κατά την περίοδο αυτή (1974-1990) η εγχώρια πιστωτική επέκταση υπερέβη το στόχο της σε
δώδεκα περιπτώσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδας κλήθηκε από την κυβέρνηση πολλές φορές να
στηρίξει την επέκταση της οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς να πυροδοτήσει ή να προκαλέσει
ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών, στόχοι που ήταν, κατά καιρούς, ασύµφωνοι ο ένας µε τον
άλλο γιατί ο πληθωρισµός επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τις εισαγωγές και εξαγωγές µιας χώρας.
Όταν εµφανίστηκαν συγκρούσεις, πολύ συχνά επιλύονταν µε κόστος τον στόχο του
πληθωρισµού, αφού σηµαντικός στόχος ήταν η οικονοµική ανάπτυξη.
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2.2. Πρόγραµµα σταθεροποίησης 1985-1987
Η περίοδος 1985-1987 περιλάµβανε µια σοβαρή, αν και µεταβατική, προσπάθεια για
αντιπληθωρισµό. Από το 1980 έως το 1984, ο πληθωρισµός ήταν κατά µέσο όρο πάνω από 20%,
κάτι που συντέλεσε σε ανατίµηση της πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Ως αποτέλεσµα,
το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε περίπου στο 10% του ΑΕΠ το
1985 από 5% το 1982. Υπό αυτές τις συνθήκες, η δραχµή υποτιµήθηκε κατά 15% τον Οκτώβριο
του 1985. Παρά το γεγονός ότι η υποτίµηση βοήθησε στην αποκατάσταση της
ανταγωνιστικότητας, έδωσε την δυνατότητα επιπλέον πληθωριστικής επιτάχυνσης. Η
κυβέρνηση, για να αντιµετωπίσει την πληθωριστική επίπτωση της υποτίµησης, ανακοίνωσε ένα
πρόγραµµα σταθεροποίησης µε στόχο την µείωση των µεγάλων µακροοικονοµικών
ανισορροπιών που φαίνονταν στα µεγάλα επίπεδα πληθωρισµού, τα µεγάλα ελλείµµατα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τις µεγάλες ανάγκες χρηµατοδότησης του δηµόσιου
τοµέα.
Παρά την υποτίµηση, το µίγµα σφιχτής πολιτικής οδήγησε σε µια αξιοσηµείωτη
επιβράδυνση στον πληθωρισµό. Ο ρυθµός πληθωρισµού(∆είκτης Τιµών Καταναλωτή) έπεσε
στο 16% το ∆εκέµβριο του 1987 και χωρίς να λάβουµε υπόψη τις επιδράσεις του ΦΠΑ, έπεσε
στο 12%. Επιπλέον, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών µειώθηκαν σηµαντικά. Ωστόσο, οι σφιχτές πολιτικές οδήγησαν επίσης σε µια
απότοµη πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας µε το πραγµατικό ΑΕΠ να πέφτει περίπου στο
2% το 1987. Ο πολιτικός οικονοµικός κύκλος οδήγησε σε τερµατισµό του προγράµµατος το
Νοέµβριο του 1987 και οι µακροοικονοµικές πολιτικές χαλάρωσαν. Η επιβράδυνση στον
πληθωρισµό δεν κράτησε πολύ.

2.3. Περίοδος 1990 – 1994
Το 1990 υπήρχε µια άνοδος στον πληθωρισµό που έφτασε το 5% κατά µέσο όρο στις
βιοµηχανικές χώρες. Μια προσωρινή, αλλά απότοµη, αύξηση στην τιµή του πετρελαίου το 1990,
µια µεγάλη οικονοµική ανάκαµψη στις περισσότερες βιοµηχανικές χώρες που ξεκίνησε στα
µέσα του 1980 και η ενοποίηση της Γερµανίας ευνόησαν αυτή την άνοδο.
Στην Ελλάδα, µετά από µια επιτάχυνση κατά τη διάρκεια του 1989, ο πληθωρισµός
έφτασε ξανά περίπου στο 20% το 1990. Όπως και στην περίοδο 1974-1990, η ανάγκη για
χρηµατοδότηση του τεράστιου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ενίσχυσε την επίδραση της
αύξησης της τιµής του πετρελαίου, ενώ οι αυξήσεις των µισθών λειτούργησαν σαν ένας
µηχανισµός διάδοσης. Το ποσοστό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ως ποσοστό του ΑΕΠ
έφτασε περίπου το 16% και (εκ των υστέρων) τα πραγµατικά επιτόκια, που είχαν φτάσει σε
θετικά επίπεδα το 1987, ξαναπλησίασαν το µηδέν. Αντιµέτωπη µε µια απότοµη αύξηση του
πληθωρισµού και γεµάτη µακροοικονοµικές ανισορροπίες, η ελληνική εισοδηµατική πολιτική
έγινε πιο σφιχτή το 1991. Όσον αφορά τη νοµισµατική πολιτική, η αύξηση του Μ3 παρέµεινε ο
βασικός ενδιάµεσος στόχος, ενώ ανακοινώθηκαν και πιστωτικοί στόχοι. Το Μ3 και οι
πιστωτικοί στόχοι ακολουθήθηκαν πιστά το 1991. Επιπλέον στην επιβράδυνση της αύξησης του
17

Μ3, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, συνέβαλε και µια αλλαγή χαρτοφυλακίου υπέρ
κυβερνητικών χρεογράφων εις βάρος του χρόνου και των καταθέσεων ταµιευτηρίου. Αυτή η
αλλαγή προκλήθηκε από µια απότοµη αύξηση στη σχετική απόδοση κυβερνητικών χρεογράφων
ως επακόλουθο της αρχικής φάσης της χρηµατοοικονοµικής απελευθέρωσης. Με µια σταδιακή
αποσυναρµολόγηση του συστήµατος καταµερισµού πιστώσεων, που χρησιµοποιήθηκε για να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα, τα επιτόκια έγιναν όλο και
περισσότερο το κύριο εργαλείο νοµισµατικής διαχείρισης, ιδιαίτερα το 1994 µε την πλήρη
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Καθώς το ποσοστό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ως
ποσοστό του ΑΕΠ παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα την περίοδο 1991-1994, τα ελλείµµατα
κατέληξαν µε αυξηµένο κόστος πιστώσεων στον ιδιωτικό τοµέα.
Ο πληθωρισµός έπεσε στο 11% περίπου αυτή την περίοδο. Η σφιχτή νοµισµατική
πολιτική συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό σε αυτή την πτώση. Ένας άλλος παράγοντας που βοήθησε
στην µείωση του πληθωρισµού ήταν η µη εξυπηρετική συναλλαγµατική πολιτική. Κατά τη
διάρκεια των ετών 1991-1994, η Τράπεζα της Ελλάδας στόχευσε στον ορισµό ενός ρυθµού
υποτίµησης της δραχµής που να µην διευκόλυνε πλήρως την πληθωριστική διαφορά µεταξύ της
Ελλάδας και των κύριων εµπορικών της εταίρων καθώς ο πληθωρισµός ευνοείται από την
υποτίµηση του νοµίσµατος. Τελικά, ο στόχος της ισοτιµίας θα είχε προτεραιότητα έναντι άλλων
στόχων νοµισµατικής πολιτικής.

2.4. Περίοδος 1995 – 2000
Παρόλο που ο πληθωρισµός στην Ελλάδα µειώθηκε κατά το ήµισυ την περίοδο 1991-1994, το
1994 η διαφοροποίησή του σε σχέση µε άλλες βιοµηχανικές χώρες παρέµεινε σηµαντική. Κατά
την µεταβατική περίοδο, οι άλλες βιοµηχανικές χώρες µείωσαν και αυτές τον πληθωρισµό τους
κατά µέσο όρο στο 2,3%. Η πρόκληση για τις ελληνικές αρχές ήταν να εφαρµόσουν
αντιπληθωριστικές πολιτικές αποφεύγοντας τα βραχυχρόνια κόστη παραγωγής που εµφανίζονται
όταν µειώνεται περαιτέρω ο πληθωρισµός.Με την απαγόρευση της νοµισµατικής
χρηµατοδότησης των κρατικών ελλειµµάτων το 1994, εφαρµόστηκε µια σηµαντικά σφιχτή
νοµισµατική πολιτική που έβαλε τα θεµέλια για τον αντιπληθωρισµό του 1995. Τα πραγµατικά
επιτόκια των δωδεκάµηνων οµολόγων του ∆ηµοσίου ανέβηκαν από το 5% στις αρχές του 1994
στο 7-8% µέχρι το τέλος του χρόνου. Για πρώτη φορά από το 1991, ο στόχος αύξησης του Μ3
επιτεύχθηκε, ενώ η εγχώρια πιστωτική επέκταση ήταν µόλις λίγο πιο πάνω από τον στόχο. Η
πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία, βασισµένη είτε στο ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή είτε στα σχετικά κόστη ανά µονάδα εργασίας, ανατιµήθηκε κατά τη διάρκεια του
1994.
Η Τράπεζα της Ελλάδας, για να εστιάσει στις προσδοκίες, στις αρχές του 1995 υιοθέτησε
µια πολιτική «σκληρής δραχµής», σύµφωνα µε την οποία η συναλλαγµατική ισοτιµία
χρησιµοποιήθηκε σαν ονοµαστική άγκυρα. Για πρώτη φορά, η Τράπεζα ανακοίνωσε ένα
συγκεκριµένο στόχο συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Κατά τα µέσα και τα τέλη της δεκαετίας του
1990, οι ελληνικές νοµισµατικές αρχές έπρεπε να αντιµετωπίσουν την πρόκληση των µεγάλων
εισροών κεφαλαίου και των περιστασιακών, αλλά απότοµων, αλλαγών των ροών κεφαλαίου. Η
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αύξηση των ροών κεφαλαίου προκλήθηκε, µεταξύ άλλων, από την αφαίρεση των περιορισµών
στις συναλλαγές κεφαλαίου, την απελευθέρωση του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και την
µακροοικονοµική σταθεροποίηση. Η αύξηση στις κινήσεις κεφαλαίου αύξησε την δυνατότητα
διαχρονικού εµπορίου, τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και τον καταµερισµό κινδύνου.
Ταυτόχρονα όµως κατέστησε πιο δύσκολη την διεξαγωγή της νοµισµατικής πολιτικής,
τονίζοντας τον κρίσιµο ρόλο ενός συνετού ελέγχου και κανόνων και εντείνοντας την ανάγκη για
κατάλληλο µίγµα πολιτικής.

2.4.1. Πολιτική Σκληρής ∆ραχµής
Η απόφαση να χρησιµοποιηθεί η συναλλαγµατική ισοτιµία σαν ονοµαστική άγκυρα βασίστηκε,
εν µέρει, στην πεποίθηση ότι η υιοθέτηση µιας ορατής άγκυρας µπορεί να ενισχύσει την
αξιοπιστία της αντιπληθωριστικής προσπάθειας. Προσδένοντας την ισοτιµία µε το νόµισµα µιας
χώρας µε χαµηλό πληθωρισµό, ο πληθωρισµός θα µπορούσε να πέσει γρήγορα γιατί το µέρος
του επιπέδου τιµών των εµπορεύσιµων αγαθών µπορεί να σταθεροποιηθεί, εξαιτίας ενός
συνακόλουθου περιορισµού επιβαλλόµενου στον καθορισµό των µισθών και των τιµών και
εξαιτίας ενός περιορισµού στη συνολική ζήτηση, ιδιαίτερα στις κυβερνητικές δαπάνες. Αν η
δέσµευση για την συναλλαγµατική ισοτιµία είναι αξιόπιστη, τότε τα κόστη παραγωγής ενός
δεδοµένου συνόλου περιοριστικών πολιτικών θα µειωθούν.
Το 1995, η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι ο κύριος στόχος της νοµισµατικής
πολιτικής θα είναι η επιβράδυνση του πληθωρισµού µε ταυτόχρονη στήριξη της οικονοµικής
ανάπτυξης. Η Τράπεζα για να επιτύχει αυτό το στόχο έθεσε δύο ενδιάµεσους στόχους:
περιορισµό της συνεχούς υποτίµησης της δραχµής έναντι του ECU στο 3% και περιορισµό της
νοµισµατικής επέκτασης στο 7-9%. Η Τράπεζα στόχευσε στη µείωση του πληθωρισµού στο 8%
το 1995, από 10,8% το 1994. Για το σκοπό αυτό ο στόχος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είχε
προτεραιότητα. Επίσης, έλεγξε την εξέλιξη των συµπληρωµατικών δεικτών,
συµπεριλαµβανοµένων του Μ4 και της συνολικής εγχώριας πίστωσης. Το Μ3 αυξήθηκε κατά
10,3% το 1995, αλλά ο στόχος της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και των συµπληρωµατικών
δεικτών επιτεύχθηκαν. Ο πληθωρισµός στο 8,9% ήταν πάνω από το στόχο της Τράπεζας. Η
διαφοροποίηση των δωδεκάµηνων οµολόγων του ∆ηµοσίου σε ευρώ και σε µάρκα ήταν κατά
µέσο όρο 1.200 µονάδες βάσης το 1995.
Ο στόχος της Τράπεζας για το 1996 ήταν η µείωση του πληθωρισµού στο 7%. Όπως και
την προηγούµενη χρονιά, η Τράπεζα βασίστηκε σε δύο ενδιάµεσους στόχους: το στόχο της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας και το στόχο αύξησης του Μ3 στο 9%. Ο στόχος της ισοτιµίας είχε
προτεραιότητα για ακόµα µια φορά και επιτεύχθηκε. Το Μ3 ξεπέρασε λίγο το στόχο φτάνοντας
στο 9,3%. Παρόλο που ο πληθωρισµός, στο 8,2%, ξεπέρασε το στόχο, το αποτέλεσµα φανέρωσε
ανεπαρκή στήριξη από τη δηµοσιονοµική πολιτική οδηγώντας σε υψηλά επιτόκια. Πρόσκαιροι
παράγοντες (αυξήσεις στις τιµές των τροφίµων και του πετρελαίου) προκάλεσαν την αύξηση του
ονοµαστικού πληθωρισµού σε σχέση µε το δυνητικό πληθωρισµό.
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Η πολιτική της σκληρής δραχµής συνεχίστηκε και το 1997. Η Τράπεζα είχε στόχο να
ρίξει τον πληθωρισµό στο 4,5% µέχρι το τέλος του έτους χρησιµοποιώντας ένα στόχο ισοτιµίας
και ένα στόχο για το Μ3. Ανακοίνωσε ότι η νοµισµατική πολιτική θα ανταποκρινόταν
περισσότερο σε σχέση µε το παρελθόν στην πρόοδο για την επίτευξη του στόχου του
πληθωρισµού καθώς και σε εξελίξεις στο κεφάλαιο και τις ξένες αγορές συναλλάγµατος.
Αντίστοιχα, η Τράπεζα κατέστησε σαφές ότι η νοµισµατική πολιτική θα ανταποκρινόταν πιο
αργά σε διακυµάνσεις των νοµισµατικών συνόλων από τα πεδία στόχου τους λαµβάνοντας
υπόψη την αστάθειά τους. Ο στόχος της ισοτιµίας επιτεύχθηκε, ενώ του Μ3 ξεπεράστηκε λίγο
(9,6%). Ο πληθωρισµός έπεσε στο 4,7% στο τέλος του έτους.
Με αυτό τον τρόπο, κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών της πολιτικής της σκληρής
δραχµής, ο πληθωρισµός µειώθηκε περισσότερο από 50%. Ενδεικτικό της στάσης της
νοµισµατικής πολιτικής και των µεγάλων, αλλά πτωτικών (ως ποσοστό του ΑΕΠ),
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, ήταν ότι τα ονοµαστικά και τα πραγµατικά επιτόκια παρέµειναν
σε υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχα, η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία
ανατιµήθηκε κατά περίπου 17%, κάτι που ίσως µείωσε την ανταγωνιστικότητα. Παρόλο που ο
πληθωρισµός έπεσε απότοµα, η πραγµατική ανάπτυξη επιταχύνθηκε: η πραγµατική αύξηση του
ΑΕΠ ήταν κατά µέσο όρο 2,7% τα έτη 1995-1997 σε σχέση µε το 1% των ετών 1991-1994. Η
πολιτική της σκληρής δραχµής παρείχε ένα ξεκάθαρο στόχο για τη νοµισµατική πολιτική,
χρησιµοποιώντας ένα µέτρο αυτοπειθαρχίας και εξυπηρετώντας τον περιορισµό των
πληθωριστικών προσδοκιών.

2.4.2. Συµµετοχή στο ERM
Ενώ η πολιτική της σκληρής δραχµής ήταν σηµαντική για την πτώση του πληθωρισµού,
δηµιούργησε δυσκολίες για τις νοµισµατικές αρχές. Τα σχετικά υψηλά ελληνικά επιτόκια
οδήγησαν σε προβλήµατα εισροών κεφαλαίου. Αν οι εισροές δεν είχαν σταµατήσει, θα είχαν
αυξήσει τη νοµισµατική βάση και θα έσπρωχναν τα ονοµαστικά επιτόκια προς τα κάτω. Με
δεδοµένο το επίπεδο πληθωριστικών προσδοκιών, το αποτέλεσµα θα ήταν µια µείωση στα
πραγµατικά επιτόκια. Τόσο η αύξηση στη νοµισµατική βάση όσο και η µείωση στα πραγµατικά
επιτόκια θα σήµαιναν χαλάρωση των νοµισµατικών όρων, σε αντίθεση µε τη σφιχτή
νοµισµατική πολιτική που χρειαζόταν για τον αντιπληθωρισµό. Έτσι, µια απάντηση της Τράπεζα
της Ελλάδας ήταν να λάβει πράξεις αποστείρωσης (sterilizationoperations) οι οποίες όµως
µείωσαν τα κέρδη της. Επιπλέον, στο βαθµό που αυτή η αποστείρωση προκάλεσε υψηλότερα
πραγµατικά επιτόκια, οι εισροές κεφαλαίου έτειναν να είναι υψηλότερες από ότι ήταν πριν. Ένα
θεµελιώδες πρόβληµα της πρόσδεσης της ονοµαστικής ισοτιµίας ήταν το γεγονός ότι το νόµισµα
της χώρας µε υψηλό πληθωρισµό µπορεί να υπερτιµηθεί κατά τη µετάβαση σε καθεστώς
χαµηλού πληθωρισµού. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ανατίµηση της πραγµατικής ισοτιµίας
συνείσφερε στη διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών στο 4% του ΑΕΠ.Ωστόσο,
η διεύρυνση του ελλείµµατος, σε συνδυασµό µε τη γρήγορη αύξηση των µισθών, γέµισε τις
αγορές µε προσδοκίες υπερτίµησης της δραχµής και παρείχε µια επαρκή βάση για µετάδοση της
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υποτίµησης του ταϊλανδέζικου Μπατ τον Ιούλιο του 1997. Η άποψη ότι µια διόρθωση της
ισοτιµίας θα µπορούσε να χρειαστεί έγκαιρα πριν την επιδιωκόµενη είσοδο στο ευρώ
ενσωµατώθηκε όλο και περισσότερο στις προσδοκίες των αγορών. Η απότοµη αύξηση των
επιτοκίων που ήταν απαραίτητα για τη στήριξη της δραχµής υπονόµευαν όλο και περισσότερο
την ανάπτυξη και τους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Από τις αρχές του 1998, η στρατηγική της κυβέρνησης για την υιοθέτηση του ευρώ το
2001 ήταν σε κίνδυνο. Μια σαφής ενδυνάµωση των πολιτικών, σηµατοδοτώντας µια θεµελιώδη
αλλαγή του καθεστώτος, ήταν απαραίτητη. Στις 16 Μαρτίου του 1998, η δραχµή µπήκε στο
Μηχανισµό Συναλλαγµατικής Ισοτιµίας (ERM) µε βασικό επιτόκιο που συνεπαγόταν υποτίµηση
12,3% έναντι του ECU. Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε ένα πακέτο δηµοσιονοµικών και δοµικών
µέτρων για τη στήριξη. Η συµµετοχή στο ERM ήταν ένας από τους αναγκαίους όρους για την
συµµετοχή στο ευρώ.Η Τράπεζα δεν χαλάρωσε τους νοµισµατικούς της όρους και έκανε σαφές
το γεγονός ότι θα χρησιµοποιούσε την ανεξαρτησία της για την επίτευξη του κριτηρίου του
πληθωρισµού. Στην πρώτη αναφορά µετά την ανεξαρτησία της (Απρίλιος 1998), δήλωσε ότι θα
επεδίωκε να πετύχει το στόχο σταθερότητας µέχρι το τέλος του 1999 και συνεπώς η δραχµή θα
µπορούσε να ανατιµηθεί εκτός των ορίων της διακύµανσης. Οι ενδιάµεσοι στόχοι της θα ήταν η
διατήρηση µιας σταθερής ισοτιµίας ορισµένης κατά µέσο όρο εντός του 2,5% του βασικού
επιτοκίου. Οι ευρείες γραµµές του ERM διευκόλυναν την αντιπληθωριστική στρατηγική καθώς
επέτρεψαν στην Τράπεζα να διατηρήσει υψηλά επιτόκια και να επιτρέψει να ανατιµηθεί η
ισοτιµία σε αναλογία µε το βασικό επιτόκιο.Οι εισροές κεφαλαίου συνεχίστηκαν ως επακόλουθο
της υποτίµησης και παρόλο που ο πληθωρισµός αυξήθηκε, η αύξηση ήταν ήπια και
βραχυπρόθεσµη. Σε αντίθεση µε την κατάσταση που αντιµετώπισαν κάποιες άλλες χώρες των
οποίων τα νοµίσµατα δέχτηκαν επιθέσεις το 1997 και το 1998, στην Ελλάδα δεν υπήρχε καµιά
διαταραχή της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς η πραγµατική ανάπτυξη
επιταχύνθηκε ως αποτέλεσµα της υποτίµησης.
Αναφορικά µε το θέµα της πληθωριστικής επίδρασης της υποτίµησης, ο πληθωρισµός
επιταχύνθηκε, αλλά η άνοδος δεν κράτησε πολύ. Ο πληθωρισµός έφτασε στο ανώτερο σηµείο
του στο 5,3% τον Μάιο του 1998 και έπεσε στο 3,9% στο τέλος του ίδιου έτους. Η Τράπεζα της
Ελλάδας κράτησε τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα (8-9%) τους µήνες µετά την υποτίµηση. Η
ανατίµηση της δραχµής εντός του ERM κράτησε µερικές από τις πληθωριστικές επιπτώσεις της
υποτίµησης.

2.4.3. ERM II
Με την υιοθέτηση του ευρώ από έντεκα µέλη του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος
(EMS) τον Ιανουάριο του 1999, η δραχµή µπήκε στο ERM II, που διαδέχτηκε το ERM. Η
βασική ισοτιµία της δραχµής στο ERM ΙΙ ορίστηκε στις 353,109 δραχµές ανά ευρώ µε ένα
κανονικό περιθώριο διακύµανσης ± 15%.Η νοµισµατική πολιτική το 1999 και το 2000 είχε
στόχο την επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ έτσι ώστε η Ελλάδα
να µπει στο ευρώ. Τρία (από τα πέντε) κριτήρια είχαν άµεση σχέση µε τη νοµισµατική πολιτική.
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Πιο συγκεκριµένα, µια χώρα µπορεί να συµµετέχει στο τελευταίο στάδιο της νοµισµατικής
ένωσης αν την προηγούµενη χρονιά: α) ο πληθωρισµός της (βασισµένος στον εναρµονισµένο
δείκτη τιµών καταναλωτή) δεν είναι πάνω από 1,5% µεγαλύτερος από το µέσο όρο των τριών
χωρών µε τον χαµηλότερο πληθωρισµό, β) το βραχυχρόνιο ονοµαστικό επιτόκιό της δεν είναι
πάνω από 2% υψηλότερο από αυτό των τριών χωρών µε το χαµηλότερο σε όρους σταθερότητας
τιµών, γ) ήταν µέλος του ERM και σεβάστηκε τα κανονικά περιθώρια διακύµανσης χωρίς
σοβαρά προβλήµατα για δύο χρόνια πριν την εξέταση για την ένταξη στο ευρώ. Πιο
συγκεκριµένα, το κράτος-µέλος δεν θα πρέπει να έχει υποτιµήσει τη διµερή βασική ισοτιµία του
νοµίσµατός του έναντι του νοµίσµατος άλλων κρατών-µελών την ίδια περίοδο.
Η σφιχτή νοµισµατική πολιτική παρέµεινε το 1999 για να επιτευχθούν αυτά τα κριτήρια.
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η δραχµή κυµάνθηκε (κατά µέσο όρο) 7,7% πάνω από
τη βασική της ισοτιµία. Με αυτό τον τρόπο, τα µεγάλα περιθώρια του κανονικού περιθωρίου
διακύµανσης συνέχισαν να παρέχουν ένα σηµαντικό εργαλείο για την αντιπληθωριστική
διαδικασία. Επίσης, τα επιτόκια παρέµειναν σε υψηλά επίπεδα (το ετήσιο επιτόκιο των
οµολόγων του ∆ηµοσίου ήταν 600 µονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο γερµανικό).Η σφιχτή
νοµισµατική στάση υποστηρίχτηκε από µια σηµαντική επιβράδυνση στην αύξηση του κόστους
ανά µονάδα εργασίας και µια περαιτέρω σύσφιξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ έπεσε στο 1,8% και τα εισοδήµατα των εργατών
στο βιοµηχανικό τοµέα αυξήθηκαν κατά 4,4%. Ως αποτέλεσµα αυτού του µίγµατος πολιτικής, ο
πληθωρισµός έπεσε στο 2% τον Αύγουστο και το Σεπτέµβριο του 1999, πριν αυξηθεί και πάλι
εξαιτίας µιας απότοµης αύξησης της παγκόσµιας τιµής του πετρελαίου.
Η αντιπληθωριστική πολιτική του 1999 αντιµετώπισε δυσκολίες. Κατά το πρώτο
εξάµηνο, τα υψηλά πραγµατικά επιτόκια οδήγησαν σε περαιτέρω εισροές κεφαλαίου. Αυτή η
κατάσταση αντιµετωπίστηκε µε διάφορους τρόπους. Πρώτον, η Τράπεζα της Ελλάδας παρενέβη
στην αγορά συναλλάγµατος για να περιορίσει τις πιέσεις στη δραχµή και να µειώσει την
αστάθειά της (από µέσα Ιανουαρίου έως τέλη Μαρτίου κυµάνθηκε µεταξύ 8,5 και 9% πάνω από
τη βασική της ισοτιµία). ∆εύτερον, όταν εµφανίστηκαν περαιτέρω ανοδικές πιέσεις, η Τράπεζα
εφάρµοσε προσωρινούς πιστωτικούς ελέγχους για να σταµατήσει η συνολική πιστωτική
επέκταση. Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 1999, οι προσδοκίες των αγορών ότι η δραχµή θα
έφτανε τη βασική της ισοτιµία γρηγορότερο από ότι είχε προβλεφθεί οδήγησε σε εκροές
κεφαλαίου. Συνεπώς, η δραχµή έπεσε περίπου 6,5% έναντι του ευρώ.Προσδοκίες ότι η Ελλάδα
θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για την ένταξη στο ευρώ τον Ιανουάριο του 2001 έθεσε
προκλήσεις για τη νοµισµατική πολιτική το 2000. Με τη δραχµή να κυµαίνεται περίπου 6%
πάνω από τη βασική της ισοτιµία (331,8 δραχµές ανά ευρώ) στις 14 Ιανουαρίου του 2000, µια
υποτίµηση της δραχµής στη βασική ισοτιµία της αποτελούσε απειλή για τον πληθωρισµό. Ως
απάντηση, στις 17 Ιανουαρίου, η βασική ισοτιµία της δραχµής επανεκτιµήθηκε κατά 3,5% στις
340,75 δραχµές ανά ευρώ. Αυτή η προσαρµογή περιόρισε την απαιτούµενη υποτίµηση στο 2,6%
από 6% που θα απαιτούνταν αν η βασική ισοτιµία παρέµεινε σταθερή (353,109). Η κίνηση
παρείχε στην Τράπεζα αυξηµένο περιθώριο αναφορικά µε το χρονισµό και το µέγεθος των
µειώσεων στα επιτόκια κατά το 2000, αφού αυτές οι µειώσεις θα µπορούσαν να γίνουν στο
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πλαίσιο µιας µικρότερης υποτίµησης που θα απαιτούνταν αν η βασική ισοτιµία δεν
επανεκτιµούταν.Με διαθέσιµη την επανεκτίµηση της δραχµής, η νοµισµατική πολιτική, καθώς
και η δηµοσιονοµική και διαρθρωτική, το πρώτο εξάµηνο του 2000 συνέχισε να επικεντρώνεται
στα κριτήρια του Μάαστριχτ. Το µίγµα πολιτικής ήταν επιτυχηµένο. Στις 19 Ιουνίου, το
ECOFIN δέχτηκε την Ελλάδα στο ευρώ, κάτι που τέθηκε σε εφαρµογή στην 1 Ιανουαρίου 2001.
Το δεύτερο εξάµηνο του 2000, η νοµισµατική πολιτική στόχευε στην ολοκλήρωση της
µετάβασης στο ευρώ, κάτι που υπονοούσε µια σταδιακή σύγκλιση των επιτοκίων στα επίπεδα
της ζώνης του ευρώ και µια σύγκλιση ισοτιµίας στην κεντρική ισοτιµία. Η νοµισµατική πολιτική
είχε ακόµα να ασχοληθεί µε την εµφάνιση πληθωριστικών πιέσεων που απέρρεαν από την
απότοµη αύξηση της παγκόσµιας τιµής του πετρελαίου και της υποτίµησης του ευρώ έναντι του
δολαρίου. Σχετικά µε τη σύγκλιση των επιτοκίων, η διαφοροποίηση µεταξύ του ελληνικού
επιτοκίου παρέµβασης 14 ηµερών και του αντίστοιχου της ΕΚΤ µειώθηκε στα 175 µονάδες
βάσης. Αυτή η µείωση ήταν εξαιτίας µιας πτώσης 425 µονάδων βάσης των ελληνικών επιτοκίων
και µιας αύξησης 175 µονάδων βάσης στο επιτόκιο παρέµβασης της ΕΚΤ. Αντίθετα, η
µετακίνηση στην κεντρική ισοτιµία έγινε µε πιο οµαλό τρόπο.
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3. Νοµισµατική πολιτική στην Ελλάδα: 2001 – 2007
3.1. 20017
Από τις αρχές του 2001 µέχρι τις αρχές Μαΐου, τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ διατηρήθηκαν αµετάβλητα, επειδή ο πληθωρισµός αυξανόταν και υπήρχε η εκτίµηση ότι οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιµών µεσοπρόθεσµα δεν είχαν εκλείψει, παρόλο που είχαν σε κάποιο βαθµό
ελαττωθεί. Στην περίοδο από τις αρχές Μαΐου µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου, η ΕΚΤ µείωσε τέσσερις φορές τα βασικά της επιτόκια, συνολικά κατά 150 µονάδες βάσης. Πιο συγκεκριµένα, τα επιτόκια αυτά µειώθηκαν στις 11 Μαΐου κατά 25 µονάδες βάσης µε το ελάχιστο επιτόκιο
προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης να µειώνεται στο 4,50%, το επιτόκιο της
πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 3,50% και το επιτόκιο οριακής
χρηµατοδότησης στο 5,50%. Στις 30 Αυγούστου αποφασίστηκε η περαιτέρω µείωση των
βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 µονάδες βάσης, µε αποτέλεσµα το ελάχιστο επιτόκιο
προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης να διαµορφωθεί στο 4,25%. Στις 17
Σεπτεµβρίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να µειώσει κατά 50 µονάδες βάσης
τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης καθορίστηκε στο 3,75%. Μετά από επτά εβδοµάδες, στις 8 Νοεµβρίου,
αποφασίστηκε νέα µείωση των βασικών επιτοκίων κατά 50 µονάδες βάσης και το ελάχιστο
επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης καθορίστηκε στο 3,25%.
Ο ρυθµός αύξησης της ποσότητας χρήµατος Μ3, ο οποίος είχε αρχίσει από το Μάρτιο
του 2000 να επιβραδύνεται, συνέχισε την ίδια πορεία µέχρι και το πρώτο τρίµηνο του 2001 όπου
διαµορφώθηκε στο 4,5%. Από τον Απρίλιο, όµως, ο ρυθµός αύξησης του Μ3 επιταχύνθηκε και
διαµορφώθηκε στο 7,5% το τελευταίο τρίµηνο. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του νοµισµατικού
µεγέθους M1 επιβραδύνθηκε ελαφρά και διαµορφώθηκε στο 5,5% το τελευταίο τρίµηνο. Η
εξέλιξη αυτή οφειλόταν στη σηµαντική µείωση του νοµίσµατος σε κυκλοφορία (Μ0: -18,5% το
τελευταίο τρίµηνο), ενώ επιταχύνθηκε ο ρυθµός αύξησης των καταθέσεων διάρκειας µίας
ηµέρας (10,4% το τελευταίο τρίµηνο του 2001).
Οι µειώσεις των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ οδήγησαν σε ανάλογες προσαρµογές των
επιτοκίων της αγοράς χρήµατος, των τραπεζικών επιτοκίων και των αποδόσεων των
χρεογράφων στη ζώνη του ευρώ. Το διατραπεζικό επιτόκιο για πράξεις διάρκειας µίας ηµέρας,
όπως µετρείται µε το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ, αν και παρουσίασε διακυµάνσεις στο δεκάµηνο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου που αντανακλούσαν τις µεταβαλλόµενες συνθήκες ρευστότητας,
συνολικά την περίοδο αυτή µειώθηκε κατά 86 µονάδες βάσης και έφτασε το 3,97% κατά µέσο
όρο τον Οκτώβριο.Το επιτόκιο EURIBOR τριών µηνών, το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό
των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων, µειώθηκε σταδιακά κατά 133 µονάδες βάσης τους πρώτους
δέκα µήνες του 2001 και διαµορφώθηκε στο 3,34% το τελευταίο τρίµηνο του έτους.
7
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Όσον αφορά τις νοµισµατικές εξελίξεις στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η επιβράδυνση του
ρυθµού ανόδου της ποσότητας χρήµατος µε την ευρεία έννοια. Συγκεκριµένα, ο ετήσιος ρυθµός
ανόδου του Μ3 περιορίστηκε σταδιακά σε 6,8% το Σεπτέµβριο και τελικά διαµορφώθηκε στο
4,7% το τελευταίο τρίµηνο του 2001. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του Μ1 διαµορφώθηκε το
τελευταίο τρίµηνο του 2001 στο 3,7% µε την ποσότητα νοµίσµατος σε κυκλοφορία να είναι στο
0,4% και το ρυθµό αύξησης των καταθέσεων διάρκειας µίας ηµέρας στο 5,5%.

Ο ετήσιος ρυθµός της συνολικής πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 17,6% το
Σεπτέµβριο και το ∆εκέµβριο διαµορφώθηκε στο 9,3%. Επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην
πιστωτική επέκταση τόσο προς τη γενική κυβέρνηση (Σεπτέµβριος 2001: 14,2%, ∆εκέµβριος
2001: -4,6%) όσο και προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά (Σεπτέµβριος 2001: 23,3%,
∆εκέµβριος 2000: 24,8%). Τα τραπεζικά επιτόκια ακολούθησαν πτωτική πορεία καθώς
συνέκλιναν περαιτέρω προς τα επιτόκια της ζώνης του ευρώ, ενώ επηρεάστηκαν και από τις
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µειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ. Κατά µέσο όρο, τα επιτόκια καταθέσεων µειώθηκαν λιγότερο
από τα επιτόκια χορηγήσεων, µε αποτέλεσµα η µεταξύ τους διαφορά να περιοριστεί περαιτέρω
στη διάρκεια των µηνών Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου. Από την πλευρά του, το επιτόκιο των
προσωπικών δανείων µειώθηκε σε 11,62% το ∆εκέµβριο, ενώ το επιτόκιο των στεγαστικών
δανείων µε σταθερό επιτόκιο µειώθηκε σε 5,40%.
Στην Ελλάδα, ο πληθωρισµός (βάσει του ∆ΤΚ) διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλό επίπεδο
µέχρι και το Σεπτέµβριο. Πιο συγκεκριµένα, επιταχύνθηκε σε 4,5% τον Ιούνιο, αλλά στη
συνέχεια υποχώρησε και διαµορφώθηκε στο 3% το ∆εκέµβριο. Με βάση τον Εν∆ΤΚ, ο
πληθωρισµός σε όλη τη διάρκεια του 2001 διαµορφώθηκε στο 3,5%. Επίσης, ο πυρήνας του
πληθωρισµού (αν για λόγους σύγκρισης µετρηθεί µε βάση τον Εν∆ΤΚ χωρίς τα µη
βιοµηχανοποιηµένα είδη διατροφής και την ενέργεια) αυξήθηκε σηµαντικά την ίδια περίοδο και
έφθασε στο 4,2% τον Ιούλιο. Στη συνέχεια όµως υποχώρησε ελαφρά και διαµορφώθηκε στο
3,3% το ∆εκέµβριο. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο πυρήνας πληθωρισµού υπολογίστηκε κατά
µέσο όρο στο 3,8%.

Όσον αφορά την οικονοµική δραστηριότητα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,1% το 2001. Η
αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τις επιπτώσεις των γεγονότων του Σεπτεµβρίου στις ελληνικές
εξαγωγές και την τουριστική δραστηριότητα, καθώς και στο κλίµα εµπιστοσύνης και, µέσω
αυτού, στην εγχώρια καταναλωτική και επενδυτική ζήτηση κατά το τελευταίο τετράµηνο του
2001.
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3.2. 20028
Στη διάρκεια του 2002, µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ διατήρησε
αµετάβλητα τα βασικά επιτόκια που είχαν καθοριστεί στις 8 Νοεµβρίου 2001. Ειδικότερα, το
ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης παρέµεινε στο 3,25%, το
επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης στο 4,25% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων στο 2,25%. Όµως, το ∆εκέµβριο του 2002, η ΕΚΤ µείωσε τα βασικά της επιτόκια
κατά 50 µονάδες βάσης µε το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης να διαµορφώνεται στο 2,75%, το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης στο
3,75% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 1,75%.
Ο ρυθµός αύξησης του Μ3 παρουσίασε µικρή επιβράδυνση από την αρχή του 2002, µε
αποτέλεσµα το Μάρτιο να διαµορφωθεί σε 7,2%, αν και παρέµεινε υψηλός αντανακλώντας
κυρίως την επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του Μ1. Μετά το Μάρτιο όµως, ο ρυθµός αύξησης
του Μ3 σηµείωσε επιτάχυνση µέχρι το Μάιο (7,6%). Η επιτάχυνση αυτή µάλλον αντανακλούσε
αυξηµένη διακράτηση χρήµατος για λόγους πρόνοιας λόγω της αύξησης της αβεβαιότητας στις
χρηµατιστηριακές αγορές. Από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο ο δωδεκάµηνος ρυθµός ανόδου
του Μ3 παρουσίασε σταδιακή επιβράδυνση, που αποδόθηκε στην υψηλή βάση σύγκρισης το
προηγούµενο έτος. Ωστόσο, το τελευταίο τρίµηνο διαµορφώθηκε στο 7%. Ο ετήσιος ρυθµός
αύξησης του Μ1 σηµείωσε επιβράδυνση από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο, αλλά στη συνέχεια
επιταχύνθηκε και διαµορφώθηκε σε 7,6% το τρίτο τρίµηνο µε το Μ0 να φτάνει το 12,9% και τις
καταθέσεις διάρκειας µίας ηµέρας το 8,1%.
Το διατραπεζικό επιτόκιο για πράξεις διάρκειας µίας ηµέρας, όπως µετρείται µε το
επιτόκιο ΕΟΝΙΑ, παρέµεινε όλο το 2002 λίγο πάνω από το επίπεδο του ελάχιστου επιτοκίου
προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος (3,25%). Το επιτόκιο
8

Νοµισµατική Πολιτική, Ενδιάµεση Έκθεση, Νοέµβριος 2002
Νοµισµατική Πολιτική, Ενδιάµεση Έκθεση, Οκτώβριος 2003

27

EURIBOR τριών µηνών, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων,
σηµείωσε αύξηση το πρώτο πεντάµηνο του 2002 και διαµορφώθηκε κοντά στο 3% το
∆εκέµβριο.
Στην Ελλάδα, πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα επιτόκια των τραπεζικών
χορηγήσεων στο εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου, τα οποία συνέκλιναν περαιτέρω προς τα
γενικώς χαµηλότερα επιτόκια της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, το µέσο επιτόκιο των
βραχυπρόθεσµων δανείων προς τις επιχειρήσεις µειώθηκε κατά 0,6 % την περίοδο αυτή και
διαµορφώθηκε το Σεπτέµβριο σε 7,2% ενώ και το µέσο επιτόκιο των µακροπρόθεσµων δανείων
προς τις επιχειρήσεις µειώθηκε ελαφρά και το ∆εκέµβριο διαµορφώθηκε στο 7,23%. Όσον
αφορά τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, αυτά παρουσίασαν µικτές τάσεις στην περίοδο
Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους. Συγκεκριµένα, το επιτόκιο των δανείων µέσω
πιστωτικών καρτών παρουσίασε αύξηση ενώ τα επιτόκια των προσωπικών δανείων µειώθηκαν.
Μείωση παρατηρήθηκε και στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.
Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του Μ3 επιβραδύνθηκε σηµαντικά σε 1,6% το τρίτο τρίµηνο
του 2002, παραµένοντας σταθερά χαµηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθµό αύξησης του
συνολικού Μ3 της ζώνης του ευρώ. Η υποχώρηση του ρυθµού ανόδου του Μ3 συνδέθηκε µε
την επιβράδυνση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης. Επίσης, την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεµβρίου το νόµισµα σε κυκλοφορία παρέµεινε σταθερά σε επίπεδο χαµηλότερο από ότι την
αντίστοιχη περίοδο του 2001, για λόγους που συνδέονται µε την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική
µορφή.Όσον αφορά τα βασικά µεγέθη που απαρτίζουν το M3, η ποσότητα του νοµίσµατος σε
κυκλοφορία (M0) διαµορφώθηκε στο 12,7% το τρίτο τρίµηνο. Υψηλότεροι ρυθµοί µείωσης του
M0 παρατηρήθηκαν τους πρώτους µήνες του 2002 και συνδέονταν άµεσα µε την εισαγωγή του
ευρώ σε φυσική µορφή από την 1η Ιανουαρίου 2002 επειδή οι ιδιώτες περιόρισαν την ποσότητα
του νοµίσµατος που διακρατούσαν αδρανή, αυξάνοντας τις καταθέσεις τους. Από το Μάιο όµως,
ο δωδεκάµηνος ρυθµός µείωσης περιορίστηκε, καθώς µε την ολοκλήρωση της µετάβασης στο
ευρώ το κοινό φαίνεται ότι αύξησε πάλι τη διακράτηση νοµίσµατος πέραν των αναγκών του για
συναλλαγές.
Ο δωδεκάµηνος ρυθµός ανόδου της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας από τα
ΝΧΙ περιορίστηκε σε 7,1% το ∆εκέµβριο. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τη σηµαντική
επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ το
υπόλοιπο της χρηµατοδότησης της γενικής κυβέρνησης παρέµεινε σε χαµηλότερο επίπεδο από
ότι στο τέλος του 2001. Ο δωδεκάµηνος ρυθµός µεταβολής της χρηµατοδότησης της γενικής
κυβέρνησης διαµορφώθηκε σε -5,2% το ∆εκέµβριο ενώ ο ετήσιος ρυθµός ανόδου των
τραπεζικών πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά υποχώρησε σηµαντικά σε 18,3%
το ∆εκέµβριο από, αντανακλώντας σε µεγάλο βαθµό την περιορισµένη αύξηση των πιστώσεων
προς τις επιχειρήσεις, καθώς και την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης προς τα
νοικοκυριά.
Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα, µετά τη συνεχή αποκλιµάκωσή του κατά την περίοδο
1991- 1999, παρέµεινε το 2002 υψηλότερος του 3% για τρίτο κατά σειρά έτος και η προς τα άνω
απόκλισή του από τον πληθωρισµό στη ζώνη του ευρώ διευρύνθηκε τα τελευταία δύο έτη. Οι
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εξελίξεις αυτές συντέλεσαν στη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Στη
διάρκεια των πρώτων δέκα µηνών του 2002 ο πληθωρισµός, µε βάση τον ετήσιο ρυθµό
µεταβολής του ∆ΤΚ, διατηρήθηκε υψηλός, και µάλιστα σε επίπεδα τα οποία υπερέβαιναν τα
αντίστοιχα των τελευταίων µηνών του 2001 (3,7% τον Οκτώβριο έναντι 3,0% το ∆εκέµβριο του
2001). Επιπλέον, µε βάση τον Εν∆ΤΚ, ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε σε 3,9% τον ίδιο µήνα και
διευρύνθηκε η θετική διαφορά του από τον πληθωρισµό στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο ο οποίος
ήταν 2,3% τον Οκτώβριο. Ο πυρήνας του πληθωρισµού διαµορφώθηκε σε 3,5% τον Οκτώβριο.

Η συνολική εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας ήταν θετική αν και παρουσίασε
επιβράδυνση σύµφωνα µε τους περισσότερους βραχυχρόνιους δείκτες. Ο ρυθµός ανόδου του
ΑΕΠ καθώς και ο ρυθµός ανόδου της ιδιωτικής καταναλωτικής ζήτησης παρέµειναν υψηλοί,
ενώ παράλληλα µειώθηκε για τρίτο κατά σειρά έτος το ποσοστό ανεργίας, αλλά µε σχετικά
βραδύ ρυθµό.
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3.3. 20039
Στη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ χαλάρωσε περαιτέρω τη νοµισµατική της πολιτική, λαµβάνοντας
υπόψη τη σταδιακή υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων και το χαµηλό ρυθµό ανόδου της
οικονοµικής δραστηριότητας. Τα βασικά επιτόκια της EKT µειώθηκαν δύο φορές, το Μάρτιο
και τον Ιούνιο κατά 75 µονάδες βάσης συνολικά. Το πρώτο εξάµηνο τα επιτόκια της ενιαίας
αγοράς χρήµατος συνέχισαν την πτωτική πορεία που είχε αρχίσει το Μάιο του 2002. Από τον
Ιούλιο όµως η πτωτική αυτή πορεία ανακόπηκε και µάλιστα σηµειώθηκε µικρή αύξηση στα
επιτόκια για τις µεγαλύτερες διάρκειες, τα οποία όµως εξακολούθησαν να βρίσκονται σε χαµηλά
επίπεδα. Τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τραπεζικά επιτόκια, τόσο των χορηγήσεων
όσο και των καταθέσεων, συνέχισαν να µειώνονται έως και τον Αύγουστο, µε εξαίρεση
ορισµένα επιτόκια χορηγήσεων στα οποία σηµειώθηκε άνοδος τον Αύγουστο. Τα τραπεζικά
επιτόκια συνήθως επηρεάζονται µε κάποια υστέρηση από τις εξελίξεις των επιτοκίων στην
αγορά χρήµατος και των αποδόσεων των οµολόγων. Μετά την τελευταία µείωση, το ελάχιστο
επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης διαµορφώθηκε στο 2%, το επιτόκιο
οριακής χρηµατοδότησης στο 3% και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 1%.
Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του Μ1 συνέχισε να επιταχύνεται την περίοδο ΙανουαρίουΑυγούστου και διαµορφώθηκε σε 11% το τελευταίο τρίµηνο. Η επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου
του Μ1 συνδέθηκε µε τη σταδιακή επάνοδο του νοµίσµατος σε κυκλοφορία σε κανονικά
επίπεδα, µετά την ολοκλήρωση της µετάβασης στο ευρώ. Το τελευταίο τρίµηνο του 2003 το Μ1
διαµορφώθηκε στο 11% µε το Μ0 στο 26,5% και τις καταθέσεις διάρκειας µίας ηµέρας στο
8,8%. Ο ρυθµός αύξησης του Μ3 επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους και παρέµεινε σε υψηλά
επίπεδα (γύρω στο 8%) σε σύγκριση µε την τιµή αναφοράς της ΕΚΤ (4,5%) και το τελευταίο
τρίµηνο του έτους κυµάνθηκε στο 7,6%.
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Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων στην Ελλάδα
κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου. Το µέσο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων δανείων
προς τις επιχειρήσεις µειώθηκε κατά 0,6% και διαµορφώθηκε τον Αύγουστο σε 6,6% και το
µέσο επιτόκιο των µακροπρόθεσµων δανείων προς τις επιχειρήσεις διαµορφώθηκε σε 6,1% τον
Αύγουστο. Το επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων κυµάνθηκε στο 24,8% το τελευταίο
τρίµηνο και των στεγαστικών στο 27,1%.
Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας από τα ΝΧΙ
παρουσίασε επιβράδυνση το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου και το τελευταίο τρίµηνο
διαµορφώθηκε στο 3,2% Η επιβράδυνση αυτή συνδυάζει µεγάλη µείωση της χρηµατοδότησης
της γενικής κυβέρνησης (τελευταίο τρίµηνο:-15,9%) και µικρή επιτάχυνση του ρυθµού ανόδου
των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά (τελευταίο τρίµηνο:17,1%). Ειδικότερα, η
πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις ήταν ταχύτερη (τελευταίο τρίµηνο:11%), ενώ η
πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά επιβραδύνθηκε (τελευταίο τρίµηνο:28,2%).
Τους πρώτους οκτώ µήνες, ο µέσος ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού στην Ελλάδα
υποχώρησε στο 3,6% βάσει του Εν∆ΤΚ. Ο πληθωρισµός επιβραδύνθηκε σταδιακά στη διάρκεια
του έτους. Πράγµατι, ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του Εν∆ΤΚ ήταν 3,8% το πρώτο τρίµηνο και
περίπου 3,4% το τελευταίο τρίµηνο. Τους πρώτους οκτώ µήνες του έτους, ο πυρήνας του
πληθωρισµού υποχώρησε στο 3,1%, κατά µέσο όρο. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ, ο
ετήσιος ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ διαµορφώθηκε στο 4,5% όλο το έτος.
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3.4. 200410
Μέχρι το 2004, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ διατήρησε αµετάβλητα τα βασικά της
επιτόκια, τα οποία στη διάρκεια των πρώτων εννέα µηνών του 2004 παρέµειναν στο επίπεδο που
διαµορφώθηκε στις 6 Ιουνίου 2003. Τα επιτόκια της ενιαίας αγοράς χρήµατος παρέµειναν σε
αρκετά χαµηλό επίπεδο, όπως και το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης και το επιτόκιο αποδοχής
καταθέσεων.
Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της ποσότητας χρήµατος M3 συνέχισε να επιβραδύνεται σε
6,1% το τελευταίο τρίµηνο του 2004. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του Μ1 παρέµεινε υψηλός στη
διάρκεια των πρώτων οκτώ µηνών του 2004, αν και επιβραδύνθηκε σε 9,3% το τελευταίο
τρίµηνο του 2004.
Στην Ελλάδα, τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων στην Ελλάδα, αύξηση σηµειώθηκε
στα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων σε αντίθεση µε τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων
που παρέµειναν σταθερά, ενώ ανάµικτη εικόνα παρουσίασαν τα επιτόκια των επιχειρηµατικών
δανείων. Το επιτόκιο των νέων καταναλωτικών δανείων µε επιτόκιο κυµαινόµενο ή επιτόκιο
σταθερό για περίοδο έως και ένα έτος παρουσίασε διακυµάνσεις στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου και το ∆εκέµβριο διαµορφώθηκε σε 8,58%. Ο σταθµικός µέσος όρος των επιτοκίων
του συνόλου των νέων στεγαστικών δανείων, αν και κινήθηκε ανοδικά το πρώτο τρίµηνο του
2004, στη συνέχεια µειώθηκε και το ∆εκέµβριο διαµορφώθηκε στο 4,21%.
Οι συνιστώσες του M3 αυξήθηκαν ως σύνολο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου
του τρέχοντος έτους µε ρυθµό που δεν µεταβλήθηκε ουσιαστικά σε σχέση µε το τελευταίο
τρίµηνο του 2003, ενώ επιταχύνθηκε ελαφρά το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου και τελικά
διαµορφώθηκε στο 6,1% το τελευταίο τρίµηνο. Το Μ1 κυµάνθηκε στο 9,3% το τελευταίο
τρίµηνο, µε το Μ0 να είναι 19,1% και τις καταθέσεις µίας ηµέρας στο 7,7%.
Ο δωδεκάµηνος ρυθµός αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας από τα
ΝΧΙ παρουσίασε σηµαντική επιτάχυνση το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου και
διαµορφώθηκε σε 8,6% το τελευταίο τρίµηνο. Η επιτάχυνση αυτή οφείλεται στο ότι η
χρηµατοδότηση της γενικής κυβέρνησης συνέχισε µεν να µειώνεται το οκτάµηνο ΙανουαρίουΑυγούστου, αλλά µε πολύ βραδύτερο ρυθµό από ότι το 2003 (τελευταίο τρίµηνο: -5,6%).
Αντίθετα, ο ετήσιος ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
υποχώρησε ελαφρά κατά την περίοδο αυτή (τελευταίο τρίµηνο: 16,1%), συνεχίζει όµως να
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.
Ο µέσος ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού στην Ελλάδα υποχώρησε στο 3,0% βάσει του
Εν∆ΤΚ αποκλειστικά λόγω εξωγενών επιδράσεων (κυρίως της µείωσης των τιµών των νωπών
οπωροκηπευτικών). Αντίθετα, ο πυρήνας του πληθωρισµού όχι µόνο παρέµεινε υψηλός (3,2%
κατά µέσο όρο), αλλά και αυξήθηκε σε σχέση µε το 2003. Η ελληνική οικονοµία εξακολούθησε
10
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το 2004 να αναπτύσσεται µε υψηλό ρυθµό για όγδοο κατά σειρά έτος. Κύριος προωθητικός
παράγοντας της ανάπτυξης ήταν και το 2004 η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία
στηρίζεται από την ενίσχυση του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, τη
συνεχιζόµενη επέκταση της καταναλωτικής πίστης και την άνοδο της αξίας των περιουσιακών
στοιχείων των νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ, ο
ετήσιος ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ ήταν 4,7%.
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3.5. 200511
To 2005, η ΕΚΤ διατήρησε τα βασικά της επιτόκια στα ίδια επίπεδα που είχαν διαµορφωθεί τον
Ιούνιο του 2003. Τα επιτόκια στην ενιαία αγορά χρήµατος της ζώνης του ευρώ παρέµειναν σε
χαµηλά επίπεδα κατά τους πρώτους εννέα µήνες του 2005 και γενικά παρουσίασαν µικρές
µεταβολές, αντανακλώντας τη σταθερότητα των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Ειδικότερα, το
επιτόκιο για καταθέσεις διάρκειας µίας ηµέρας στη διατραπεζική αγορά (ΕΟΝΙΑ) κινήθηκε
κοντά στο 2%, που είναι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς της ΕΚΤ για τις πράξεις κύριας
αναχρηµατοδότησης. Τα επιτόκια EURIBOR στις µικρές και µεσαίες διάρκειες (ενός, τριών και
έξι µηνών) παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητα, ενώ στις µεγαλύτερες διάρκειες (12 µηνών)
παρουσίασαν µείωση κατά το πρώτο εξάµηνο, αλλά ανέκαµψαν στη συνέχεια.
Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της ποσότητας χρήµατος M3 παρουσίασε συνεχή επιτάχυνση
µετά το δεύτερο τρίµηνο και διαµορφώθηκε στο 7,8% το τελευταίο τρίµηνο. Η εξέλιξη αυτή
οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στο ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων. Το χαµηλό κόστος
ευκαιρίας της διακράτησης χρήµατος τροφοδότησε ιδίως τη ζήτηση στοιχείων που
περιλαµβάνονται στο Μ1 και, σε συνδυασµό µε την υψηλή ζήτηση τραπεζογραµµατίων ευρώ
τόσο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ όσο και από µη κατοίκους, διατήρησε υψηλό τον
ετήσιο ρυθµό αύξησης του Μ1 (τελευταίο τρίµηνο: 10,9%) µε το Μ0 να διαµορφώνεται στο
14,8% και τις καταθέσεις µίας ηµέρας στο 10,2% .
Τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα παρουσίασαν µικρές µεταβολές
κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, καθώς τα επιτόκια της ΕΚΤ παραµένουν σταθερά
από τον Ιούνιο του 2003, ενώ οι τάσεις στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων δεν είναι
11
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οµοιόµορφες. Όσον αφορά τις καταθέσεις, ελαφρά µειώθηκαν τόσο το µέσο επιτόκιο των νέων
καταθέσεων των νοικοκυριών διάρκειας µίας ηµέρας όσο και το µέσο επιτόκιο των καταθέσεων
µε συµφωνηµένη διάρκεια έως ένα έτος.
Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του M3 επιβραδύνθηκε στη διάρκεια του οκταµήνου
Ιανουαρίου-Αυγούστου (τελευταίο τρίµηνο: 6,9%), καθώς µετατοπίστηκαν κεφάλαια από το
M3 προς τοποθετήσεις εκτός M3. Τα επιτόκια των καταθέσεων σηµείωσαν µικρές µεταβολές
κατά το οκτάµηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου, καθώς τα επιτόκια της ΕΚΤ παρέµειναν αµετάβλητα
από τον Ιούνιο του 2003. Ειδικότερα, το µέσο επιτόκιο καταθέσεων κυµάνθηκε στο 1,25% και
το µέσο επιτόκιο δανείων στο 5,73%.
∆ιακυµάνσεις παρατηρήθηκαν στον ετήσιο ρυθµό αύξησης της συνολικής
χρηµατοδότησης της οικονοµίας από τα ΝΧΙ, µε αποτέλεσµα το τελευταίο τρίµηνο να
διαµορφωθεί σε 14%. Η χρηµατοδότηση της γενικής κυβέρνησης διαµορφώθηκε στο -0,7% ενώ
προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο 20,1% το τελευταίο τρίµηνο. Η πιστωτική επέκταση
προς τους περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας παρουσίασε επιβράδυνση κατά
τους πρώτους οκτώ µήνες του 2005. Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος της ναυτιλίας,
ενώ επιτάχυνση παρατηρήθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους.
Για ολόκληρο το 2005, ο ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού στην Ελλάδα βάσει του
Εν∆ΤΚ διαµορφώθηκε στο 3,5% και ο πυρήνας του πληθωρισµού στο 3%. Ο ρυθµός ανόδου
της οικονοµικής δραστηριότητας κυµάνθηκε στο 3,7% σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ. Ωστόσο, από τα
µέσα του 2004 και µετά την ολοκλήρωση των έργων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η άνοδος
της δραστηριότητας άρχισε να εµφανίζει σηµεία επιβράδυνσης. Από τις αρχές του 2005 η
επιβράδυνσή της έγινε σαφέστερη, καθώς το πρώτο τρίµηνο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του
ΑΕΠ υποχώρησε στο 3,5%.
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3.6. 200612
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αύξησε τα βασικά επιτόκια πέντε φορές από το ∆εκέµβριο
του 2005, συνολικά κατά 125 µονάδες µε το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις
κύριας αναχρηµατοδότησης, να διαµορφώνεται στο 3,25%.
Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου Μ3 επιταχύνθηκε το πρώτο πεντάµηνο και διαµορφώθηκε σε
8,8% το Μάιο. Το τρίµηνο Ιουνίου-Αυγούστου ο ρυθµός αύξησης του Μ3 επιβραδύνθηκε
(µέσος όρος τριµήνου: 8,2%) και το τελευταίο τρίµηνο διαµορφώθηκε στο 9%. Το Μ1 έφτασε
το 6,8% το τελευταίο τρίµηνο µε το Μ0 στο 11,1% και τις καταθέσεις µίας ηµέρας στο 6%.
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Το τελευταίο τρίµηνο του 2005 τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται
καθώς ενισχύονταν οι προσδοκίες για αύξηση των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Η άνοδος των
επιτοκίων συνεχίζεται το 2006 µε το Euribor να φτάνει το 3,68% το ∆εκέµβριο. Στο διάστηµα
Ιανουαρίου-Αυγούστου, τα ελληνικά επιτόκια παρουσίασαν αύξηση σε σχεδόν όλες τις
κατηγορίες δανείων, ενώ είχαν µειωθεί σηµαντικά κατά την προηγούµενη πενταετία. Το
επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυµάνθηκε στο 6,82% και των καταναλωτικών δανείων στο
6,82% το τελευταίο τρίµηνο.
Μετά την επιβράδυνσή του κατά το 2005, ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του Μ3 παρουσίασε
σταδιακή επιτάχυνση στο οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αύγουστου και διαµορφώθηκε σε 12,1% τον
Αύγουστο και στο 10,6% το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της
συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας από τα εγχώρια ΝΧΙ επιταχύνθηκε περαιτέρω κατά
τη διάρκεια των πρώτων οκτώ µηνών και ανήλθε σε 15,3% το τελευταίο τρίµηνο. Η εξέλιξη
αυτή αντανακλούσε κυρίως την πορεία της χρηµατοδότησης της γενικής κυβέρνησης από τα
εγχώρια ΝΧΙ, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της οποίας διαµορφώθηκε σε -1,8% το τελευταίο
τρίµηνο. Αντίθετα, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ανήλθε στο
21,3%.
Τους πρώτους εννέα µήνες του 2006 ο πληθωρισµός στην Ελλάδα κινήθηκε κοντά στο
µέσο ετήσιο ρυθµό του προηγούµενου έτους αλλά και ολόκληρης της περιόδου 2001-2005 (στο
3,5%). Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του Εν∆ΤΚ διαµορφώθηκε στο 3,4% το τρίτο τρίµηνο, έναντι
3,5% το τελευταίο τρίµηνο του 2005. Ο πυρήνας του πληθωρισµού εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε
στο 3,4% το τελευταίο τρίµηνο. Για ολόκληρο το 2006 ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός (βάσει του
Εν∆ΤΚ) διαµορφώθηκε στο 3,3%.

Η ελληνική οικονοµία, υπό την επίδραση µιας σειράς ευνοϊκών παραγόντων (όπως η
ένταξη στο σταθερό οικονοµικό περιβάλλον της ΟΝΕ και το γεγονός ότι τα πραγµατικά επιτόκια
µειώθηκαν λόγω της ένταξης και παρέµειναν χαµηλά στη συνέχεια) αλλά και έκτακτων
γεγονότων (όπως η διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων και η σηµαντική αύξηση των
38

ναυτιλιακών εσόδων το 2004), σηµείωσε κατά την τελευταία πενταετία συνεχή και σταθερή
άνοδο της οικονοµικής δραστηριότητας, µε ρυθµούς που σαφώς υπερέβαιναν εκείνους που είχαν
επιτευχθεί το δεύτερο µισό της δεκαετίας του '90. Το 2005 ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ
υποχώρησε στο 4,3%.

3.7. 200713
Η νοµισµατική πολιτική του Ευρωσυστήµατος κατέστη προοδευτικά λιγότερο διευκολυντική
από τα τέλη του 2005 και µετά. Στο διάστηµα αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αύξησε
τα βασικά επιτόκια συνολικά κατά 2%, µε αποτέλεσµα το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για
πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης να έχει διαµορφωθεί στο 4%.
13
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Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου της ποσότητας χρήµατος Μ3 επιταχύνθηκε σηµαντικά την
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου και το τελευταίο τρίµηνο διαµορφώθηκε στο 12%. Το Μ1
κυµάνθηκε το τελευταίο τρίµηνο στο 5,9% µε το Μ0 στο 8% και τις καταθέσεις µίας ηµέρας στο
5,5%.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια στην αγορά χρήµατος
συνέχισαν την ανοδική πορεία τους λόγω των αυξήσεων των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ αλλά
και των προσδοκιών για περαιτέρω περιορισµό του διευκολυντικού χαρακτήρα της
νοµισµατικής πολιτικής (µέσο επιτόκιο EURIBOR τριών µηνών τον Ιούλιο: 4,22%).
Το δίµηνο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου επικράτησε νευρικότητα στην αγορά χρήµατος,που
συνδεόταν µε την κρίση στην αγορά στεγαστικών δανείων προς δανειολήπτες χαµηλής
φερεγγυότητας στις ΗΠΑ (subprimemortgagemarket). Γι' αυτό ασκήθηκαν αυξητικές πιέσεις
στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. Με στόχο να αποκαταστήσει την οµαλή λειτουργία της αγοράς
χρήµατος, η ΕΚΤ αύξησε σηµαντικά την παροχή ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύµατα,
αφενός στο πλαίσιο των τακτικών πράξεων κύριας και πιο µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης και αφετέρου µε τη διεξαγωγή πράξεων εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας (finetuningoperations) και έκτακτων πράξεων πιο
µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης. Οι παρεµβάσεις της ΕΚΤ είχαν ως αποτέλεσµα να
περιοριστεί η απότοµη αύξηση του διατραπεζικού επιτοκίου µίας ηµέρας (ΕΟΝΙΑ). Τα
διατραπεζικά επιτόκια στις µακρότερες διάρκειες (ενός έως δώδεκα µηνών) επίσης αυξήθηκαν
απότοµα και παρέµειναν υψηλά: π.χ. το επιτόκιο EURIBOR τριών µηνών αυξήθηκε σε µέση
µηνιαία βάση κατά 32 µονάδες βάσης µεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου του 2007 και σηµείωσε
µικρή περαιτέρω αύξηση το Σεπτέµβριο. Επίσης αυξήθηκε απότοµα η αβεβαιότητα της αγοράς
όσον αφορά τη µελλοντική εξέλιξη των διατραπεζικών επιτοκίων, όπως µετρείται από την
τεκµαρτή µεταβλητότητα.
Στην Ελλάδα, ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του M3επιταχύνθηκε περαιτέρω το οκτάµηνο
Ιανουαρίου-Αυγούστου και διαµορφώθηκε στο 14,7% το τελευταίο τρίµηνο.Ο ετήσιος ρυθµός
αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης της οικονοµίας από τα εγχώρια ΝΧΙεπιβραδύνθηκε
κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ µηνών του 2007 και διαµορφώθηκε σε 12,0% τον
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Αύγουστο. Η πιστωτική επέκταση προς τη γενική κυβέρνηση διαµορφώθηκε στο -16,1% και
προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο 21,2% το τελευταίο τρίµηνο.
Τους πρώτους οκτώ µήνες του 2007 ο πληθωρισµός στην Ελλάδα υποχώρησε αισθητά σε
σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του Εν∆ΤΚ ήταν 3,6% και ο µέσος
ετήσιος πυρήνας πληθωρισµού ανήλθε στο 3,2%. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ, το
πρώτο εξάµηνο του 2007 ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τις αρχικές
προβλέψεις, διαµορφώθηκε στο 4,4%.
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4. Κρίση στην ελληνική οικονοµία
Η χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στα µέσα του 2008 οδήγησε σε µια δραµατική αύξηση
του δηµόσιου χρέους σε πολλές αναπτυγµένες οικονοµίες. Η κρίση στεγαστικών δανείων
χαµηλής φερεγγυότητας στις ΗΠΑ, που επιδεινώθηκε ραγδαία µε την κατάρρευση της
επενδυτικής τράπεζας LehmanBrothers, µετατράπηκε σε κρίση δηµόσιου χρέους στην
Ευρωζώνη. Αυτή η τεράστια αύξηση του δηµόσιου χρέους ήταν σε κάποιο βαθµό το
αποτέλεσµα των προσπαθειών των κυβερνήσεων να µειώσουν το ιδιωτικό χρέος που
συσσωρευόταν τα προηγούµενα χρόνια.14 Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν
αρνητικούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ, ενώ τη µεγαλύτερη ύφεση παρουσίασαν οι
περισσότερο ανοικτές οικονοµίες, οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα από τη ραγδαία πτώση του
παγκόσµιου εµπορίου (κατά 10,7%) το 2009. Φυσικά, οι περισσότερο ανοικτές οικονοµίες ήταν
και οι πρώτες που ευνοήθηκαν από την ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας και του διεθνούς
εµπορίου, η οποία ξεκίνησε το 2010. Αντίθετα, χώρες µε σοβαρές εξωτερικές και εσωτερικές
µακροοικονοµικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές αδυναµίες δεν διέθεταν την απαιτούµενη
αντοχή και ευελιξία για να αντιµετωπίσουν αυτοδύναµα τις επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής
και οικονοµικής κρίσης και να επωφεληθούν από την ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας και
του διεθνούς εµπορίου, που ακολούθησε µετά τη µεγάλη ύφεση του 2009.
Από τον Οκτώβριο του 2009, η Ελλάδα βιώνει την πιο δύσκολη οικονοµική κρίση στην
µεταπολεµική ιστορία της έχοντας τα υψηλότερα επίπεδα δηµοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και
ένα από τα µεγαλύτερα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της
Ευρωζώνης που δέχτηκε έντονες πιέσεις από τις αγορές και η πρώτη χώρα που στράφηκε σε
άλλα κράτη–µέλη της ζώνης του ευρώ και το ∆ΝΤ για οικονοµική βοήθεια.15 Η κρίση ήγειρε το
ζήτηµα της θέσης της χώρας στην ΟΝΕ, µε εξέχοντες παρατηρητές να ζητούν την έξοδο της
χώρας από το ευρώ ως µέσο ώθησης της οικονοµικής ανάκαµψης.

4.1. Τα αίτια της κρίσης16
Οι ρίζες της ελληνικής κρίσης ανάγονται πίσω στο χρόνο και πιο συγκεκριµένα στις
παραδοσιακές κεϋνσιανές πολιτικές που εφαρµόστηκαν τη δεκαετία του 1980 και οι οποίες
άφησαν στη χώρα µια κληρονοµιά υψηλού δηµοσίου χρέους και πληθωρισµού. Τη δεκαετία του
1990, η Ελλάδα εφάρµοσε προγράµµατα σύγκλισης πετυχαίνοντας µια µερική αλλαγή από αυτή
τη µη ικανοποιητική µακροοικονοµική συµπεριφορά, η οποία όµως δεν ολοκληρώθηκε. Ο
κύριος λόγος ήταν ότι, µε εξαίρεση την περίοδο 1990-93, οι ελληνικές κυβερνήσεις επιδίωξαν
µακροοικονοµική σταθεροποίηση µέσω µιας περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής, χωρίς να
14
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εφαρµόσουν επαρκείς πολιτικές µε µικροοικονοµικό προσανατολισµό αυξάνοντας την
ευελιξία/ανταγωνισµό στην αγορά εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, συνθήκες που
επισηµαίνονται στη θεωρία Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών ως απαραίτητα προαπαιτούµενα
για επιτυχηµένη συµµετοχή στο κοινό νόµισµα. Ωστόσο, παρόλο που η Ελλάδα πέτυχε αρκετή
µακροοικονοµική σύγκλιση για να εξασφαλίσει την ένταξή της στο ευρώ το 2001, απέτυχε να
πετύχει τον αναγκαίο βαθµό µικροοικονοµικής σύγκλισης θέτοντας σε εφαρµογή τις
απαραίτητες άµυνες εναντίον απορυθµιστικών οικονοµικών διαταραχών µέσα στην Ευρωζώνη.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να διατηρήσει µια αδύναµη και πολύ στρεβλωµένη πλευρά
της προσφοράς χωρίς να είναι έτοιµη για τη συµµετοχή της στο ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας από την ένταξη της χώρας στο ευρώ, η Ελλάδα
επέστρεψε σε πολιτικές όµοιες µε αυτές της δεκαετίας του 1980. Τα κύρια χαρακτηριστικά
αυτών των πολιτικών ήταν η έλλειψη προόδου στην προώθηση αναγκαίων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και µια σηµαντική αύξηση στους µισθούς του δηµόσιου τοµέα και την
απασχόληση, χαρακτηριστικά τα οποία προκάλεσαν µια σηµαντική αύξηση στο λόγο δηµόσιων
δαπανών – ΑΕΠ από 45% το 2001 στο 54% το 2009. Με τα δηµόσια έσοδα στάσιµα περίπου
στο 40% του ΑΕΠ, η οικονοµία οδηγήθηκε σε αυξηµένα ελλείµµατα βάζοντας το ελληνικό
δηµόσιο χρέος σε ανοδική πορεία πριν τη παγκόσµια πιστωτική κρίση του 2008-2009.Επίσης, η
υπερβολική αύξηση των µισθών στο δηµόσιο τοµέα οδήγησε σε µια υπερβάλλουσα αύξησή τους
και στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και σε συνολικό επίπεδο. Ένα χρήσιµο σηµείο αναφοράς που
καθορίζει το αν οι αυξήσεις µισθών είναι συµβατές µε την παραγωγική δυνατότητα της
οικονοµίας είναι το άθροισµα του πληθωρισµού και της παραγωγικής ανάπτυξης. Κατά τη
διάρκεια των ετών 2001-2009 η συσσωρευµένη αύξηση στις ονοµαστικές αποζηµιώσεις των
υπαλλήλων στην Ελλάδα ήταν 47%, η µεγαλύτερη στην ΟΝΕ, ενώ το άθροισµα της
παραγωγικής ανάπτυξης και του πληθωρισµού ήταν µόλις 37,6%.
Σε γενικές γραµµές, η έλλειψη µεταρρυθµίσεων στην πλευρά της προσφοράς σε
συνδυασµό µε µια αύξηση στη ζήτηση καθοδηγούµενη από αυξηµένες δηµόσιες δαπάνες,
υπερβολική αύξηση µισθών και µείωση των πραγµατικών επιτοκίων µετά την ένταξη στην
Ευρωζώνη οδήγησαν σε θετικά παραγωγικά κενά των οποίων το µέγεθος την περίοδο 2001-2009
εκτιµήθηκε, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, περίπου 40%. Αυτό ενισχύθηκε από την έλλειψη ενός
αξιόπιστου ευρωπαϊκού µηχανισµού µακροοικονοµικής παρακολούθησης και ιδιωτικών
προσδοκιών ότι καµιά χώρα της Ευρωζώνης δεν θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία, ανεξαρτήτως της
κατάστασης των θεµελιωδών µεγεθών της.Από αυτή την άποψη, το ξεκίνηµα της ελληνικής
κρίσης χρέους στα τέλη του 2009 και η βαθιά ύφεση που ακολούθησε δεν προκάλεσαν έκπληξη:
ήταν, σε µεγάλο βαθµό, ένα φαινόµενο εξισορρόπησης που αποκατάστησε την ελληνική
παραγωγή στο φυσικό της επίπεδο. Αυτό που την πυροδότησε ήταν η παγκόσµια οικονοµική
κρίση του 2008 η οποία στέρησε από την Ελλάδα εύκολη πρόσβαση σε εξωτερικά δάνεια µε
τρόπο που θυµίζει «ξαφνικό θάνατο» (suddendeath).
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4.2. Η αντίδραση της νοµισµατικής πολιτικής στην κρίση17
Η αντίδραση της ΕΚΤ περιλάµβανε δύο είδη µέτρων, συµβατικά και µη συµβατικά µέτρα. Η
συµβατική αντίδραση ήταν να προσαρµόσει τα βασικά της επιτόκια προς τα κάτω εξαιτίας µιας
λιγότερο αβλαβούς µακροοικονοµικής αντιµετώπισης και να µειώσει τους κινδύνους για τη
σταθερότητα των τιµών. Τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια πλησίασαν το µηδέν στην Ευρωζώνη και
σε γενικές γραµµές οι χρηµατοοικονοµικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές.Ταυτόχρονα, η συµβατική
νοµισµατική πολιτική κατακρίθηκε ως ανεπαρκής γιατί, κατά τη διάρκεια της κρίσης και
ιδιαίτερα από το 2010, το κανάλι µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής µέσω επιτοκίων ήταν
εξασθενηµένο, αρχικά επειδή η διατραπεζική αγορά ήταν δυσλειτουργική και έπειτα επειδή ο
τραπεζικός τοµέας σε πολλές χώρες έγινε ο ίδιος δυσλειτουργικός και απρόθυµος ή ανίκανος να
επιτελέσει τον διαµεσολαβητικό του ρόλο. Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση, η ΕΚΤ
ξεκίνησε µια σειρά µη συµβατικών µέτρων για να επαναφέρει µια κατάλληλη διάδοση των
αναγκών της νοµισµατικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων δανειοδοτικών πράξεων µέσω
µιας κλειστής διαδικασίας σταθερού επιτοκίου µε πλήρη καταµερισµό, την παροχή ρευστότητας
µε µεγαλύτερη προθεσµία λήξης και επέκταση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας από την κεντρική
τράπεζα. Καθώς η οικονοµική ολοκλήρωση στην Ευρωζώνη είχε διαβρωθεί και οι τράπεζες
περιορίστηκαν, σε µεγάλο βαθµό, εντός των εθνικών τους συνόρων, το Ευρωσύστηµα παρέµεινε
έτοιµο να παρέχει ρευστότητα υπό σταθερές και οµοιόµορφες συνθήκες σε όλη την Ευρωζώνη,
όπως θα γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη νοµισµατική ένωση.
Το Ευρωσύστηµα προχώρησε ένα βήµα παραπέρα και άρχισε να παρεµβαίνει άµεσα στις
αγορές χρεογράφων για να διορθώσει σοβαρές δυσλειτουργίες ορισµένων τµηµάτων. Η πρώτη
πράξη τέτοιου τύπου ήταν το πρόγραµµα για αγορές τίτλων (SecuritiesMarketsProgramme,
SMP) που ξεκίνησε το Μάιο του 2010 και ακολουθήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 από ένα
πρόγραµµα αγοράς καλυµµένων οµολογιών που εκδίδονται από τράπεζες. Τέλος, τον
Σεπτέµβριο του 2012 ανακοινώθηκε το πρόγραµµα OMT (Outright Monetary Transactions),
αλλά δεν ενεργοποιήθηκε.Ο σχεδιασµός του προγράµµατος OMT δηµιούργησε τα σωστά
κίνητρα για τις κυβερνήσεις ώστε να βελτιώσουν την συµπεριφορά τους όσον αφορά τη
δηµοσιονοµική πειθαρχεία και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Στην πραγµατικότητα, το OMT
θα ενεργοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου η δικαιούχος χώρα έχει δεσµευτεί σε αυστηρούς και
αποτελεσµατικούς όρους µαζί µε ένα κατάλληλο δανειοδοτικό πρόγραµµα από την ΕΕ ή το
∆ΝΤ. Μπορείεπίσης να τεθεί σε εφαρµογή για κράτη-µέλη που βρίσκονται υπό ένα
µακροοικονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής, αλλά µόνο αν έχουν ξανά πρόσβαση στις αγορές
οµολόγων. Από τη στιγµή της ανακοίνωσης του προγράµµατος OMT, οι συνθήκες στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές της Ευρωζώνης βελτιώθηκαν σηµαντικά, οι διαφορές επιτοκίων των
κρατικών οµολόγων µειώθηκαν σηµαντικά και υπήρχαν σηµάδια ότι η διαδικασία του
χρηµατοπιστωτικού κατακερµατισµού στην Ευρωζώνη αντιστράφηκε. Είναι σηµαντικό να
17
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αναγνωριστεί το γεγονός ότι ο ρόλος των πολιτικών, εκτός της νοµισµατικής, τόσο σε εθνικό
όσο και σε επίπεδο ΕΕ συνείσφερε ουσιαστικά στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην
Ευρωζώνη.

4.3. Το πρώτο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας: 2009 – 201118
Το πρώτο πακέτο οικονοµικής βοήθειας υπογράφηκε το Μάιο του 2010 και περιλάµβανε δάνεια
από χώρες της Ευρωζώνης και το ∆ΝΤ προς την Ελλάδα ύψους 110 δις ευρώ. Εκείνη την
περίοδο οι ελληνικές αρχές δεν κατάλαβαν ότι η ξαφνική πτώση της οικονοµικής
δραστηριότητας που ακολούθησε το φθινόπωρο του 2009 δεν ήταν µόνο η αιτία αλλά και το
σύµπτωµα της κρίσης. Παρόλο που η ελληνική κρίση πυροδοτήθηκε από την παγκόσµια
πιστωτική κρίση του 2008, τα αίτια της προέρχονται από αδυναµίες της πλευράς της ζήτησης και
κακή θεσµική λειτουργία σε καίριους τοµείς όπως η γραφειοκρατία, η δικαστική
αποτελεσµατικότητα, η είσπραξη φόρων και η διαφθορά. Κατά τη διάρκεια του 2010-2011, οι
ελληνικές αρχές δίστασαν να αντιµετωπίσουν αυτά τα προβλήµατα, ενώ οι προσπάθειές τους να
αποκαταστήσουν τη δηµοσιονοµική διατηρησιµότητα βασίστηκαν πρωταρχικά σε έκτακτα
µέτρα είσπραξης φόρων που δεν ήταν πολύ αποτελεσµατικά.
Ο συνδυασµός των λαθών πολιτικής κατά τους πρώτους έξι µήνες της ελληνικής κρίσης
και της έλλειψης ενός αξιόπιστου σχεδίου της ΟΝΕ για την αντιµετώπιση της κρίσης
λειτούργησε σαν δεύτερη αρνητική διαταραχή γιατί προκάλεσαν σηµαντική επιδείνωση των
προσδοκιών των αγορών και οδήγησαν σε κατάρρευση της ελληνικής αγοράς οµολόγων,
αύξηση της φυγής κεφαλαίων από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και τη µετάλλαξη της κρίσης
χρέους σε τραπεζική κρίση. Αυτό έβαλε τη χώρα σε ένα φαύλο κύκλο επιδείνωσης των
προσδοκιών, επιταχυνόµενης ύφεσης, τραπεζικής κρίσης και επιδείνωσης της δυναµικής του
δηµοσίου χρέους καθιστώντας πολύ δύσκολη την οικονοµική ανάκαµψη.

4.4. Το δεύτερο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας: 2012 – 2014
Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, το πρώτο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας εγκαταλείφθηκε
και ένα δεύτερο υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2012. Περιλάµβανε επιπλέον δάνεια αξίας 130
δις ευρώ τα οποία χορήγησαν στην Ελλάδα το ∆ΝΤ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), το σχέδιο συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα (PSI) ,
αναδιάρθρωση του χρέους που πρότεινε µια ουσιαστική διαγραφή του ελληνικού χρέους που
έχουν ιδιώτες επενδυτές (73% σε όρους καθαρής παρούσας αξίας) και µια σηµαντική
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µέσω κεφαλαίων του ΕΤΧΣ που
περιλαµβάνονταν στα συνολικά 130 δις ευρώ. Από την πλευρά της η Ελλάδα δεσµεύτηκε να
ενισχύσει τις υπάρχουσες πολιτικές της και να εισάγει νέες µε στόχο τη δηµοσιονοµική
διατηρησιµότητα, τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και να κάνει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.
18

The Greek Crisis and Financial Assistance Programmes: An Evaluation, Michael G. Arghyrou, November 2015

46

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012, η κυβέρνηση που δηµιουργήθηκε ήταν
κυβέρνηση συνασπισµού που έστειλε αµέσως σήµατα στις αγορές ότι η Ελλάδα ήταν
αποφασισµένη να εφαρµόσει δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές πολιτικές απαραίτητες για την
παραµονή της στο ευρώ.Από την πλευρά του το Eurogroup στη συνεδρίασή του το Νοέµβριο
έδωσε µια αξιόπιστη δέσµευση ότι οι χώρες της ΟΝΕ θα βοηθούσαν την Ελλάδα να παραµείνει
στο ευρώ µε τη συνέχιση της χρηµατοδότησης του προγράµµατος βοήθειας, τη µείωση του
βάρους του χρέους µε την επέκταση της ηµεροµηνίας λήξης των δανείων προς την Ελλάδα και
τη µείωση των επιτοκίων τους καθώς και µε περαιτέρω βοήθεια αν κάποιοι δηµοσιονοµικοί
στόχοι είχαν επιτευχθεί το 2013-2014.
Το εξωτερικό περιβάλλον βελτιώθηκε σηµαντικά χάρη στην ανακοίνωση της ΕΚΤ το
Σεπτέµβριο για παρέµβαση µε απεριόριστη, αν χρειαζόταν, ρευστότητα µέσω του OMT
(OutrightMonetaryTransaction) για να σταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών
οµολόγων, αρκεί βέβαια τα κράτη-µέλη που ωφελούνται από αυτό να έχουν συµφωνήσει µε τους
δανειστές τους για ένα κατάλληλο πρόγραµµα προσαρµογής.
Όπως προαναφέρθηκε, τα κύρια χαρακτηριστικά της µακροοικονοµικής πολιτικής την
περίοδο 2012-2014 ήταν η δηµοσιονοµική εξυγίανση, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και
οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Ο δείκτης EDBI (EaseofDoingBusinessIndex), που είναι ένα
ποσοτικό µέτρο της Παγκόσµιας Τράπεζας για την πρόοδο των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων,
έδειξε ότι το 2010 η επίδοση της ελληνικής οικονοµίας ήταν απογοητευτική και αυτό φάνηκε
στο γεγονός ότι κατατάχθηκε 109 η σε 183 χώρες. Την περίοδο 2013-2014, όµως, ανέβηκε στην
61 η θέση λόγω των µεταρρυθµίσεων, αρκετά χαµηλά ωστόσο από το µέσο όρο των χωρών της
ΟΝΕ.
Όσον αφορά τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, µετά από πολλά χρόνια ελλειµµάτων, η
Ελλάδα πέτυχε το 2013 πρωτογενές πλεόνασµα 1,2% του ΑΕΠ, το οποίο αυξήθηκε στο 1,5% το
2014. Σε αντίθεση µε το 2012, η µείωση του ελλείµµατος το 2014 προήλθε κυρίως από µείωση
των δηµοσίων δαπανών αντί από είσπραξη φόρων. Τον Απρίλιο του 2014, η Ελλάδα, για πρώτη
φορά µετά την αρχή της κρίσης, εξέδωσε 5ετές οµόλογο 3 δις ευρώ µε επιτόκιο κάτω από 5%.
Αυτή η δηµοσιονοµική εξυγίανση δεν φάνηκε στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και παρέµεινε το
2014 στο 177%, αλλά την ίδια χρονιά ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν θετικός (0,8%).
Από τον Ιούνιο του 2012, παρατηρήθηκε βελτίωση στις οικονοµικές προσδοκίες για τις
επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά µε την ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, υπήρξε σηµαντική
µείωση της διαφοράς αποδόσεων ελληνικών και γερµανικών 10ετών οµολόγων από 2652
µονάδες βάσης τον Ιούνιο του 2012 σε 467 µονάδες βάσης τον Ιούνιο του 2014, επαναφορά
καταθέσεων ελληνικών τραπεζών στα 173 δις ευρώ το 2014 από 156,2 δις το 2012, άνοδο του
δείκτη του ΧΑΑ από 525 στο 1162 και βελτίωση των δεικτών εµπιστοσύνης (∆είκτης
Οικονοµικού Κλίµατος από 77,7 στο 102,2 και ∆είκτης Προσδοκιών των ∆ιευθυντών αγοράς
από 40,1 στο 51,1).Παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, βελτιώθηκε και ο εξωτερικός
τοµέας. Η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία, υπολογισµένη µε το κόστος ανά
µονάδα εργασίας, δείχνει ότι η Ελλάδα απέκτησε σηµαντικά κέρδη ανταγωνιστικότητας
αντισταθµίζοντας τις ζηµιές της περιόδου 2001-2009. Αυτά τα κέρδη αντικατοπτρίστηκαν στη
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βελτίωση του ισοζυγίου εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (από έλλειµµα 15% το 2008 και 11% το 2009 σε πλεόνασµα 0,6% το 2013 και
0,9% το 2014). Σχετίζονταν κυρίως µε τη µείωση στις εισαγωγές που ακολούθησαν τη µείωση
των διαθέσιµων εισοδηµάτων λόγω της ύφεσης. Ωστόσο, οι εξαγωγικές επιδόσεις, ιδιαίτερα
στον τοµέα των υπηρεσιών, βελτιώθηκαν. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας βασίστηκε
κυρίως στα κόστη εργασίας και πολύ λιγότερο στη µείωση των µονοπωλιακών mark-ups που
περιλαµβάνονται στις τελικές τιµές.
Από το τέταρτο τρίµηνο του 2012, το µοτίβο του αρνητικού ρυθµού ανάπτυξης
αντιστράφηκε και το 2014 η Ελλάδα πέτυχε θετικό ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Το ίδιο συνέβη
και στο ρυθµό αύξησης της ανεργίας. Μετά την γρήγορη επιτάχυνση κατά την περίοδο από το
2009 ως το πρώτο εξάµηνο του 2012, ο ρυθµός της ανεργίας µπήκε σε τροχιά απότοµης
επιβράδυνσης οδηγώντας σε αρνητικά ποσοστά το 2014. Αυτό αντανακλούσε την πρόοδο που
έγινε στους τοµείς των παρεµβατικών πολιτικών, τις προσδοκίες και τη µακροοικονοµική θέση
που επετεύχθη την περίοδο 2012-2014 και είχε αρχίσει να διεισδύει στις επιδόσεις της
παραγωγής και της απασχόλησης. Ωστόσο, µε το παραγωγικό κενό στο -9% το 2014 και την
ανεργία στο 26,5%, πολλά έπρεπε να γίνουν ακόµα.
Η απότοµη επιβράδυνση της τραπεζικής πίστωσης στον ιδιωτικό τοµέα οδήγησε σε
συνολικές ζηµιές ύψους 37,7 δις ευρώ για τις ελληνικές τράπεζες µε αποτέλεσµα να
αποκλειστούν από τις διεθνείς χρηµαταγορές, από το πρόγραµµα µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης χαµηλού επιτοκίου της ΕΚΤ λόγω της έλλειψης επιλέξιµων collaterals και
να βασιστούν για το µεγαλύτερο µέρος της περιόδου 2010-2013 στον µηχανισµό ELA (
επείγουσα στήριξης ρευστότητας) για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Συνεπώς, η ανάπτυξη
και η αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά αν
αποκατασταθούν οι κανονικοί πιστωτικοί όροι. Το Μάιο του 2012 το ΕΤΧΣ συνείσφερε µε 50
δις ευρώ (µε τη µορφή οµολόγων του ΕΤΧΣ) για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό
τις βοήθησε να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στα προγράµµατα µακροπρόθεσµης
αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ, να ελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια για σκοπούς
ανακεφαλαιοποίησης, να πουλήσουν µε επιτυχία νέα εκδοθέντα οµόλογα στις διεθνείς αγορές
κεφαλαίου και να αποδεσµευτούν τελείως από τον ELA. Την ίδια στιγµή, πολλές συγχωνεύσεις
τραπεζών έλαβαν χώρα οδηγώντας σε βελτιωµένες αναλογίες αναγκών σε κεφάλαια και
κερδοφορία για τρεις από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες.
Παρόλο που αυτές οι θετικές εξελίξεις επιβράδυναν την πιστωτική στενότητα, δεν
κατάφεραν να φέρουν την αναγκαία πιστωτική ανάπτυξη. Παρόµοια προβλήµατα αντιµετώπισαν
και άλλες χώρες της Ευρωζώνης παρακινώντας την ΕΚΤ να µειώσει τα επιτόκια αναφοράς της
σε µηδενικά επίπεδα και να υιοθετήσει συµβατικά µέτρα πολιτικής για να ενισχύσει την
πίστωση, συµπεριλαµβανοµένης ενός προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης που ξεκίνησε τον
Ιανουάριο του 2015. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτά τα προβλήµατα επιδεινώθηκαν από την
αβεβαιότητα σχετικά µε το νοµικό χειρισµό του µεγάλου όγκου µη εξυπηρετούµενων δανείων
και τις καθυστερήσεις και κόστη που συνδέονται µε την επίλυση αφερεγγυότητας
(resolvinginsolvency), ένα τοµέα στον οποίο οι επιδόσεις της Ελλάδας χειροτέρεψαν την
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περίοδο 2013-2014. Αυτό, σύµφωνα µε τους Stiglitz και Weiss (1981) προκαλεί καταµερισµό
πιστώσεων σε στενότητα, διατηρεί υψηλά τα επιτόκια δανεισµού και αποτρέπει την ανάκαµψη
της πιστωτικής επέκτασης.

4.5. Το τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας: 2015
Η κυβέρνηση που αναδείχτηκε από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν εντελώς αντίθετη µε
τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες περιλάµβαναν τα
δύο πρώτα προγράµµατα βοήθειας, αλλά ταυτόχρονα είχε δεσµευτεί να κρατήσει την Ελλάδα
στο ευρώ. Το οικονοµικό πρόγραµµα της νέας κυβέρνησης είχε στόχο την αύξηση των
δηµοσίων δαπανών, παροχές κοινωνικής ασφάλισης και κατώτατο όριο µισθού, ενώ ταυτόχρονα
υποσχέθηκε µείωση φόρων, αυξηµένο ρόλο του κράτους στο τραπεζικό σύστηµα, διακοπή των
ιδιωτικοποιήσεων και αναίρεση πολλών διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που είχαν ήδη γίνει.Όλα
αυτά τα µέτρα, όµως, ήγειραν αναπόφευκτα το ζήτηµα της χρηµατοδότησης. Η κυβέρνηση
βρήκε τρεις πιθανές πηγές. Η πρώτη ήταν η µείωση της φοροδιαφυγής η οποία είναι πάρα πολύ
υψηλή και συνεπώς τα έσοδα θα ήταν πολύ µεγάλα. Αυτό όµως προϋποθέτει αναθεώρηση του
φορολογικού συστήµατος, το οποίο ήταν κύριος στόχος όλων των προγραµµάτων στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας. Η δεύτερη πηγή ήταν τα αυξηµένα φορολογικά έσοδα µέσω υψηλότερων
ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, µε την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η αναµενόµενη τόνωση
στη ζήτηση. Ωστόσο το οικονοµικό πρόγραµµα που υιοθέτησε η κυβέρνηση ήταν το
παραδοσιακό κεϋνσιανό και οι αγορές έδειξαν την έλλειψη εµπιστοσύνη τους σε αυτό. Συνεπώς,
από την αρχή της θητείας της νέας κυβέρνησης έγινε φανερό ότι φορολογικά έσοδα από
ανάπτυξη ή πράξεις ανοιχτής αγοράς δεν θα ήταν διαθέσιµα για τη χρηµατοδότηση του
προγράµµατός της. Η τρίτη ήταν µια µείωση της ονοµαστικής αξίας του χρέους προς τους
δανειστές διάρκειας µίας ηµέρας, µια µερική ή πλήρη στάση πληρωµών για το υπόλοιπο χρέος,
παράταση της ηµεροµηνίας λήξης του χρέους και περαιτέρω µείωση των επιτοκίων του. Από τη
στιγµή που η κυβέρνηση δεν δεχόταν να υλοποιήσει τα προαπαιτούµενα των προηγούµενων
προγραµµάτων, η σύγκρουση µε τους δανειστές ήταν αναπόφευκτη. Η κυβέρνηση υπολόγιζε ότι
αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, αυτό θα λειτουργήσει σαν ντόµινο και θα οδηγούσε σε αστάθεια την
Ευρωζώνη. Οι ελληνικές αρχές υπέθεσαν ότι οι αρνητικές εξωτερικότητες που προκλήθηκαν
από κόστη σε επίπεδο ένωσης θα ήταν τόσο απαγορευτικά υψηλά που οι διεθνείς εταίροι της
Ελλάδας θα χρηµατοδοτούσαν τα σχέδια δαπανών της κυβέρνησης. Με λίγα λόγια, οι ελληνικές
αρχές έστησαν αυτό που νόµιζαν ότι είναι ένα «παίγνιο της κότας»19 (“gameofchicken”) όπου οι
ζηµιές θα διανέµονταν ασυµµετρικά στους διεθνείς δανειστές της Ελλάδας.
Η ελληνική στρατηγική όµως απέτυχε, όπως ήταν αναµενόµενο, πριν καν παρουσιαστεί
ως µη αξιόπιστη απειλή. Από τις αρχές του 2015, οι αρχές στην Ευρωζώνη εφάρµοσαν µια σειρά
19

Το "game of chicken" είναι ένα πολύ γνωστό παίγνιο, το οποίο χρησιµοποιείται ως υπόδειγµα καταστάσεων
ισχυρού ανταγωνισµού µεταξύ δύο παικτών, όπου κάθε παίκτης προσπαθεί ουσιαστικά να αποφύγει την "υποταγή"
στον αντίπαλο, ενδεχόµενη όµως άρνηση αµφοτέρων να υποχωρήσουν οδηγεί στο χειρότερο δυνατό αποτέλεσµα
και για τους δύο (σηµαντικά χειρότερο payoff συγκριτικά µε τα υπόλοιπα ζεύγη στρατηγικών).
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αποτελεσµατικών τοίχων ασφαλείας για να περιορίσουν τις συνέπειες µιας νέας ελληνικής
κρίσης (δηµιουργία του ΕΜΣ, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και των προγραµµάτων
OMT και ποσοτικής χαλάρωσης). Συνεπώς, η διανοµή της ζηµιάς από τη µη συνεργασία µε τους
δανειστές θα ήταν ξεκάθαρα προς την ελληνική πλευρά και έτσι η απειλή ήταν άνευ ουσίας.Με
αυτό το τελεσίγραφο προς τους δανειστές, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα παιχνίδι µαζί
τους του οποίου οι ζηµιές θα ήταν µη βιώσιµες για τη χώρα. Τελικά οι ελληνικές αρχές
υποχώρησαν και υπογράφηκε τον Αύγουστο ένα τρίτο πρόγραµµα διάσωσης ύψους 86 δις ευρώ,
το οποίο όµως δεν σήµαινε ότι το µέλλον της χώρας στο ενιαίο νόµισµα είχε εξασφαλιστεί.
Το τρίτο πακέτο οικονοµικής βοήθειας περιλαµβάνει µέτρα τα οποία ο ελληνικός λαός
θεωρεί πολύ σκληρά και για τα οποία αντιδρά, παρά το γεγονός εξακολουθεί να στηρίζει την
κυβέρνηση. Ενδεικτικά µερικά από τα προαπαιτούµενα µέτρα είναι η αύξηση των φόρων,
επιστροφή του καθεστώτος συνταγογράφησης των φαρµάκων, µείωση της τιµής των
γενόσηµων, πλήρης αξιολόγηση του συστήµατος κοινωνικής προστασίας µε στόχο την ετήσια
εξοικονόµηση 0,5% του ΑΕΠ, αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης, αντιµετώπιση των
αστοχιών στην είσπραξη φορολογικών εσόδων, κατάργηση του ανώτατου ορίου του 25% επί
των µισθών και των συντάξεων για τις κατασχέσεις, σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων στις
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, διευκρίνιση του καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά, µε τις εκπτώσεις να
καταργούνται µέχρι το τέλος του 2016, ολοκληρωµένο σχέδιο για ανακεφαλαιοποίηση, ενίσχυση
ρευστότητας τραπεζών και αντιµετώπιση των «κόκκινων» δανείων, έγκριση του προγράµµατος
αποκρατικοποιήσεων που ήδη έχει αναλάβει το ΤΑΙΠΕ∆. Για τον Οκτώβριο η κυβέρνηση είχε,
µεταξύ άλλων µέτρων, τη δεύτερη φάση της µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού συστήµατος, τη
αναδιάρθρωση του φορολογικού κώδικα, τη σταδιακή αλλαγή της φορολογίας των αγροτών, την
απλοποίηση συστήµατος φοροαπαλλαγών φυσικών και νοµικών προσώπων. Μεγάλο στοίχηµα
της κυβέρνησης είναι η ψήφιση του νέου ασφαλιστικούστις αρχές Φεβρουαρίου.
Πριν φτάσει,όµως, στο τελικό στάδιο, η Ελλάδα χειροτέρεψε τις ζηµιές της σε µια
προσπάθεια να προσθέσει αξιοπιστία στη διαπραγµατευτική της θέση µε το να µην πληρώσει τη
δόση στο ∆ΝΤ τον Ιούνιο και µετά να ζητήσει δηµοψήφισµα, η ανακοίνωση του οποίου
οδήγησε σε κλείσιµο των τραπεζών για τέσσερις εβδοµάδες και µετά το άνοιγµά τους στην
επιβολή capitalcontrols τα οποία είναι σε ισχύ µέχρι και σήµερα. Αυτά τα µέτρα κατέστρεψαν
την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους δανειστές της και ανέστρεψαν τη διαδικασία της
οικονοµικής ανάκαµψης που ξεκίνησε την περίοδο 2012-2014. Από τον Ιανουάριο οι ελληνικές
τράπεζες έχασαν πάνω από το 25% των ιδιωτικών καταθέσεων και ξαναχρησιµοποίησαν τον
ELA ως πηγή χρηµατοδότησης για ποσό ύψους 90 δις ευρώ µε τους ρυθµούς ανάπτυξης να
γίνονται αρνητικοί από θετικοί, την ανεργία να αυξάνεται και το δηµόσιο χρέος να γίνεται για
ακόµα µία φορά µη βιώσιµο. Άρα, η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να παρεκκλίνει από το
συµφωνηµένο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας αποδείχτηκε ξεκάθαρα ένα δαπανηρό πολιτικό
λάθος χωρίς ουσιαστικά αντισταθµιστικά οφέλη για τη χώρα και τους πολίτες της.
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4.6. Σενάρια Grexit και οι επιπτώσεις τους20
Από τη στιγµή της εκλογής της νέας κυβέρνησης, ο φόβος µιας εξόδου της Ελλάδας από την
Ευρωζώνη επανήλθε στο προσκήνιο δηµιουργώντας τρία σενάρια Grexit.Το πρώτο αφορά την
περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει µονοµερώς να εισάγει ένα παράλληλο νόµισµα ώστε να
µπορέσει η κυβέρνηση να πληρώσει µισθούς και συντάξεις απελευθερώνοντας την ποσότητα
των ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσει τους δανειστές της. Οι οικονοµικές συνέπειες για τη
χώρα θα ήταν ασαφείς. Η επαναφορά του ελέγχου στην κεντρική της τράπεζα θα βοηθούσε την
κυβέρνηση να χρηµατοδοτήσει τις πληρωµές που είχε υποσχεθεί (αν και σε τιµές µε υψηλότερο
πληθωρισµό) και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας θα επωφελούταν από µια
γρήγορη υποτίµηση του νέου νοµίσµατος. Ωστόσο, η εµπειρία των χωρών της Λατινικής
Αµερικής που προσπάθησαν να περιορίσουν το βαθµό χρησιµοποίησης του δολαρίου δείχνει ότι
η Ελλάδα ίσως να µην µπορέσει να αποτρέψει τη συνεχιζόµενη χρήση του ευρώ ως ενιαία
νοµισµατική µονάδα. Αν, λόγω εσωτερικοτήτων δικτύου ή σταθερότητα ανώτατης τιµής, τα
µισθολογικά συµβόλαια και οι λιανικές τιµές ήταν ακόµα (ρητά ή έµµεσα) υπολογισµένα σε
ευρώ µετά την έξοδο, µια υποτίµηση του νέου νοµίσµατος δεν θα βελτίωνε την
ανταγωνιστικότητα των τιµών της ελληνικής οικονοµίας. Οµοίως, µια µετατροπή του χρέους σε
ευρώ δεν θα ήταν τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Ενώ θα µείωνε το πραγµατικό
δανειακό βάρος, η κυβέρνηση θα κέρδιζε λίγο µόνο δηµοσιονοµικό χώρο βραχυπρόθεσµα καθώς
η εξυπηρέτηση του χρέους είναι µόλις το 2,5% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς δανειστές θα
ζητούν αποζηµιώσεις. Οι τεράστιες ζηµιές µιας µετατροπής του χρέους σε ευρώ θα δηλητηρίαζε
την πολιτική σχέση της χώρας µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ. Επίσης, θα αποδυνάµωνε τις υπερβολικά
χρεωµένες χώρες (Ιταλία, Ισπανία), αµφισβητώντας την ιδιότητα του µέλους τους και την
προθυµία της Γερµανίας να δανείσει µεγάλα ποσά σε άλλο πρόγραµµα βοήθειας. Η αξιοπιστία
του ΕΜΣ, του επικέντρου του πλαισίου απάντησης της ΕΕ στην κρίση, θα ήταν υπό
αµφισβήτηση. Παρά όλη τη ζηµιά που θα συνέβαινε, η Ελλάδα θα εξακολουθούσε επίσηµα να
είναι µέλος της ΟΝΕ και της ΕΕ, αλλά η πιθανότητα συνεργασίας υπό αυτές τις συνθήκες θα
ήταν τελείως απρόβλεπτη.
Το δεύτερο σενάριο είναι να εξαναγκαστεί η Ελλάδα, από το Eurogroup, να φύγει από το
ευρώ. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι αν τα κράτη-µέλη της ΕΕ απειλήσουν την Ελλάδα µε
διακοπή της χρηµατοδότησης από τον ELA αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Αναφορικά
µε την Ελλάδα, η ΕΚΤ έχει επανειληµµένως επιτρέψει στο ελληνικό δηµόσιο χρέος να
χρησιµοποιηθεί ως ενέχυρο, «ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική πιστωτική εκτίµηση».
Ενώ ο ELA είναι ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών, µπορεί να ασκηθεί βέτο από µια
πλειοψηφία δύο τρίτων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αν βρεθεί ότι «παρεµβαίνει στους
στόχους και καθήκοντα του Ευρωσυστήµατος». Επιστολές του πρώην προέδρου της ΕΚΤ Τρισέ
προς τον Ιρλανδό υπουργό οικονοµικών δείχνουν ξεκάθαρα µε ποιο τρόπο µπορεί να
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δικαιολογηθεί µια διακοπή του ELA εξαιτίας της νοµισµατικής πολιτικής αν η Ελλάδα
ανακοινώνει διακοπή των µεταρρυθµίσεων. Υπάρχουν δύο επιλογές για αυτό.Η πρώτη είναι µε
την ΕΚΤ να τραβά την σκανδάλη. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα. Αν η Ελλάδα αρνηθεί να φύγει από το
ευρώ και η ΕΚΤ ασκήσει βέτο στον ELA, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει πιθανόν να κλείσει
τις τράπεζες για µεγάλο χρονικό διάστηµα και να προετοιµάσει την εισαγωγή ενός παράλληλου
νοµίσµατος. Η αβεβαιότητα που θα προέκυπτε θα ήταν τεράστια. Με άλλα λόγια, η διακοπή της
χρηµατοδότησης της κεντρικής τράπεζας θα ήταν µια «πυρηνική επιλογή». Κάτι τέτοιο δεν θα
έβλαπτε µόνο την αξιοπιστία της ΟΝΕ, αλλά θα δηµιουργούσε µεγάλη αβεβαιότητα και χάος
στην Ελλάδα, τις χρηµατοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και εν δυνάµει σε όλο τον κόσµο.∆εύτερη
επιλογή είναι η συµφωνία για µια διαπραγµατεύσιµη έξοδο. ∆εδοµένης της δυσκολίας να
διακοπεί ο ELA, θα έπρεπε να υπάρχει µια πολιτική απόφαση από το Eurogroup να σπρώξει την
Ελλάδα εκτός ευρώ και ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο η χώρα και τα υπόλοιπα µέλη του
Eurogroup να διαπραγµατευτούν κάποια ειδική συµφωνία πάνω στα χαρακτηριστικά της εξόδου
όπως διαχείριση του χρέους και µετάβαση σε νέο νόµισµα µε στόχο να περιοριστεί η πιθανή
αναταραχή στις χρηµατοπιστωτικές αγοράς. Ακόµα και όσοι είναι αισιόδοξοι για το κατά πόσο
είναι εφικτή µια έξοδος από το ευρώ τονίζουν τη σηµασία διατήρησης κάποιας νοµικής
σιγουριάς και την ιδιότητα του µέλους της ΕΕ. Ωστόσο, ο χρόνος που απαιτείται και η καλή
θέληση που είναι απαραίτητη για τέτοιες πολύπλοκες διαπραγµατεύσεις καθιστούν σχεδόν
αδύνατη την υλοποίηση αυτού του αποτελέσµατος υπό πίεση. Εν τω µεταξύ, οποιαδήποτε
διαρροή θα µπορούσε να πυροδοτήσει µια χρηµατοοικονοµική κατάρρευση και θα υπονόµευε τη
λογική της «τακτικής» εξόδου.
Τέλος, το τρίτο σενάριο εξόδου από το ευρώ θεωρεί ότι ένας ξαφνικός τραπεζικός
πανικός θα ανάγκαζε την ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει ένα παράλληλο νόµισµα. Για
παράδειγµα, µια προσωρινή διακοπή στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ελλάδας και δανειστών θα
δελέαζε την ΕΚΤ να απειλήσει ρητώς ή εµµέσως για µη άνοδο του ανώτατου ορίου για τον ELA
όσο δεν υποχωρεί η ελληνική κυβέρνηση. Μια τέτοια κατάσταση θα πυροδοτούσε γρήγορα
κινήσεις πανικού. ∆εν θα οδηγούσε απαραίτητα σε φαύλο κύκλο, αλλά δεν θα αποκλειόταν η
πιθανότητα να ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Φήµες για άδεια ATMs θα
εξαπλώνονταν, καταλήγοντας σε οργανωµένο τραπεζικό πανικό. Υπάρχουν δύο επιλογές και για
αυτό το σενάριο.Η πρώτη αφορά κοινή προσπάθεια για περιορισµό της ζηµιάς µε συνεργασία
ΕΕ και Ελλάδας. Όπως έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου το 2013, θα εφαρµοστούν µέτρα
για να µην υπάρξει διαφυγή κεφαλαίων, θα επιβληθούν capitalcontrols και η ΕΚΤ µπορεί να
χαλαρώσει τη στάση της όσον αφορά το ανώτατο όριο του ELA. Αναφορικά µε την ενότητα του
ενιαίου νοµίσµατος, αυτό το αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι εξίσου καταστροφικό µε µια
πλήρη έξοδο. Οι αγορές δεν θα περιµένουν πλέον την ξεκάθαρη έξοδο µιας χώρας από το ευρώ,
αλλά capitalcontrols και, ίσως, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων αν µια χώρα αντιµετωπίζει
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Η Ευρωζώνη θα ξαναβρεθεί σε κίνδυνο διάσπασης µε πιθανές
ολέθριες συνέπειες για τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση και οι αγορές θεωρούν ότι θα
ακολουθήσουν το παράδειγµα της Ελλάδας.Η δεύτερη επιλογή είναι η εισαγωγή νέου
52

νοµίσµατος από την Ελλάδα µε τις δύο πλευρές να έχουν ξεπεράσει το αδιέξοδο τους. Εν τω
µεταξύ, ένας τραπεζικός πανικός θα µπορούσε πολύ εύκολα να µετατραπεί σε εθνική
χρηµατοπιστωτική κρίση. Αντιµέτωπη µε αυτή την κατάσταση, η ελληνική κυβέρνηση θα
επέλεγε να ξεκινήσει τη µετατροπή του νοµίσµατος κάτω από την πίεση των αγορών για να
διατηρήσει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος. Φυσικά, οι πολιτικές συνέπειες για την
Ευρώπη και την ΟΝΕ δεν θα ήταν λιγότερο ολέθριες σε σχέση µε το αν µία από τις δύο πλευρές
σκόπευε από την αρχή να διαταράξει την ενότητα του ενιαίου νοµίσµατος.

4.7. Ξεπέρασε η Ελλάδα τον κίνδυνο ενός Grexit;21
Για την ώρα, η απειλή ενός Grexit έχει µειωθεί. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο οι σκληρές
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης στο Φ.Π.Α., τις συντάξεις και τα όρια συνταξιοδότησης,
µεταρρυθµίσεις που οι ευρωπαίοι εταίροι µας θεωρούσαν σηµαντικές. Αυτό οδήγησε σε µια
συµφωνία ύψους 7,16 δις ευρώ σε χρηµατοδότηση έκτακτης ανάγκης για να µπορέσει η
κυβέρνηση να αποπληρώσει τις εκπρόθεσµες οφειλές της στο ∆ΝΤ και τη δόση του Ιουλίου
στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ αύξησε το όριο της για την παροχή έκτακτης χρηµατοδότησης για τις
ελληνικές τράπεζες οι οποίες άνοιξαν ξανά στις 20 Ιουλίου, τέσσερις εβδοµάδες µετά την
τραπεζική αργία λόγω του παγώµατος του ELA.
Ο γερµανός υπουργός οικονοµικών Βόλφγκανγκ Σόιµπλε πρότεινε µια προσωρινή έξοδο
της Ελλάδας από την Ευρωζώνη για να µπορέσει η κυβέρνηση να αναδιαρθρώσει το χρέος της.
Πιστεύει ότι το χρέος της χώρας είναι µη βιώσιµο και ότι µια διαγραφή του θα είχε νόηµα µόνο
εκτός της Ευρωζώνης καθώς δεν επιτρέπεται εντός. Η προσωρινή έξοδος της Ελλάδας από το
ευρώ συζητήθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες, αλλά οι όροι για επανένταξη στην Ευρωζώνη
είναι τόσο αυστηροί που στην πραγµατικότητα η προσωρινή έξοδος θα γινόταν µόνιµη. Όπως
αναφέρει ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ «δεν υπάρχει προσωρινό Grexit».
Από την πλευρά τους πολλοί Έλληνες προτιµούν µια έξοδο από το ευρώ από πολλά
χρόνια σκληρής λιτότητας µέσα στην Ευρωζώνη και νέο χρέος ύψους 86 δις ευρώ. Αυτό όµως
εξαρτάται από το αν επιτρέπεται ή όχι η Ελλάδα να αναδιαρθρώσει το χρέος της. Η µόνη
αναφορά σε πιθανή ελάφρυνση του χρέους εντός της Ευρωζώνης αφορά «πιθανώς µεγαλύτερες
περιόδους χάριτος και αποπληρωµής». Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µια πολύ
σηµαντική αναδιάρθρωση τους χρέους ήταν πιθανή αν η Ελλάδα συνέχιζε να συµφωνεί σε
µεταρρυθµίσεις, αλλά µια διαγραφή του χρέους δεν ήταν στα σχέδια.

21

Greece debt crisis: Has Grexit been avoided?,Paul Kirby, July 2015

53

Επίλογος
Η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα για το ευρώ που διαχειρίζεται το χρήµα της Ευρωζώνης και
ελέγχει την προσφορά χρήµατος, δηλ. την ποσότητα του κυκλοφορόντος χρήµατος. Παρά τα
οφέλη που έχει µια χώρα από την ένταξή της στην Ευρωζώνη, το κόστος ένταξης συνδέεται µε
το γεγονός ότι η χώρα χάνει την ανεξάρτητη νοµισµατική πολιτική της, τη δυνατότητα έκδοσης
οµολόγων ως κυβέρνηση σε νόµισµα για το οποίο έχει εκδοτικό πλεονέκτηµα και την κεντρική
της τράπεζα ως δανειστή έσχατης προσφυγής, αν η ΕΚΤ δεν παίξει αυτό το ρόλο. Η απώλεια της
εθνικής κεντρικής τράπεζας ως δανειστή έσχατης προσφυγής αυξάνει την πιθανότητα
κερδοσκοπικής επίθεσης από τις αγορές η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε κρίση ρευστότητας και
χρεοκοπία. Σύµφωνα µε τον DeGrauwe, µια χώρα που δεν έχει τον έλεγχο του νοµίσµατος στο
οποίο εκδίδει οµόλογα µπορεί να οδηγηθεί σε ξαφνικό θάνατο όταν υπάρχει απότοµη εκροή
κεφαλαίου που οδηγεί σε κρίση ρευστότητας. Όταν όµως η ΕΚΤ έγινε δανειστής έσχατης
προσφυγής, υποχώρησαν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις σε όλες τις χώρες καθώς επίσης και η
δηµοσιονοµική κρίση. Η µόνη χώρα στην οποία η κρίση παρέµεινε ήταν η Ελλάδα.
Το 1974, η Ελλάδα έγινε δέκτης σαρωτικών αλλαγών σε πολιτικό και οικονοµικό
επίπεδο. Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας συνοδεύτηκε από αντιστροφή της κατάστασης που
δηµιουργήθηκε την περίοδο του λεγόµενου «ελληνικού θαύµατος» (1954-1973). Ο πληθωρισµός
αυξήθηκε από 3,8% ετησίως την περίοδο 1954-1973 στο 18,1% την περίοδο 1974-1993 ενώ η
αύξηση της παραγωγής µειώθηκε από 7,1% στο 2,1%. Το αποτέλεσµα ήταν µια µακρόχρονη
περίοδος στασιµοπληθωρισµού, πολλές κρατικοποιήσεις και αµφισβήτηση της ασφάλειας της
ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Η σταθερή ισοτιµία του BrettonWoods έδωσε τη θέση της σε µια
κυµαινόµενη, µε πολλές υποτιµήσεις και αποτυχηµένες προσπάθειες για αποκτήσει ξανά
αξιοπιστία. Τα δηµόσια ελλείµµατα χρηµατοδοτήθηκαν από δάνεια και κρατικά έσοδα
νοµισµατοκοπής.
Με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Ελλάδα δεσµεύτηκε να συγκλίνει
οικονοµικά µε τους µελλοντικούς εταίρους της. Για να το πετύχει αυτό, έθεσε ως στόχο µια
σφιχτή δηµοσιονοµική πολιτική και περιορισµό του πληθωρισµού. Αυτός ο στόχος
εγκαταλείφθηκε στο τέλος του 1993 και αντικαταστάθηκε από ένα πιο προοδευτικό σχέδιο τον
Ιούνιο του 1994. Παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική πολιτική η Ελλάδα έκανε και νοµισµατικές
µεταρρυθµίσεις, µε τον πληθωρισµό να πέφτει στο 3,9% το ∆εκέµβριο του 2000 και την
υιοθέτηση της πολιτικής της «Σκληρής ∆ραχµής».
Το νέο περιβάλλον που δηµιούργησε η ένταξη στην ΟΝΕ επίδρασε πολύ θετικά στις
προσδοκίες και την οικονοµική δραστηριότητα. Την επταετία 2001-2007, η ελληνική οικονοµία
αναπτύχθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,2%, ο οποίος περιορίστηκε στο 3,6% κατά µέσο όρο την
οκταετία 2001-2008 λόγω της ύφεσης που καταγράφηκε το 2008. Όµως, η ανάπτυξη αυτή
βασίστηκε στην εγχώρια ζήτηση, που αυξανόταν µε ρυθµό 4,5%, ωθούµενη κατά κύριο λόγο
από την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία, τροφοδοτούµενη από την άνοδο των εισοδηµάτων και
την επέκταση της καταναλωτικής πίστης, αυξανόταν µε ρυθµό 4,2%, δηλαδή όσο το ΑΕΠ.Η
ιδιωτική κατανάλωση, ενισχυµένη από την άνοδο των εισοδηµάτων και τη διεύρυνση του
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δανεισµού, και οι επενδύσεις σε κατοικίες αποτέλεσαν ουσιαστικά την κινητήρια δύναµη για την
ταχεία άνοδο της οικονοµικής δραστηριότητας την περίοδο 2000-2007, ενώ η συµβολή της,
επίσης υψηλής, ανόδου των λοιπών επενδύσεων ήταν συγκριτικά µικρότερη. Καθώς όµως η
εγχώρια παραγωγή δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί, ποιοτικά και ποσοτικά, στην εξέλιξη της
εγχώριας ζήτησης, το κενό καλύφθηκε από εισαγωγές (οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, σε
σταθερές τιµές, αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,5% την επταετία 2001-2007), οι οποίες
σταδιακά διεύρυναν το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε µη διατηρήσιµα
επίπεδα (από 3% του ΑΕΠ ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 1994-1999 σε 8,5% την περίοδο
2000-2007) ενώ το 2007 το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερέβη το 10%
και το 2008 έφθασε το 14,9% του ΑΕΠ. Αν η Ελλάδα δεν είχε υιοθετήσει το ευρώ, δεν θα ήταν
σε θέση να χρηµατοδοτήσει εξωτερικό έλλειµµα αυτού του ύψους και θα αντιµετώπιζε
υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος και υψηλό πληθωρισµό. Οι εισαγωγές χρηµατοδοτήθηκαν µε
χαµηλότοκο εξωτερικό δανεισµό, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα της
οικονοµίας. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ
διαµορφώθηκαν το 2007 σε επίπεδο χαµηλότερο από εκείνο άλλων χωρών της ευρωπαϊκής
περιφέρειας (23,8% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 26,9% για την Ισπανία, 32,2% για την
Πορτογαλία και 28,9% για την Ιταλία).
Η χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του
2007 και επιδεινώθηκε ραγδαία το φθινόπωρο του 2008 µε την κατάρρευση της επενδυτικής
τράπεζας Lehman Brothers, µετεξελίχθηκε σε παγκόσµια οικονοµική κρίση προκαλώντας τη
µεγαλύτερη οικονοµική ύφεση από τη δεκαετία του 1930 και σοβαρή δηµοσιονοµική
επιδείνωση στις περισσότερες χώρες. Το 2009 η παγκόσµια οικονοµία κατέγραψε αρνητικό
ρυθµό ανάπτυξης, για πρώτη φορά στη µεταπολεµική περίοδο, καθώς οι περισσότερες
προηγµένες οικονοµίες εισήλθαν σε βαθιά ύφεση και ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ στις
αναδυόµενες οικονοµίες σηµείωσε σηµαντική επιβράδυνση. Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ
κατέγραψαν αρνητικούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ, ενώ τη µεγαλύτερη ύφεση παρουσίασαν
οι περισσότερο ανοικτές οικονοµίες, οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα από τη ραγδαία πτώση του
παγκόσµιου εµπορίου (κατά 10,7%) το έτος εκείνο.
Η κρίση κατέδειξε την ανάγκη βελτίωσης του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης και εποπτείας
του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και οδήγησε στη στήριξη και αναδιάρθρωση
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε πολλές χώρες. Στην Ευρώπη, η χρηµατοπιστωτική κρίση και
στη συνέχεια η κρίση δηµόσιου χρέους ήταν καταλυτικές για την εφαρµογή εκτεταµένων
µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα διακυβέρνησης της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.Πιο
συγκεκριµένα, η Ελλάδα δεσµεύτηκε να υλοποιήσει πολλές µεταρρυθµίσεις µε αντάλλαγµα την
παροχή βοήθειας από την ΕΕ και το ∆ΝΤ. Το 2010, η Ελλάδα προχώρησε σε υπογραφή
µνηµονίου µε το ∆ΝΤ και την ΕΕ, για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειµένου να
ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός στήριξης το οποίο όµως απέτυχε. Το 2012, ψηφίστηκε από τη
Βουλή το δεύτερο µνηµόνιο το οποίο βελτίωσε την οικονοµική κατάσταση της χώρας, αλλά όχι
και των πολιτών, µε την έννοια ότι η χώρα κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,5 δις
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ευρώ το 2013 και άνοιξε το δρόµο για πιθανότητα ελάφρυνσης του χρέους.22 Το 2015, η νέα
κυβέρνηση που εκλέχτηκε και ήταν αντίθετη µε τα µέτρα λιτότητας που είχαν παρθεί µέχρι τότε
προσπάθησε να επαναδιαπραγµατευθεί µε τους δανειστές, αλλά οι συζητήσεις ναυάγησαν και η
χώρα κινδύνευσε µε έξοδο από το ευρώ. Το Grexit αποφεύχθηκε µε την υπογραφή ενός τρίτου
µνηµονίου, αλλά οι συνέπειες της διαπραγµάτευσης ήταν τεράστιες για τους Έλληνες.

22

More Greek Statistics? Troika Confirms Primary Surplus, MatinaStevis and Charles Forelle, April 2014
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