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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των αιτιών και συνεπειών της
πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα όπως και αξιολόγησης της οικονομικής
πολιτικής για την αντιμετώπιση της. Παραπέρα επιχειρείται σύγκριση της κρίσης με την
αντίστοιχη στην Ιταλία στους παραπάνω άξονες.
Στην Εισαγωγή προσδιορίζεται το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και αναλύονται τα
αίτια της σύγχρονης δημοσιονομικής κρίσης ως πρόβλημα των οικονομιών μετά το τέλος της
‘Χρυσής Εποχής’ της μεταπολεμικής περιόδου 1950-1973. Ακολουθεί το 1ο Κεφάλαιο με
εκτενή παρουσίαση των πλευρών του φαινομένου της δημοσιονομικής κρίσης όσον αφορά
την διαπλοκή της με την ύφεση στην πραγματική οικονομία και τις επιπτώσεις σε όλους τους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα αναλύεται η διαδικασία εξέλιξης του
χρέους σύμφωνα με το υπόδειγμα Domar. Επίσης εξετάζεται η πορεία της και η πιθανή
μετεξέλιξη της σε κρίση χρέους. Για την πληρέστερη κατανόηση όλων των πτυχών της
δημοσιονομικής κρίσης η θεωρητική παρουσίαση τεκμηριώνεται από την πρόσφατη εμπειρία
των δημοσιονομικών κρίσεων οι οποίες ακολούθησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση του 2007-2008.
Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζεται διεξοδικά η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα, μέσα στο
γενικότερο πλαίσιο των οικονομικών εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας και υπό το πρίσμα
των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας που οδήγησαν στην κρίση.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκάλυψη του μηχανισμού δημιουργίας της κρίσης με
αλληλεπίδραση της ανορθολογικής διάρθρωσης της εθνικής οικονομίας, της έλλειψης
ανταγωνιστικότητας και των αδυναμιών της δημοσιονομικής διαχείρισης.
Μετά την παρουσίαση των αιτιών και την ανίχνευση των συνεπειών στην πραγματική
οικονομία και το πιστωτικό σύστημα, αξιολογείται η πολιτική υπέρβασης στα πλαίσια των
προγραμμάτων τα οποία επεβλήθησαν από τους δανειστές και η διαχείριση της κρίσης από
την ΟΝΕ. Η εκτίμηση στηρίζεται στα μέχρι τώρα αποτελέσματα των επιβληθέντων μέτρων
και στην εκτίμηση των όρων σταθεροποίησης του χρέους κατά το μοντέλο Domar. Τέλος
διατυπώνονται προτάσεις διεξόδου με βασικό άξονα την ανάπτυξη.
Στο 3ο Κεφάλαιο αναλύεται η πρόσφατη δημοσιονομική κρίση στην Ιταλία, η οποία
ακολούθησε την ύφεση μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή του 2007-2008.
Τονίζονται τα χαρακτηριστικά της οικονομίας και επισημαίνονται οι αδυναμίες διαρθρωτικού
χαρακτήρα, οι οποίες διαιωνίζουν τα υψηλά επίπεδα χρέους το οποίο σύμφωνα με το
υπόδειγμα Domar είναι δύσκολο να μειωθεί. Εκτιμάται ακόμα η αποτελεσματικότητα της
πολιτικής διαχείρισης της κρίσης, η οποία απέτρεψε την μετεξέλιξη της σε κρίση χρέους.
Ακόμα διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της
αδύναμης ανάπτυξης και χαμηλής παραγωγικότητας.
Στο 4ο Κεφάλαιο επιχειρείται αντιπαραβολή των αιτιών, των συνεπειών, της εξέλιξης
των κρίσεων και των υιοθετηθέντων προγραμμάτων υπέρβασης της κρίσης στις δύο χώρες.
Εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία και οι διαφορές. Στην βάση των αξιολογήσεων προκύπτουν
και τα συμπεράσματα για διέξοδο, η οποία απαιτεί αλλαγή πλεύσης της Ευρωζώνης προς την
κατεύθυνση της πραγματικής σύγκλισης με αναπροσαρμογή της πολιτικής και θεσμική
μεταρρύθμιση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την πληρέστερη ανάλυση και την ευχερέστερη σύγκριση των δημοσιονομικών
κρίσεων, ο καθορισμός του περιεχομένου αυτών, η εξέλιξη τους στην σύγχρονη
μεταπολεμική περίοδο όπως και η προσέγγιση των αιτιών και χαρακτηριστικών θεωρούνται
απαραίτητα.
ΟΡΙΣΜΟΣ1
Ως Δημοσιονομική Κρίση (fiscal crisis) ορίζεται η κατάσταση των δημοσίων
οικονομικών μιας χώρας, κατά την οποία, οι κρατικές δαπάνες υπερβαίνουν σημαντικά τα
φορολογικά και λοιπά έσοδα. Αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας που εκφράζεται ως
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού (public deficit) είναι η συσσώρευση δημοσίου
χρέους. Αν τα ελλείμματα είναι συνεχή και διογκώνονται, το χρέος αυξάνει με υψηλότερους
μάλιστα ρυθμούς δεδομένου ότι προστίθενται οι δαπάνες των τόκων.
Η ισοσκέλιση του κρατικού προϋπολογισμού σπάνια συναντάται στην οικονομική
πολιτική των κυβερνήσεων στον κόσμο. Η οικονομική συγκυρία, οι κυκλικές διακυμάνσεις
στην παραγωγική δραστηριότητα, έκτακτα γεγονότα (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές), αλλά
και πολιτικές επιλογές οδηγούν τους φορείς άσκησης πολιτικής στη δημιουργία ελλειμμάτων
του κρατικού προϋπολογισμού, παρά τους κινδύνους δημοσιονομικής κρίσης. Βέβαια το
μέγεθος των ελλειμμάτων εξαρτάται και από την ιδεολογική και πολιτική φιλοσοφία των
εκάστοτε κυβερνητικών σχηματισμών.
Η Σταθερότητα της Χρυσής Περιόδου 1950-1974
Η περιορισμένη υπέρβαση στις κρατικές δαπάνες σε φάσεις ανεπάρκειας των
φορολογικών εσόδων, δηλαδή η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ήταν το κύριο
χαρακτηριστικό της μεταπολεμικής περιόδου 1950-1974. Ωστόσο η εποχή αυτή
χαρακτηρίζεται Χρυσή από την άποψη των ρυθμών ανάπτυξης και αποκατάστασης της
ισορροπίας των δημοσίων οικονομικών. Η νομισματική σταθερότητα που εξασφάλισαν οι
συμφωνίες του Bretton Woods (1945), το αμετάβλητο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο
χαμηλός ρυθμός πληθωρισμού επέτρεψαν στις κυβερνήσεις να περιορίσουν το δημόσιο χρέος
που είχε δημιουργηθεί από την έκρηξη των πολεμικών δαπανών αλλά και την
ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής περιόδου. Η εφαρμογή της κεϋνσιανής πολιτικής του
ελλειμματικού προϋπολογισμού απέφερε σημαντικά αποτελέσματα σε θετική κατεύθυνση2.
Την περίοδο αυτή το Παγκόσμιο Δημόσιο Χρέος από 150% του ΑΕΠ το 1946
περιορίσθηκε στο 30% περίπου το 19743. Τα ελλείμματα στις ΗΠΑ κυμαίνονταν στο 1%

1

Ο’Connor, J., The fiscal crisis of state, St. Martin’s Press, New York, 1973

2

Glyn, A., Hughes, A., Lipietz, A., & Singh, A., The rise and the fall of the golden age, WIDER
Working Papers, April 1988
3

Abbas, S. Ali, Belhocine, N., EI-Ganainy, A., Horton, M., Α History of World Public Debt, IMF,
2011
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ΑΕΠ4, ο πληθωρισμός έτρεχε με ρυθμούς 1-10%5 και η παγκόσμια ανάπτυξη με μέσο όρο
4,9%6. Οι κρίσεις χρέους και οι χρεοκοπίες κρατών της περιόδου 1925-1949 όπως και του 19ο
αιώνα είχαν μάλλον λησμονηθεί.
Για την περίοδο 1950-1974 οι C. Reinhart και K. Rogoff (2008)7 καταγράφουν μόνο 16
επεισόδια χρεοκοπιών και αναδιαρθρώσεων δημοσίου χρέους στην Ασία, Αφρική και
Λατινική Αμερική και κανένα στην Ευρώπη. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν για τα έτη 18002006 296 χρεοκοπίες, ενώ στα έτη 1925-1949 μόνο στην Ευρώπη τα επεισόδια ήταν 12.
O Στασιμοπληθωρισμός της δεκαετίας του 1970 και η Δημοσιονομική Κρίση
Η δημοσιονομική κρίση επανήλθε στο προσκήνιο στα μισά της δεκαετίας του 1970. Η
κατάρρευση του καθεστώτος των σταθερών ισοτιμιών του Bretton Woods, οι συνεχείς
διακυμάνσεις των νομισμάτων, η πετρελαϊκή κρίση και οι ανατιμήσεις των τιμών των
πρώτων υλών προκάλεσαν πτώση της παραγωγής και της απασχόλησης. Η παγκόσμια
οικονομία βυθίστηκε σε ύφεση ενώ ο πληθωρισμός παρέμενε σε υψηλά επίπεδα.
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης και της ανεργίας οι κυβερνήσεις
προχώρησαν σε αύξηση των δημοσίων δαπανών. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση
των φορολογικών εσόδων προκάλεσε αυξημένα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και
εκτίναξη του δημοσίου χρέους σε επίπεδα της περιόδου προ του 1950. Έτσι οι οικονομίες
πολλών χωρών απειλήθηκαν με δημοσιονομική κρίση8.
Οι ερευνητές C. Reinhart και K. Rogoff (2008) πολύ χαρακτηριστικά αναφέρουν για
την περίοδο 1975-2006 71 περιπτώσεις χρεοκοπιών και αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους,
από τις οποίες 7 στην Ευρώπη. Παράλληλα το δημόσιο χρέος έφθασε στο 70%9 του ΑΕΠ σε
παγκόσμιο επίπεδο, τα δημόσια ελλείμματα κατά μέσο όρο στο 3,43%10 του ΑΕΠ στις ΗΠΑ,

4

Historical Tables, Office of Management and Budget, The White House

5

Wynne, M. & Kersting, E., Openness and Inflation, Federal Reserve Bank Of Dallas, April 2007

6

Maddison, A., THE WORLD ECONOMY, Volume 2: Historical Statistics, OECD Publishing, Sept
2006
7

Reinhart, C., & Rogoff , K., This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of
Financial Crises, ΝΒER, 2008
8

Knotek II, E. & Knan, S., Drifting Inflation Targets and Stagflation, The Federal Reserve Bank of
Kansas City, Research Working Papers 12-1, Nov 2012
9

Abbas, S. Ali, Belhocine, N., EI-Ganainy, A., & Horton, M., Α History of World Public Debt, IMF,
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ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναρριχήθηκε σε επίπεδο 5-15%11 ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη
περιορίσθηκε στο 3,23%12.
Για την κατάσταση αυτή της συνύπαρξης πληθωρισμού και ύφεσης με υψηλά ποσοστά
ανεργίας θεωρήθηκε υπεύθυνη η οικονομική θεωρία του J. Keynes, η οποία ακολουθήθηκε
στην άσκηση οικονομικής πολιτικής μετά την ύφεση του 1930 και την περίοδο μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι νεοκλασικές συνταγές των οικονομολόγων της λεγόμενης Σχολής
του Σικάγο13 (M. Friedman κ.α.) προβάλουν τώρα ως εναλλακτική λύση στον ‘αποτυχημένο’
κεϋνσιανό κρατικό παρεμβατισμό. Αρχίζει η εποχή του νεοφιλελευθερισμού με προσπάθειες
μείωσης του ρόλου του κράτους, περικοπές δαπανών, ιδιωτικοποιήσεων και απελευθέρωση
των αγορών. Βασικούς εκφραστές της νέας πολιτικής στην διαχείριση της οικονομίας
αποτελούν οι R. Reagan στις ΗΠΑ και Μ. Thatcher στην Μεγάλη Βρετανία.
Η Σύγχρονη Δημοσιονομική Κρίση του Κράτους
H Πρωτογενής Αιτία
Στον βαθμό που η δημοσιονομική κρίση προκαλείται από την ασκούμενη πολιτική των
κυβερνήσεων θεωρείται δημοσιονομική κρίση του κράτους (fiscal crisis of the state).
Προφανώς εδώ η δημοσιονομική κρίση αποτελεί πολιτική επιλογή στα πλαίσια της
λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού και το κόστος της αντισταθμίζεται από το κοινωνικό
όφελος. Οι λεγόμενες κοινωνικές δαπάνες για στήριξη των κατωτέρων εισοδηματικών
στρωμάτων είναι η κύρια αιτία υπερβάσεων στον κρατικό προϋπολογισμό. Από την άποψη
αυτή, αν δεν συντρέχουν έκτακτες καταστάσεις (φυσικές καταστροφές, κ.α.), η επιδίωξη
εξασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης με κάλυψη βασικών αναγκών
(πρόνοια, περίθαλψη) χωρίς αύξηση του φορολογικού βάρους οδηγεί σε δημοσιονομική
κρίση μετρίου ή σοβαρού βαθμού επικινδυνότητας.
O Ο’Connor14 (1973) στο έργο του ‘The fiscal crisis of state’ επιχειρεί μία βαθύτερη
προσέγγιση της δημοσιονομικής κρίσης. Θεωρεί ότι το κράτος περιέρχεται σε κρίση καθόσον
προσπαθεί να διευκολύνει την συσσώρευση κεφαλαίου από την μία πλευρά και από την άλλη
να διατηρεί την κοινωνική σταθερότητα. Για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου,
χρηματοδοτεί δαπάνες κοινωνικού κεφαλαίου (social capital) ήτοι υποδομών, μεταφορών,
δημοσίων έργων, εκπαίδευσης για άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Ταυτόχρονα για
την διατήρηση της κοινωνικής νομιμοποίησης και αρμονίας πραγματοποιεί κοινωνικές
δαπάνες (social expenses) στην αντίληψη του κράτους πρόνοιας. Όμως το όφελος των
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δαπανών αυτών τελικά αποβαίνει υπέρ του κεφαλαίου και δημιουργείται διαρθρωτικό κενό
(structural gap) και κατ’ επέκταση δημοσιονομική κρίση.
Προφανώς o Ο’Connor αποδίδει την δημοσιονομική κρίση στην ίδια την φύση του
καπιταλιστικού κράτους, το οποίο λειτουργεί υπέρ του κεφαλαίου και επιβαρύνεται με
δαπάνες που διαφορετικά θα έπρεπε να επωμισθεί το ίδιο το κεφάλαιο15.
Άλλα Αίτια
Εκτός από την παραπάνω ενδογενή ή πρωτογενή αιτία δημιουργίας δημοσιονομικής
κρίσης που είναι συνυφασμένη με τον ρόλο του κοινωνικού κράτους, οι άλλες αιτίες είναι
δευτερογενείς ή εξωγενείς.
1. Άνοδος πληθωρισμού και επιτοκίων16:
Μία άνοδος του πληθωρισμού (inflation) και επακόλουθα των επιτοκίων (interest
rates) αυξάνει τις δαπάνες του δημοσίου χρέους. Στον βαθμό που η πρόσθετη επιβάρυνση δεν
είναι δυνατόν να καλυφθεί από αύξηση των φορολογικών εσόδων, επιδεινώνει την
δημοσιονομική διαχείριση και δημιουργεί ή χειροτερεύει την υπάρχουσα δημοσιονομική
κρίση. Ιδιαίτερο πρόβλημα προκαλεί η άνοδος των επιτοκίων σε χώρες με υψηλό επίπεδο
χρέους. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η ανατροφοδότηση του πληθωρισμού από τα ελλείμματα
τότε ενεργοποιείται ο φαύλος κύκλος (άνοδος πληθωρισμού-> άνοδος επιτοκίων-> αύξηση
ελλειμμάτων->αύξηση πληθωρισμού-> άνοδος επιτοκίων).
Πέραν των παραπάνω ο πληθωρισμός αυτοτελώς διαταράσσει την ομαλή λειτουργία
του οικονομικού συστήματος, προκαλεί οικονομική κρίση και κατά επέκταση σοβαρή
δημοσιονομική και μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία.
2. Έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών17 (Εξαγωγές-Εισαγωγές αγαθών
και υπηρεσιών)
Μία ανατροπή της ισορροπίας στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Current
Account) με διευρυνόμενο έλλειμμα σε συνθήκες απελευθερωμένου εμπορίου προκαλεί
πιέσεις στο εθνικό νόμισμα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου είναι αποτέλεσμα χαμηλής
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, αλλαγών στην διάρθρωση
της εξωτερικής ζήτησης χωρίς προσαρμογή του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού και άλλων
διεθνών και εσωτερικών παραγόντων. Η επακόλουθη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος
αυξάνει την αξία του εξωτερικού δημόσιου χρέους και τις δαπάνες εξυπηρέτησης του. Από
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την άλλη πλευρά πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις με τον λεγόμενο εισαγόμενο πληθωρισμό
(imported inflation). Ο συνδυασμός αυτών των επιπτώσεων επηρεάζει τις δαπάνες
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και οδηγεί σε δημοσιονομική κρίση. Από την άλλη
πλευρά το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκτοπίζει την εγχώρια παραγωγή
μέσω των αυξανόμενων εισαγωγών και μειώνει τα φορολογικά έσοδα λόγω απώλειας
εισοδημάτων σε εθνικό επίπεδο. Η υποτίμηση εθνικών νομισμάτων, γνωστή ως
συναλλαγματική κρίση έχει οδηγήσει πολλές χώρες με υπερβολικό εξωτερικό δανεισμό σε
χρεοκοπία.
Η συνύπαρξη των διδύμων ελλειμμάτων (Κρατικού Προϋπολογισμού +Ισοζυγίου
Τρεχουσών Συναλλαγών) αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για πολλές χώρες με δημοσιονομική
αστάθεια και στις ΗΠΑ θεωρείται σοβαρό πρόβλημα στην προσπάθεια σταθεροποίησης της
οικονομίας. Το έλλειμμα προϋπολογισμού ανέρχεται σε 8,5% και το έλλειμμα ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών 3% για τις ΗΠΑ το 2012 και αντίστοιχα για την Ελλάδα 6,4% και
3,5% του ΑΕΠ18.
3. Μετατροπή Ιδιωτικού Χρέους σε Δημόσιο-Απορρόφηση κρίσεων σε άλλους
τομείς19
Στα πλαίσια του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους στην οικονομία πολλές φορές
ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης οι υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα μεταφέρονται στο
δημόσιο χρέος για αποφυγή χρεοκοπιών επιχειρήσεων κύρια του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Έτσι το κράτος απορροφά τις συνέπειες κρίσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας. Πρόκειται
για τα λεγόμενα προγράμματα διάσωσης ή εξυγίανσης επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας
προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους. Τα προγράμματα αυτά που
χρησιμοποιούνται συχνά για την διάσωση πιστωτικών ιδρυμάτων επιφέρουν κόστος στους
προϋπολογισμούς των κρατών και διαταράσσουν την δημοσιονομική ισορροπία. Στις ΗΠΑ
στην πρόσφατη κρίση διατέθηκαν 2,5 τρις $ για την διάσωση των τραπεζών αλλά και
επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα όπως της General Motors20 με 30 δις $ το 200921. Από
τα 2,5 τρις $ τα 350 δις προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από
την Federal Reserve Bank.
Στις χώρες της Ευρωζώνης οι προϋπολογισμοί πολλών κρατών επιβαρύνθηκαν με το
κόστος διάσωσης τραπεζών στην πρόσφατη κρίση. Στην Ιρλανδία η κρατική παρέμβαση
για την πρόληψη χρεοκοπίας τραπεζών προκάλεσε σοβαρή δημοσιονομική κρίση, στην
Ισπανία χρειάσθηκε ειδικό πακέτο σωτηρίας τραπεζών, ενώ στην Ελλάδα οι τράπεζες
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στηρίχθηκαν πολλαπλώς από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Μηχανισμό Βοήθειας της
Ευρωζώνης.
4. Συστημικός Κίνδυνος22 (Systemic Risk) :
Ως συστημικός κίνδυνος ορίζεται η τάση μεταφοράς και διάδοσης μιας κρίσης από ένα
κλάδο της οικονομίας (π.χ. χρηματοοικονομικός, κατασκευών) στους υπόλοιπους είτε σε
επίπεδο εθνικής οικονομίας είτε διεθνώς. Η αλληλεξάρτηση των αγορών, η παγκοσμιοποίηση
του κεφαλαίου, το εξωτερικό εμπόριο έχουν μορφοποιήσει σήμερα ένα αλληλοεπηρεαζόμενο
σύστημα λειτουργίας της οικονομίας, πολύπλευρο και περίπλοκο αλλά και σημαντικά
εύθραυστο. Έτσι η οικονομική κρίση σε μία χώρα επηρεάζει μέσω των εξαγωγών και
εισαγωγών τις υπόλοιπες αναφορικά με το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας με τη
διάχυση της ύφεσης. Από την άλλη πλευρά και οι κρίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα ή
στις ισοτιμίες των νομισμάτων (συναλλαγματική κρίση) επηρεάζουν την πραγματική
οικονομία ανεξάρτητα αν η κρίση δημιουργήθηκε σε μία συγκεκριμένη χώρα.
Από τα παραπάνω προκύπτει αιτιώδης σχέση συστημικού κινδύνου και
δημοσιονομικής κρίσης. Μία χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων,
πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού λόγω τόκων του δημοσίου χρέους και
διεύρυνσης των ελλειμμάτων. Μία έκρηξη τιμών σε μία συγκεκριμένη διεθνή αγορά όπως
στην αγορά του πετρελαίου την δεκαετία του 1970, περιορίζει την βιομηχανική παραγωγή
και την απασχόληση, οδηγώντας σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών και μείωση των
δημοσίων εσόδων. Ακόμα μία μεταβολή (ανατίμηση) στις ισοτιμίες των νομισμάτων που
χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο (Δολάριο και Ευρώ) επηρεάζει και τα εθνικά
νομίσματα (υποτίμηση) αυξάνοντας το ύψος του εξωτερικού δημόσιου χρέους. Από τη άλλη
πλευρά ο εισαγόμενος πληθωρισμός λόγω υποτίμησης διαταράσσει την δημοσιονομική
ισορροπία.
Τις τελευταίες δεκαετίες ο συστημικός κίνδυνος αποτελεί την πιο συνήθη αιτία
πρόκλησης δημοσιονομικών κρίσεων όπως συνέβη με την χρηματοπιστωτική κρίση 20072008, η οποία προκάλεσε παγκόσμια ύφεση και σοβαρές κρίσεις σε πολλές χώρες.

Χαρακτηριστικά των Δημοσιονομικών Κρίσεων
Οι διαστάσεις της δημοσιονομικής κρίσης και κατ’ επέκταση η ανάγκη παρέμβασης
των φορέων οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της καθορίζονται από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της. Η επιτυχία των μέτρων περιορισμού ή υπέρβασης της κρίσης συνδέεται
στενά με τη σωστή διάγνωση του χαρακτήρα που αποκτά στην εξέλιξη της.
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1. Ένταση ή Βάθος (Depth):
Αν και γενικά ως δημοσιονομική κρίση ορίζεται η κατάσταση του ελλειμματικού
προϋπολογισμού δεν έχουν μέχρι σήμερα καθοριστεί γενικά αποδεκτά όρια δημοσίων
ελλειμμάτων και κρατικού χρέους. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and
Growth Pact) της Ευρωζώνης ορίζει ανώτερα όρια δημοσίου ελλείμματος 3% του ΑΕΠ και
60% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος. Ωστόσο τα κριτήρια αυτά ούτε τηρήθηκαν για όλα τα
κράτη κατά την είσοδο τους στο Ευρώ ούτε εφαρμόσθηκαν αυστηρά ούτε εφαρμόζονται
σήμερα. Το 2012 από τα 17 μέλη της Ευρωζώνης μόνο 5 χώρες (Λουξεμβούργο, Σλοβενία,
Σλοβακία, Φιλανδία, Εσθονία) πληρούσαν αυτά τα κριτήρια. Ακόμα και οι ισχυρές χώρες
(Γαλλία, Γερμανία) είχαν ελλείμματα 2,1% και χρέος 90,2% και 81,9 % του ΑΕΠ αντίστοιχα.
Η Ευρωζώνη παρουσιάζει έλλειμμα 3,7% και χρέος 90,6% του συνολικού ΑΕΠ23. Φυσικά οι
χώρες αυτές δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται σε δημοσιονομική κρίση, όπως και οι
περισσότερες χώρες στον κόσμο.
Κατά συνέπεια ο βαθμός ή το βάθος της δημοσιονομικής κρίσης έχει μάλλον ποιοτικό
χαρακτήρα παρά ποσοτικό. Επιπλέον σχετίζεται με την διάρθρωση της παραγωγής, το
μέγεθος του ΑΕΠ, την διεθνή και πολιτική ισχύ της κάθε χώρας. Χώρες που αντιμετώπισαν
οξείς δημοσιονομικές κρίσεις και χρεοκοπία στην Λατινική Αμερική ήταν χώρες οικονομικά
αδύναμες, με πολιτική αστάθεια και οικονομικά εξαρτημένες. Το ίδιο συνέβη και με την
Ελλάδα το 2010, η οποία πέραν της σαθρής κατάστασης των δημοσίων οικονομικών
στερούνταν υγιούς παραγωγικής βάσης.
Ο καθηγητής J. Stiglitz24 (2010) σημειώνει ότι πέραν του χρέους για την αξιολόγηση
των κρίσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ενεργητικό της ήτοι οι παραγωγικές της
δυνατότητες. Οι ΗΠΑ με χρέος 106,5% και 8,5% του ΑΕΠ δημοσιονομικό έλλειμμα το 2012
δεν ανησυχούν τους διεθνείς οργανισμούς ούτε τις αγορές και φυσικά δεν απειλούνται με
χρεοκοπία. Η Ιαπωνία με 237,9% δημόσιο χρέος και έλλειμμα 10,2% του ΑΕΠ25 το 2012 με
υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, μεγάλα αποθέματα και με τεράστιες επενδύσεις στο εξωτερικό
ίσως αντιμετωπίζει κρίση αριθμών παρά κρίση χρέους και κίνδυνο χρεοκοπίας.
Γενικά ο βαθμός οξύτητας και επικινδυνότητας μιας δημοσιονομικής κρίσης κρίνεται
βέβαια από τα μεγέθη του δημοσίου ελλείμματος και το επίπεδο του χρέους, αλλά πάντα
αυτά συσχετίζονται με την δυναμική των οικονομιών, τις προοπτικές ανάπτυξης και την
διάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Επίσης σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του
βαθμού επικινδυνότητας διαδραματίζει η διάρθρωση του σε εξωτερικό και εσωτερικό. Έτσι
στην περίπτωση των χρεών της Ελλάδας και Ιταλίας το εσωτερικό δημόσιο χρέος της Ιταλίας
οφειλόταν σε ποσοστό 50% στους κατοίκους της χώρας ενώ στην Ελλάδα μόνο 30% (Βλ.
Κεφάλαιο 4). Από την άποψη αυτή ο βαθμός επικινδυνότητας της Ελλάδας ήταν μεγαλύτερος
όπως φάνηκε στην εξέλιξη των κρίσεων.
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Πέραν από τα παραπάνω, στην πρόσφατη κρίση χρέους της Ευρωζώνης τα ιδιαίτερα
θετικά χαρακτηριστικά της ιταλικής οικονομίας σε συνδυασμό με την δυναμικότητα του
ιδιωτικού τομέα συνέβαλαν ουσιαστικά στην αναχαίτιση της κρίσης και τον περιορισμό της
έντασης των αρνητικών συνεπειών. Αντίθετα στην Ελλάδα όπου τα θετικά χαρακτηριστικά
δεν υπήρχαν και οι προοπτικές για τις παραπέρα εξελίξεις δεν ήταν ευνοϊκές, η ένταση ή το
βάθος της κρίσης ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και η αντιμετώπιση εξαιρετικά δύσκολη.
2. Διάρκεια (Duration):
Η διάρκεια μιας δημοσιονομικής κρίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατεύθυνση
της ακολουθούμενης πολιτικής. Η παράταση της συσσωρεύει ετήσια ελλείμματα του
προϋπολογισμού τα οποία εκτινάσσουν το δημόσιο χρέος. Το υψηλότερο δημόσιο χρέος
αυξάνει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του και απαιτεί για την αναχρηματοδότηση του
υψηλότερα επιτόκια. Έτσι ανατροφοδοτείται η διαδικασία υψηλών ελλειμμάτων-διόγκωσης
του χρέους, η οποία πιθανόν να επιφέρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Οι προβλέψεις για την διάρκεια μιας δημοσιονομικής κρίσης έχουν καθοριστική
σημασία για τα μέτρα που θα υιοθετηθούν. Αν προβλέπεται σύντομη επειδή οφείλεται σε
εξωγενή (δευτερογενή) αιτία όπως ο συστημικός κίνδυνος, η λήψη περιοριστικών μέτρων θα
εντείνει την ύφεση. Αν όμως προκληθεί από πρωτογενή αιτία, δηλαδή από πολιτική
ελλειμματικού προϋπολογισμού ή και συνδυασμό πρωτογενών κα δευτερογενών αιτιών όπως
στην περίπτωση της Ελλάδος, τότε η παράταση της επιβάλλει παρέμβαση διαρθρωτικού
χαρακτήρα καθόσον επιδεινώνεται το πρόβλημα του χρέους.
Συνήθως η διάρκεια των δημοσιονομικών κρίσεων ακολουθεί την πορεία του
οικονομικού κύκλου (business cycle) και από την άποψη αυτή η συνύπαρξη του διδύμου
ύφεσης-δημοσιονομικής κρίσης εξελίσσεται σε μόνιμο φαινόμενο στην σύγχρονη οικονομική
πραγματικότητα. Ωστόσο η έξοδος από την δημοσιονομική κρίση χρειάζεται υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης. Έτσι χρονικά θα προηγηθεί η φάση της ανάπτυξης, η οποία αν καταστεί
σταθερή και διατηρήσιμη θα σμικρύνει την διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης.
3. Έκταση (εύρος) (Extent ή Width):
Από την ίδια της τη φύση η δημοσιονομική κρίση επηρεάζει και επηρεάζεται από την
πραγματική οικονομία. Κατά συνέπεια όλοι οι κλάδοι της οικονομίας υφίστανται τις
συνέπειες και κατ’ επέκταση οι εργαζόμενοι και άλλα κοινωνικά στρώματα πλήττονται,
εξωθούνται στην ανεργία, στην υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και στην φτώχεια.
Δεδομένου ότι το κράτος καλείται να διαχειρισθεί την δημοσιονομική κρίση είτε αυτή
έχει προκληθεί από το ίδιο ή άλλους παράγοντες, οι φορείς του, δηλαδή η πολιτική
διακυβέρνηση, χρεώνονται με το κόστος των παρενεργειών της κρίσης. Η συνύφανση και η
συνέργεια της πολιτικής με την οικονομία προσδιορίζει τον πολιτικό χαρακτήρα κύρια της
διαχείρισης της κρίσης, αλλά και το εύρος της σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής
διαδικασίας.
Έτσι το εύρος της δημοσιονομικής κρίσης, το κατά πόσο δηλαδή θα αναταράξει την
κοινωνική βάση και θα κλονίσει το πολιτικό εποικοδόμημα αναδείχνεται σε χαρακτηριστικό
κρίσιμης σημασίας. Η κοινωνική αναταραχή και η πολιτική αστάθεια συνήθως συνοδεύουν
τις δημοσιονομικές κρίσεις καθόσον οι διαχειριστές της πολιτικής εξουσίας θεωρούνται
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υπεύθυνοι είτε για την δημιουργία της είτε για την άνιση κατανομή του κόστους
αντιμετώπισης. Στις συνθήκες αυτές ενισχύονται ακραία πολιτικά ρεύματα και ο κίνδυνος
πολιτικής αποσταθεροποίησης εξελίσσεται σε απειλή για τα κοινωνικά και πολιτικά
δικαιώματα.
Στην Αργεντινή26 (2001) η δημοσιονομική κρίση προκάλεσε σοβαρές κοινωνικές
αναταραχές και μετατράπηκε σε πολιτικοκοινωνική με αλλεπάλληλες πολιτικές αναταράξεις.
Στην Ελλάδα και στην Ιταλία η κρίση (2011) κατέδειξε την χρεοκοπία του πολιτικού
συστήματος και η διαχείριση της κρίσης ανατέθηκε σε τεχνοκράτες.
Η μετεξέλιξη λοιπόν της δημοσιονομικής κρίσης σε κοινωνική και πολιτική
δυσχεραίνει την αντιμετώπισή της, καθόσον ανακόπτεται η συνέχεια της στρατηγικής
υπέρβασης. Βέβαια η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση και νομιμοποίηση εξαρτάται από τον
χαρακτήρα και την κατεύθυνση των μέτρων που λαμβάνονται. Μία περιοριστική πολιτική με
περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων διαρρηγνύει τον κοινωνικό ιστό, διαταράσσει την
αρμονία των τάξεων, ωθεί πλατιά λαϊκά στρώματα στην φτώχεια και στην εξαθλίωση με
κίνδυνο η κοινωνική δυσαρέσκεια να εξελιχθεί σε σοβαρή αναταραχή μακροπρόθεσμα.
Αντίθετα μία άλλη πολιτική δίκαιης κατανομής των βαρών, εξάλειψης των ανισορροπιών και
αναπτυξιακής προοπτικής δημιουργεί προϋποθέσεις για έξοδο από την κρίση.

26

Behn, R. & Keating, E., The Fiscal Crisis of the States: Recession, Structural Spending Gap or
Political ‘Disconnect’?, Kennedy School of Government, April 2005
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παγκόσμια Οικονομία και Δημοσιονομική Κρίση στη Μεταπολεμική
Περίοδο

Μεγέθη

Δημοσιονομική
Σταθερότητα την περίοδο
1950-1973

Περίοδος Δημοσιονομικής
Κρίσης 1975-2005

Παγκόσμια Ανάπτυξη
(Μ.Ο. της Ετήσιας
Μεταβολής του ΑΕΠ)1

4,9%

3,23%

Παγκόσμιος Πληθωρισμός
Διακυμάνσεις 2

10-1% (καθοδική
τάση)

5-15% (ανοδική τάση)

Έλλειμμα Κρατικού
Προϋπολογισμού ΗΠΑ
(Μ.Ο. % του ΑΕΠ)3

1%

3,43%

Παγκόσμιο Δημόσιο Χρέος
Διακυμάνσεις Περιόδου (%
ΑΕΠ)4

70%-30% (καθοδική τάση)

30%-70% (ανοδική τάση)

Χρεοκοπίες Κρατών και
Αναδιαρθρώσεις Δημοσίου
Χρέους Παγκοσμίως
(Αριθμός Επεισοδίων)5

15

71

Χρεοκοπίες Κρατών και
Αναδιαρθρώσεις Χρέους
στην Ευρώπη6

0

7

ΠΗΓΕΣ:
1. Maddison, A., THE WORLD ECONOMY, Volume 2: Historical Statistics, OECD

Publishing, Sept 2006
2. Wynne, M. & Kersting, E., Openness and Inflation, Federal Reserve Bank Of Dallas, April
2007
3. Historical Tables, Office of Management and Budget, The White House
4. Abbas, S. Ali, Belhocine, N,. EI-Ganainy, A. & Horton, M., Α History of World Public
Debt, IMF, 2011
5 & 6 Reinhart, C. & Rogoff, K., This Time is Different: A Panoramic View of Eight
Centuries of Financial Crises, ΝΒER, 2008
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
1.1 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.1.1 ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η παγκόσμια ύφεση η οποία ακολούθησε την χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 στις
ΗΠΑ επιβράδυνε και στην συνέχεια οδήγησε σε μείωση τους ρυθμούς ανάπτυξης διεθνώς.
Από την κρίση επηρεάσθηκε εκτός από τις ΗΠΑ, την πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο,
και η Ιαπωνία η τρίτη κατά σειρά σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ οι αρνητικές συνέπειες
επεκτάθηκαν και στις χώρες της Ευρωζώνης. Έτσι στην συγκριτική παρουσίαση που
ακολουθεί έγινε η επιλογή των παραπάνω χωρών τόσο γιατί το μέγεθος των οικονομιών τους
είναι ιδιαίτερα σοβαρό όσο και γιατί τα μακροοικονομικά τους μεγέθη επηρεάστηκαν
δυσμενώς από την παγκόσμια κρίση.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για όλες τις χώρες μειώθηκε το 2008 σε 3,2% από
5,2% το 200727. Απόλυτη μείωση -0,6% σημείωσε το 2009, ενώ ανέκαμψε το επόμενο έτος
(2010) 5%. Βέβαια η πτώση του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2009, οφειλόταν κύρια στην μείωση 3,2% του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ ήταν -2,4%, στην
Ευρωζώνη -4,1% και στην Ιαπωνία -5,2%28. Αντίθετα στις αναδυόμενες χώρες και στις
αναπτυσσόμενες ο ρυθμός ανάπτυξης διατηρήθηκε στο 2,7% το 2009 για να ανακάμψει
σημαντικά στο 7,3% το 201029.
Η ανατροπή των ρυθμών ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα με τρόπο μάλιστα
ανομοιόμορφο σε περιοχές και χώρες αναφορικά με την ένταση και την διάρκεια της ύφεσης
δεν ήταν η μοναδική εκδήλωση του φαινομένου της κρίσης. Οι οικονομίες πολλών χωρών,
ιδιαίτερα εκείνες με προβληματική δημοσιονομική διαχείριση περιήλθαν σε δημοσιονομική
κρίση με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς παραγωγής. Έτσι ενεργοποιήθηκε το σπείραμα
του φαύλου κύκλου οικονομικής ύφεσης-δημοσιονομικής κρίσης-πτώσης του εθνικού
προϊόντος.
Στην εξέλιξη αυτών των κρίσεων οι οποίες χρονικά ακολούθησαν την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική αναταραχή διαφάνηκαν πλευρές είτε σχετικά με τις μορφές της παραπέρα
πορείας τους είτε τον χαρακτήρα των επιδράσεων στην οικονομική δραστηριότητα. Η
εμφάνιση σύνθετων και πολύπλοκων πλευρών ανέδειξε παράλληλα και τις βαθύτερες αιτίες
των δημοσιονομικών κρίσεων και την άρρηκτη διαπλοκή τους με τα διαρθρωτικά
προβλήματα των οικονομιών. Ακόμα σημαντική πλευρά των δημοσιονομικών κρίσεων

27

World Economic Outlook 2009: Sustaining the Recovery, International Monetary Fund, April 2009

28

World Economic Outlook 2010: Rebalancing Growth, April 2010 και World Economic Outlook
2011: Tensions from the two speed recovery-Unemployment, commodities and capital flows,
International Monetary Fund, April 2011
29

World Economic Outlook 2011: Tensions from the two speed recovery-Unemployment, commodities
and capital flows, International Monetary Fund, April 2011
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αποτελεί η πιθανή μετεξέλιξη τους σε κρίση χρέους η οποία περιπλέκει περισσότερο την
αλληλοεπίδραση με την παραγωγή.
Από την παραπάνω άποψη η διερεύνηση των σχέσεων ρυθμών ανάπτυξης με τα
δημοσιονομικά μεγέθη στη βάση της πρόσφατης εμπειρίας στα πλαίσια της παρούσας
μελέτης των κρίσεων στην Ελλάδα και Ιταλία συνεισφέρει γενικότερα στην αποκάλυψη όλων
των πτυχών μιας δημοσιονομικής κρίσης.
1.1.2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης επελέγησαν δύο χώρες από την Ευρωζώνη, η
Ελλάδα και η Ιταλία. Η εμπλοκή και των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας στην εξέταση ίσως θα
καθιστούσε την σύγκριση δυσχερέστερη. Άλλωστε παρά τους δυσμενέστερους δείκτες
δημοσιονομικής διαχείρισης από την Ευρωζώνη, οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται σε
κρίση και η ύπαρξη κρίσης στην Ιαπωνία αμφισβητείται.
Η επιλογή των δύο χωρών της Ευρωζώνης έγινε στη βάση ορισμένων
χαρακτηριστικών κοινών και διαφορετικών. Καταρχάς, η Ιταλία είναι η 3η χώρα από άποψη
οικονομικού μεγέθους στην Ευρωζώνη και 9η παγκοσμίως30, με σημαντική οικονομική
δύναμη με ανεπτυγμένο βιομηχανικό τομέα, εξαγωγικό προσανατολισμό και επαρκή
φορολογικά έσοδα λόγω υψηλής φορολογίας.
Ιστορικά η Ιταλία άρχισε να αναπτύσσεται ως μεγάλη οικονομική δύναμη μετά την
ολοκλήρωση της ενοποίησης31 των βορίων κρατιδίων με το κράτος της Piedmont-Sardinia
και την ανακήρυξη του Βασιλείου της Ιταλίας το 1861. Η ενοποίηση ολοκληρώθηκε
αργότερα με την προσχώρηση της Βενετίας το 1866 και την προσάρτηση της Ρώμης το 1870.
Η έκταση της είναι 294.140 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της είναι 61,5
εκ.32.
Παρά την σημαντική της οικονομική δύναμη αντιμετωπίζει χρόνια δημοσιονομικά
προβλήματα και το δημόσιο χρέος της είναι ποσοτικά τεράστιο (2 τρις €33 το 2012). Το
βάρος της στην διαμόρφωση της σημερινής οικονομικής κατάστασης στην Ευρωζώνης είναι
ιδιαίτερο και οποιεσδήποτε εξελίξεις στην οικονομία της επηρεάζουν το σύνολο των χωρών
ακόμα και εκείνων που δεν βρίσκονται σε κρίση.
Από την άλλη πλευρά εξετάζεται η Ελλάδα, μία μικρή χώρα η οποία βρίσκεται στην 7η
θέση από άποψη οικονομικού μεγέθους στην Ευρωζώνη με μικρή συμμετοχή στο ευρωπαϊκό

30

World Bank

31

Unification of Italian States, Office of the Historian, U.S. Department of State

32

CIA World Factbook 2013

33

Economic and Financial Document 2013: Summary and Policy Objectives, Ministry of Economy
and Finance of Italy
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ΑΕΠ και 42η σε όλο τον κόσμο34. Πρόκειται για μία αδύναμη οικονομία με χαμηλό ποσοστό
συμμετοχής των εξαγωγών εμπορευμάτων στο ΑΕΠ 11,4% 35, με μεγάλη εξάρτηση από τον
εξωτερικό δανεισμό και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα.
Η Ελλάδα ανακηρύχτηκε ανεξάρτητο κράτος το 1830 και τα σύνορα της
οριστικοποιήθηκαν το 183236. Επεκτάθηκε εδαφικά μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους37 με
την προσάρτηση το 1913 της Μακεδονίας, της Ηπείρου και των νησιών και το 192038 της
Δυτικής Θράκης. Η έκταση της ανέρχεται σε 130.647 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο
πληθυσμός της σε 10,8 εκ39.
Παρά το γεγονός ότι το απόλυτο μέγεθος του χρέους της Ελλάδας είναι μικρό, 303 δις
€ το 2012 (Πίνακας 7), βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων στην διάρκεια της παγκόσμιας
κρίσης και απασχόλησε ιδιαίτερα τις διεθνείς αγορές. Οι ιδιαίτερα υψηλοί δείκτες
υπερχρέωσης και ελλειμμάτων την έφεραν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και διασώθηκε χάρις
στα προγράμματα στήριξης της Ευρωζώνης.
Και οι δύο χώρες ανήκουν στον Νότο της Ευρωζώνης και ανεξάρτητα από τον
γεωγραφικό χώρο περιλαμβάνονται στην ομάδα χωρών της Ευρωζώνης οι οποίες
αντιμετωπίζουν δημοσιονομική αστάθεια και πρόβλημα δημοσίου χρέους. Βέβαια από την
άποψη των διαφοροποιήσεων στην οικονομική ανάπτυξη, η Ιταλία παρουσιάζει ιδιορρυθμία,
καθόσον υπάρχουν σημαντικές εισοδηματικές διαφορές ανάμεσα στον ανεπτυγμένο
βιομηχανικά Βορρά και στον σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένο Νότο. Ωστόσο δεδομένου ότι σε
διαφορετικό βαθμό πρόσφατα βρέθηκε στην γραμμή των χωρών με κρίση χρέους
συνεξετάζεται ως χώρα της Περιφέρειας της Ευρωζώνης.
Ως χώρες μεσογειακές Ελλάδα και Ιταλία παράγουν ίδια γεωργικά προϊόντα όπως
φρούτα, λαχανικά, λάδι, κρασί, καπνά, σιτηρά και γαλακτοκομικά. Στα κοινά βιομηχανικά
συγκαταλέγονται τα χημικά, η επεξεργασία φρούτων, τα υφάσματα και τα μέταλλα. Το 7,8%
των ελληνικών εξαγωγών αφορούν προορισμούς της Ιταλίας, από την οποία προέρχεται το
8,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών40. Ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο χώρες έχει
ο τουρισμός.
Κοινά χαρακτηριστικά ακόμα αποτελούν τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους την
τελευταία δεκαετία, τα ελλείμματα στο ισοζύγιο και στον προϋπολογισμό, η μεταβολή

34

World Bank

35

Έκθεση Διοικητή για το έτος 2012, Τράπεζα της Ελλάδος, 2013 & Πίνακας 6 (Στοιχεία ΑΕΠ)

36

Ελληνική Επανάσταση 1821, Βικιπαίδεια

37

Α’ Βαλκανικός Πόλεμος, Βικιπαίδεια

38

Συνθήκη της Λωζάνης, Βικιπαίδεια

39

CIA World Factbook 2013

40

CIA World Factbook 2012
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διαχρονικά της διάρθρωσης του ΑΕΠ υπέρ των υπηρεσιών, τα προβλήματα της χαμηλής
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας καθώς και η μη ορθολογική δημοσιονομική
διαχείριση από την άποψη άσκησης χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής. Και οι δύο χώρες
αντιμετωπίζουν προβλήματα φοροδιαφυγής και παραοικονομικής δραστηριότητας όχι βέβαια
στον ίδιο βαθμό.
Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι περισσότερα και με ιδιαίτερη σημασία. Οι χώρες
διαφέρουν ως προς το μέγεθος του ΑΕΠ, το κατά κεφαλή εισόδημα, τη διάρθρωση
παραγωγής, τον βαθμό ανοικτής οικονομίας, το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ, τη σύνθεση
του δημοσίου χρέους σε εσωτερικό και εξωτερικό, το επίπεδο ανεργίας, το αναπτυξιακό
πρότυπο, τη δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα. Σε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά η
διαφοροποίηση είναι θετική για την ιταλική οικονομία.
Στην συγκριτική ανάλυση των επιλεγμένων χωρών, η δημοσιονομική κρίση αποτελεί
τον άξονα αναφοράς. Ωστόσο στην συνέχεια γενικεύεται καθόσον οι επιπτώσεις της κρίσης
έχουν επηρεάσει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.
Σκοπός της Μελέτης
Βάση των συγκρίσεων αποτελεί η δημοσιονομική κρίση της χώρας μας. Στην μελέτη η
ελληνική κρίση αναλύεται διεξοδικότερα από εκείνη της Ιταλίας. Άλλωστε οι εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία την περίοδο αυτή δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό για την
σοβαρότητα της κρίσης και την αντιμετώπισή της. Ακριβώς σε αυτόν τον προβληματισμό
έχει σκοπό να απαντήσει η παρούσα μελέτη αναλύοντας σε βάθος όλες τις πλευρές της
κρίσης από την άποψη των αιτιών και συνεπειών. Μέχρι τώρα διάφοροι μελετητές στις
αναλύσεις της δημοσιονομικής κρίσης επικεντρώνονται στενά στην διάσταση της πολιτικής ή
στην επίκληση εξωγενών παραγόντων και της διεθνούς συγκυρίας. Βέβαια ο ρόλος του
κράτους είναι καθοριστικής σημασίας στην δημοσιονομική διαχείριση και στην μελέτη
αναλύεται διεξοδικά. Όμως αφορά στο πλαίσιο πολιτικής δηλαδή το πολιτικό εποικοδόμημα
και όχι το οικονομικό υπόβαθρο.
Η μελέτη θα εστιάσει στα βαθύτερα αίτια της κρίσης: στρεβλή διάρθρωση της
παραγωγής-ανορθολογική σύνθεση της δαπάνης. Το αποτέλεσμα αυτών των ανισορροπιών
είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, τα δίδυμα ελλείμματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
και προϋπολογισμού τα οποία τροφοδοτούν το φαύλο κύκλο χρέους και ύφεσης. Η έξοδος
από τον κύκλο αυτόν προϋποθέτει διαρθρωτικές αλλαγές και ριζικές μεταρρυθμίσεις και στην
κατεύθυνση αυτή θα κινούνται και οι προτάσεις της.
Παράλληλα η μελέτη αναλύοντας και πλευρές της κρίσης στην Ιταλία θα αναδείξει τις
ομοιομορφίες και τις διαφοροποιήσεις με έμφαση στην αξιολόγηση των μέτρων
αντιμετώπισης.
1.2 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.2.1 Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΓΕΘΗ
Η δημοσιονομική κρίση είτε είναι πρωτογενής είτε προκαλείται από απορρόφηση
τραπεζικής κρίσης ή συστημικό κίνδυνο δημιουργεί σοβαρές συνέπειες στο σύνολο της
οικονομικής δραστηριότητας. Ακόμα ενέχει τον κίνδυνο διάχυσης στην παγκόσμια
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οικονομία. Από τις συνέπειες αυτές άλλες προκύπτουν από την ίδια την κρίση και άλλες από
την ασκούμενη πολιτική για μετριασμό της έντασης ή υπέρβασης της.
Ύφεση στην πραγματική οικονομία θεωρείται η φάση εκείνη του οικονομικού κύκλου
κατά την οποία παρουσιάζεται πτώση στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη όπως ΑΕΠ,
απασχόληση, επιχειρηματικά κέρδη, βαθμός αξιοποίησης παραγωγικού δυναμικού κ.α.
Οι επιμέρους συνιστώσες του ΑΕΠ (Υ=C+I+G+NX), Κατανάλωση (Consumption),
Επένδυση (Investment), Δημόσιες Δαπάνες (Government Expenses), Καθαρές Εξαγωγές
(Net Exports)41 επηρεάζονται από την δημοσιονομική κρίση και συνολικά οδηγούν σε
χαμηλότερο επίπεδο μακροοικονομικής ισορροπίας με πτώση του ΑΕΠ, δηλαδή ύφεση.
Ειδικότερα σε συνθήκες ελλειμματικού προϋπολογισμού οι προσδοκίες των
καταναλωτών έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της εθνικής δαπάνης για κατανάλωση (C)
και επένδυση (Ι), όσον αφορά τα αυτόνομα μεγέθη τους, δηλαδή εκείνα που δεν
επηρεάζονται από το μέγεθος του εισοδήματος.
1.2.1.1 Πτώση της Κατανάλωσης (C)
Το υψηλό επίπεδο της δημόσιας δαπάνης θεωρείται από τα νοικοκυριά ότι δεν θα
διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι μέρος των προσωπικών αναγκών που
καλύπτονται στα πλαίσια του διευρυμένου κοινωνικού κράτους (πρόνοια, περίθαλψη) στο
μέλλον θα πρέπει να καλυφθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές. Επίσης ενισχύεται η
πεποίθηση ότι για την αντιμετώπιση του ελλείμματος θα αυξηθεί η φορολογία, η οποία θα
απομειώσει το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα. Έτσι οι καταναλωτές περικόπτουν μέρος των
καταναλωτικών δαπανών (C) αυξάνοντας αντίστοιχα την αποταμίευση για να ανταπεξέλθουν
σε μελλοντικές οικονομικές δυσχέρειες.
1.2.1.2 Μείωση των Επενδύσεων (I)
Αρνητική είναι η επίδραση της δημοσιονομικής κρίσης και στην άλλη συνιστώσα του
ΑΕΠ, η οποία αφορά την ζήτηση για επενδύσεις (Ι), δηλαδή κεφαλαιουχικών αγαθών
(παγίων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κτλ) από τις επιχειρήσεις. Οι εκτιμήσεις για επιδείνωση
του οικονομικού κλίματος, για μείωση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών που επηρεάζει
και την ζήτηση κεφαλαιουχικών αγαθών, η πιθανή αύξηση της φορολογίας των κερδών όπως
και η επικείμενη άνοδος των επιτοκίων οδηγούν σε αναθεώρηση των επενδυτικών σχεδίων.
Η υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα κρίνεται επαρκής και δεν αναλαμβάνονται
πρωτοβουλίες για την επέκτασή της.
Παραπέρα η αύξηση των δημοσίων δαπανών μέσω των ελλειμμάτων δημιουργεί το
λεγόμενο αποτέλεσμα εκτοπισμού του ιδιωτικού τομέα (crowding out effect). Δηλαδή το
κράτος με τα ελλείμματα απορροφά μέρος των διαθέσιμων πόρων στην εθνική οικονομία σε
βάρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα αναπτύσσεται σε τομείς ανταγωνιστικούς
αποθαρρύνοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία.
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1.2.1.3 Η Δημοσιονομική Κρίση και η Θεωρία του Πολλαπλασιαστή Δαπανών
Οι ανωτέρω μεταβολές στα αυτόνομα μεγέθη των επενδύσεων και της κατανάλωσης
θα έχουν πολλαπλάσιες επιπτώσεις στο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τα θεωρήματα του
Πολλαπλασιαστή των Δαπανών του μακροοικονομικού Κεϋνσιανού Υποδείγματος.
Κεϋνσιανό Υπόδειγμα: Ct=a+b*Yt-1 (1)
It=Io (2)
Yt=Ct+It (3)
Και Συνθήκη Ισορροπίας Yt=a/(1-b)42 (4)
Συμπερασματικά το επίπεδο ισορροπίας ορίζεται από την τελευταία εξίσωση (4) και
κάθε αυτόνομη μεταβολή στην δαπάνη ανάλογα με την τιμή b οδηγεί σε νέα μεγαλύτερα ή
μικρότερα μεγέθη εισοδήματος. Σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης όπου οι ιδιωτικές
δαπάνες μειώνονται, το ΑΕΠ θα σημειώσει πτώση και από τις αυτόνομες μεταβολές της
κατανάλωσης και επένδυσης και τις δευτερογενείς. Η πτώση αυτή δεν αντισταθμίζεται από
την αύξηση των δημοσίων δαπανών οι οποίες αντίθετα περιορίζονται από τους φορείς
άσκησης οικονομικής πολιτικής.
Γενικά θεωρείται ότι η αποτελεσματικότητα των οικονομικών πόρων στο δημόσιο
τομέα είναι χαμηλότερη (υψηλότερος λόγος κεφαλαίου-προϊόντος Κ/Υ), και έτσι η τελική
επίπτωση θα είναι η πτώση του επιπέδου παραγωγικής δραστηριότητας.
Όμως παραπέρα πτώση των επενδύσεων σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης
προκαλείται και από την αύξηση των επιτοκίων και την συρρίκνωση της πιστωτικής
επέκτασης.
Όταν η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία η επένδυση κατά την βασική
μακροοικονομική ταυτότητα43 ισούται:
I=S-(G-R)-(X-M)
I: Investment (Επενδύσεις)
S: Savings (Αποταμίευση)
G: Government Expenses (Κυβερνητικές Δαπάνες)
R: Revenue from taxation (Κυβερνητικά έσοδα από την Φορολογία)
X: Exports (Εξαγωγές)
M: Imports (Εισαγωγές)
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Δηλαδή οι επενδύσεις εξισώνονται με τις συνολικές αποταμιεύσεις (S) μείον το
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού (G-R) συν το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (M-X). Άρα οι επενδύσεις μειώνονται κατά το ύψος του δημόσιου ελλείμματος
(G-R), το οποίο απορροφά μέρος των αποταμιεύσεων. Το δημιουργούμενο κενό καλύπτεται
από το έλλειμμα του ισοζυγίου. Στην περίπτωση αυτή υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων
μπορούν να διατηρηθούν με υψηλότερα ελλείμματα του ισοζυγίου. Όμως η πτώση της
εσωτερικής ζήτησης μειώνει αντί να αυξάνει το έλλειμμα στο ισοζύγιο.
Όσον αφορά την συμπεριφορά των εξαγωγών-εισαγωγών στην φάση της
δημοσιονομικής κρίσης που προσδιορίζουν το μέγεθος των καθαρών εξαγωγών (ΝΧ), λόγω
μείωσης της ζήτησης καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών οι εισαγωγές θα
μειωθούν, ενώ οι εξαγωγές οι οποίες θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν την πτώση της
εξωτερικής ζήτησης εξαρτώνται κύρια από εξωτερικούς παράγοντες και από την
ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Γενικότερα αύξηση των εξαγωγών μπορεί να
αντισταθμίσει τις μειώσεις στην κατανάλωση και επένδυση, αλλά στην περίπτωση
γενικευμένης οικονομικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο η ζήτηση από το εξωτερικό μειώνεται
και οι εξαγωγές σημειώνουν σοβαρή πτώση.
Στην ανάλυση που προηγήθηκε θεωρήθηκε αμετάβλητη η δημοσιονομική πολιτική σε
περίοδο κρίσης με την υπόθεση ότι δεν λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα δηλαδή μείωση
δαπανών, αύξηση φόρων για αντιμετώπιση των συνεπειών. Αν όμως αντιστραφεί η πολιτική
τότε η επίπτωση στην πραγματική οικονομία θα είναι σοβαρότερη, θα μειωθούν δηλαδή οι
τέσσερεις συνιστώσες του εθνικού εισοδήματος (C+I+G+NX).
Η αφαίρεση αγοραστικής δύναμης και η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των
καταναλωτών λόγω περικοπών στους μισθούς, στις κοινωνικές παροχές και λόγω αύξησης
των φόρων λειτουργεί προσθετικά και μάλιστα περισσότερο δυναμικά στις επιπτώσεις που
δημιουργούνται από τις αντιδράσεις του ιδιωτικού τομέα. Ενισχύονται έτσι τα κρισιακά
φαινόμενα της ύφεσης: μείωση της ζήτησης, πτώση της κατανάλωσης, συρρίκνωση της
παραγωγής με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας και πτώση των επενδύσεων.
Συνολικά οι επιπτώσεις από όλα τα μεγέθη του εθνικού εισοδήματος C, I, G, X,
δίνονται από την διευρυμένη μορφή του πολλαπλασιαστή 1/{1-c(1-t)+m} όπου c οριακή
ροπή προς κατανάλωση, t οριακή ροπή προς φορολογία και m οριακή ροπή προς εισαγωγές44.
1.2.2 ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ: H
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Τα θεωρητικά σχήματα για τις επιπτώσεις των ελλειμματικών προϋπολογισμών
επιβεβαιώνονται εμπειρικά. Οι δαπάνες για ιδιωτική κατανάλωση τα έτη 2008-2009
σημειώνουν στασιμότητα ή μικρή μείωση στις χώρες με δημοσιονομική κρίση (Πίνακας 2).
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν σημαντική μείωση 13,1%
στις ΗΠΑ, 10,6% στην Ιαπωνία και 13% στην Ευρωζώνη το έτος 2009 ενώ για το 2010 μόνο
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οι ΗΠΑ παρουσιάζουν μικρή άνοδο 1,1%, η Ευρωζώνη στασιμότητα ενώ η Ιαπωνία μείωση
(Πίνακας 2).
Οι εξαγωγές ενώ το 2008 κινούνταν με θετικούς ρυθμούς 5,7%, 1,4% και 3,6%
αντίστοιχα για ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρωζώνη το 2009 μειώθηκαν σημαντικά κατά 9,1%,
24,2% και 15% αντίστοιχα (Πίνακας 2).
Οι δημόσιες δαπάνες στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία αυξήθηκαν σημαντικά κατά 16,7%
και 21% αντίστοιχα το 2009 αλλά μειώθηκαν το 2010, κατά 2,9% και 10%. Στη Ευρωζώνη οι
δαπάνες αυξήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας ύφεσης (4,9% το
2008 και 2009 και 2,1% το 2010) (Πίνακας 2).
Από τα στοιχεία προκύπτει η διαπίστωση ότι σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, τα
βασικά οικονομικά μεγέθη και κύρια οι επενδύσεις και οι εξαγωγές επηρεάζονται αρνητικά
από το γενικότερο οικονομικό κλίμα και τις προσδοκίες και στην συνέχεια επηρεάζουν τους
ρυθμούς ανάπτυξης μέσω της λειτουργίας του πολλαπλασιαστή δαπανών. Έτσι το οικονομικό
σύστημα ισορροπεί σε χαμηλότερα επίπεδα παραγωγικής δραστηριότητας με σοβαρές
συνέπειες στην απασχόληση, η μείωση της οποίας θα προκαλέσει πτώση της κατανάλωσης
και συνεπώς και των επενδύσεων.
O καθηγητής P. Krugman45 (2013) έχει διατυπώσει σοβαρές παρατηρήσεις όσον αφορά
τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων τα οποία εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπιση της
τελευταίας δημοσιονομικής κρίσης κύρια στην Ευρωζώνη, ενώ από την άλλη πλευρά θεωρεί
ανεπαρκή τα πακέτα τόνωσης της οικονομίας των ΗΠΑ. Οι περικοπές των κρατικών
δαπανών σε συνθήκες ανεπάρκειας της ζήτησης για κατανάλωση και επένδυση οδηγούν σε
πτώση της παραγωγής και των εισοδημάτων. Αντίθετα απαιτούνται ισχυρά πακέτα
επεκτατικών μέτρων. Για τις ΗΠΑ τα ενισχυτικά προγράμματα (stimulus packets) δεν
υπερβαίνουν το 2% του ΑΕΠ και κρίνονται δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση με το βάθος της
κρίσης. Στην Ευρωζώνη τα μέτρα λιτότητας προκάλεσαν πτώση του ΑΕΠ, σε ανάλογο βαθμό
με το ύψος των περιοριστικών μέτρων. Έτσι στην Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία η
αφαίρεση αγοραστικής δύναμης μετά το 2010 με μείωση των δαπανών και αύξηση των
φόρων 15% του ΑΕΠ για την Ελλάδα και περίπου 6% για τις άλλες δύο χώρες είχαν σοβαρό
κόστος για την παραγωγή και την απασχόληση καθόσον μείωσαν αντίστοιχα το ΑΕΠ.
1.2.2.1 Διαφορετικές Αντιδράσεις στις Αρνητικές Επιπτώσεις
Ο καθηγητής J. Stiglitz46 (2009) διαπιστώνει ότι η πτώση της κατανάλωσης 2008-2009
στις ΗΠΑ αντιμετωπίσθηκε και αντισταθμίσθηκε με αύξηση του δανεισμού και των
δημοσίων δαπανών 16,7% το 2009, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη η οποία συγκράτησε τις
δαπάνες με αύξηση μόνο 4,9% το 2009 (Πίνακας 2). Το αποτέλεσμα ήταν η μεγαλύτερη
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πτώση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και η διατήρηση της ύφεσης μέχρι το 2013, ενώ οι ΗΠΑ το
2013 αναμένεται να πετύχουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης 1,7%47.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Επίδραση της Κρίσης 2008-2009 στα Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη
(Ποσοστιαίες Μεταβολές)
Μακροοικονομικά
Μεγέθη

Επενδύσεις (Ι)

Κατανάλωση (C)

Εξαγωγές (Χ)

Δημόσιες Δαπάνες
(G)

Έτος

ΗΠΑ

Ευρωζώνη

Ιαπωνία

2008

+4,8%

+0,9%

-4,1%

2009

-13,1%

-13%

-10,6%

2010

+1,1%

+0,4%

-0,2%

2008

+0,2%

+0,9%

-0,8%

2009

-0,4%

0%

+0,3%

2010

+1,5%

+0,9%

+2,3%

2008

+5,7%

+3,6%

+1,4%

2009

-9,1%

-15%

-24,2%

2010

+11,5%

+15%

+24,4%

2008

+7%

+4,9%

+3,5%

2009

+16,7%

+4,9%

+21%

2010

-2,9%

+2,1%

-10%
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1.3 ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
1.3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ
Σύμφωνα με την μεθοδολογία των Krany and Henry48, μία χώρα θεωρείται ότι
βρίσκεται σε κρίση χρέους αν συντρέχουν έστω και μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Η χώρα λαμβάνει διευκόλυνση στην εξυπηρέτηση του χρέους από την Λέσχη
Παρισιού (Club of Paris), υπό τον τύπο της αναδιάρθρωσης ή μείωσης του χρέους.
2. Το ποσό των ανεξόφλητων τόκων και δόσεων κεφαλαίου σε καθυστέρηση κρίνεται
υπερβολικό σε σχέση με το υπόλοιπο του χρέους.
3. Η χώρα λαμβάνει υποστήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) μέσω των
Standby Arrangement (SBA) ή Extended Financial Facility (EFF).
Οι ίδιοι συγγραφείς ορίζουν το ελάχιστο ποσοστό 5% για τις καθυστερημένες οφειλές
και το ύψος της βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF) στο 50% και άνω της
μερίδας της κάθε χώρας. Ενώ σε περίπτωση αναδιάρθρωσης ή ελάττωσης του χρέους μέσω
συμφωνίας στα πλαίσια του Club of Paris ή του London Club η χώρα θεωρείται αυτοδίκαια
σε καθεστώς κρίσης χρέους.
Ως συνήθεις συνέπειες μιας κρίσης χρέους θεωρούνται η επιβράδυνση της ανάπτυξης,
η υποτίμηση του νομίσματος, η αύξηση του δείκτη Χρέος/ΑΕΠ και η άνοδος των επιτοκίων.
Σήμερα σε συνθήκες χρηματιστικοποίησης (financialization) της οικονομίας, την
κατάσταση κρίσης χρέους μιας χώρας καθορίζουν οι αγορές σε συνδυασμό με τις
αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας από τρείς διεθνείς οίκους αξιολόγησης
(Moody’s, Fitch, Standard and Poor’s). Αν μία χώρα αντιμετωπίζει δυσχέρεια
αναχρηματοδότησης, μειώνεται στις χρηματαγορές η τιμή των ομολόγων της και αυξάνονται
τα επιτόκια δανεισμού σε απαγορευτικά επίπεδα. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η συνήθης πρακτική για την αποφυγή της χρεοκοπίας.
Στις 9 πιο πρόσφατες περιπτώσεις χωρών σε κρίση χρέους την περίοδο 1999-2010,
έξι χώρες (Πακιστάν, Αργεντινή, Μολδαβία, Καραϊβική, Εκουαδόρ, Τζαμάικα)
αξιολογήθηκαν από τον οίκο Moody’s με Caa1 έως Caa3 και μόνο τρεις με B349 .
1.3.2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (DEBT SUSTAINABILITY)
Από τις αγορές αλλά και τους οίκους αξιολόγησης η δυνατότητα σταθεροποίησης του
δημοσίου χρέους σε ένα ορισμένο επίπεδο αποτελεί κριτήριο για την πιστοληπτική
διαβάθμιση άρα και για το ύψος των επιτοκίων.
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Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο50 ως διατηρησιμότητα του χρέους
ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ο δανειζόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να
εξυπηρετεί το χρέος χωρίς υπερβολικές απαιτούμενες διορθώσεις στα έσοδα και στις
δαπάνες. Η σταθεροποίηση του χρέους απαιτεί φερεγγυότητα της χώρας και ρευστότητα.
Πρέπει δηλαδή να δημιουργούνται πρωτογενή πλεονάσματα, επαρκή για την εξυπηρέτηση
του χρέους και να υπάρχει ρευστότητα για την αναχρηματοδότηση των δανείων.
1.3.2.1 Το Μοντέλο Domar για την Εκτίμηση της Βιωσιμότητας του Χρέους
Ο καθηγητής Π. Παυλόπουλος51 αναφέρεται για την εκτίμηση του επιθυμητού ύψους
δημοσίου χρέους στο υπόδειγμα Domar (1944), όπου οι μεταβλητές για τη επίτευξη των
στόχων μείωσης του χρέους ή σταθεροποίησης είναι:
g: Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
Τ: Φορολογικά Έσοδα
G: Κυβερνητικές Δαπάνες
D: Δημόσιο Χρέος
S: Πρωτογενές Πλεόνασμα όπου S= T-G και s σε ποσοστό του ΑΕΠ
r: Ύψος των Επιτοκίων
Υ: Το Εθνικό Προϊόν
Η μεταβολή του D/Y δίνεται από την σχέση Domar (1944) όπου
Dt=Dt-1+r*Dt-1-St  Dt=(1+r) Dt-1-St (5)
Yt=(1+g) Yt-1

(6)

Οπότε (5)/(6)  Dt/Yt={(1+r) Dt-1}/{(1+g)* Yt-1} -St/Yt και αν εκφρασθεί σε ποσοστά
του ΑΕΠ
dt=(1+r)*dt-1/(1+g)-st (7)
Ο λόγος (1+r)/(1+g)  (1+r-g) (8)
Άρα (7) λόγω της (8)  dt=(1+r-g)*dt-1-st  dt- dt-1 =(r-g)*dt-1-st (9)
Έτσι η εξέλιξη του δημοσίου χρέους εξαρτάται από τις μεταβλητές g, r, και s.
Παρατηρούμε τα εξής52:
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1. Αν g>r και s αρνητικό (πρωτογενές έλλειμμα) τότε το χρέος θα τείνει σε ένα σταθερό
επίπεδο d*=dt=dt-1 τότε (9) γράφεται d*(r-g)-s=0  d*= s/(r-g). Αν το αρχικό χρέος
ήταν μεγαλύτερο από τον στόχο (d*) θα ακολουθήσει μία πτωτική πορεία μέχρι να
προσεγγίσει το επίπεδο d* ή και το αντίστροφο.
2. Αν g>r και s>0 το d* θα μειώνεται γιατί η διαφορά dt- dt-1 θα είναι αρνητική και θα
μειώνεται μέχρι να προσεγγίσει το d*. Άρα το χρέος είναι πάντα βιώσιμο.
3. Αν g<r και s>0 τότε η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται από την σχέση d*(r-g)  s.
Από την σχέση (9) έχουμε όμως dt- dt-1 =(r-g)*dt-1-st. Όποτε dt- dt-1 θα είναι αρνητικό
όταν (r-g)*dt-1<st και αμετάβλητο όταν (r-g)*dt-1=st. Δηλαδή το πρωτογενές
πλεόνασμα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το γινόμενο d*(r-g). Αν είναι
μικρότερο, τότε dt- dt-1 θα είναι θετικό όποτε το χρέος θα αυξάνει επ’ αόριστον.
4. Αν g<r και s<0 τότε η διαφορά dt- dt-1 θα είναι πάντα θετική οπότε το χρέος κρίνεται
μη διατηρήσιμο.
Γενικότερα απαραίτητος όρος για την μείωση του χρέους είναι η επίτευξη ρυθμού
ανάπτυξης μεγαλύτερου του επιτοκίου δανεισμού.
1.3.2.2 Oι Δυσκολίες για την Σταθεροποίηση του Χρέους
Η προσπάθεια σταθεροποίησης του δημοσίου χρέους δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Άλλωστε στο ζήτημα αυτό δεν υπάρχει ομοφωνία των οικονομικών παραγόντων και
επιστημόνων. Η Κεϋνσιανή άποψη είναι ότι μία χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής θα
μπορούσε να καταστήσει το χρέος διατηρήσιμο αυξάνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης. Αντίθετα
η νεοφιλελεύθερη αντίληψη θεωρεί ότι ο πρόσθετος δανεισμός αυξάνει τα επιτόκια και
επιδεινώνει την αναπτυξιακή διαδικασία53.
Η εφαρμογή του υποδείγματος Domar στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη αποκαλύπτει
το μέγεθος των δυσκολιών. Μόνο τρεις χώρες (Φιλανδία, Εσθονία, Λουξεμβούργο) έχουν
για έτος 2012 (r-g) αρνητικό, δηλαδή ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του επιτοκίου
δανεισμού. Στις υπόλοιπες είναι θετικό με υψηλές μάλιστα τιμές για την Ελλάδα 10,1%,
Πορτογαλία 7,3% και Ιταλία 5,3%. Γενικά η Ευρωζώνη έχει μέσο επιτόκιο 3,6% και ρυθμούς
ανάπτυξης 0,7% για το 201354. Το ύψος της δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται
υπερβαίνει τις δυνατότητες των οικονομιών για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων που
θα πρέπει να υπερβαίνουν το d*(r-g) για κάθε χώρα.
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Οι ερευνητές Das, Papaioannou & Tresbesch55 (2012) του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου χρησιμοποιώντας το ίδιο υπόδειγμα εκτιμά ότι για το επίπεδο χρέους 150%, ρυθμό
ανάπτυξης 1% και επιτόκιο 3% απαιτείται πρωτογενές πλεόνασμα 3% ετησίως για διατήρηση
του χρέους στο ίδιο επίπεδο. Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις
υπερχρεωμένες χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ύφεση και δεδομένου ότι απαιτείται θετικός
ρυθμός ανάπτυξης, η σταθεροποίηση χρέους καθίσταται ανέφικτη.
1.3.3 ΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ-ΑΕΠ
1.3.3.1 Η Συστημική Σχέση
Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δημιουργείται από τη συσσώρευση ελλειμμάτων κατά
σειρά ετών σε συνθήκες χαμηλών ή αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης. Ωστόσο η σχέση των
εξελίξεων του χρέους σε συνδυασμό με το ρυθμό ανάπτυξης έχει διερευνηθεί ιστορικά με
αμφισβητούμενες ενδείξεις.
Οι συγγραφείς Reinhart-Rogoff56 (2010) προσπαθούν να διερευνήσουν την συστημική
σχέση υψηλού δημοσίου χρέους, ανάπτυξης και πληθωρισμού. Η έρευνα αφορά και
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, 44 συνολικά για διάστημα 200 ετών.
Το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε κατά την πρόσφατη παγκόσμια κρίση και προέκυψε το
ζήτημα αν η μείωση του θα έπρεπε να αποτελέσει στόχο της ασκούμενης δημοσιονομικής
πολιτικής με περιοριστικά μέτρα που οδηγούν σε ανεργία και ύφεση.
Οι Reinhart-Rogoff (2010) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για επίπεδα χρέους μέχρι
90% δεν επηρεάζεται ο ρυθμός ανάπτυξης. Έτσι για δείκτη Χρέος/ΑΕΠ μικρότερο από 30%
ο μέσος ρυθμός στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 3,7%, για επίπεδα 30-60% 3%, για 60-90%
3,4% και για μεγαλύτερο από 90% 1,7% για την περίοδο 1790-2009. Αντίθετα για την ίδια
ομάδα χωρών για την περίοδο 1946-2009 για χρέος μεγαλύτερο του επιπέδου 90% ο ρυθμός
ανάπτυξης είναι αρνητικός -0,1%. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1970-2009
για επίπεδα χρέους μεγαλύτερα από 90% του ΑΕΠ ο μέσος όρος κυμαίνεται στο -0,2%, ενώ
για 60-90% είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις ανεπτυγμένες.
Από τις εξεταζόμενες χώρες, για τη Ιταλία (1880-2009) και την Ιαπωνία (1885-2009) ο
ρυθμός ανάπτυξης είναι χαμηλός 0,7% για χρέος μεγαλύτερο από 90%. Αντίθετα για την
Ελλάδα (1884-2009) είναι υψηλός 2,5%.
1.3.3.2 Η Αμφισβήτηση των Επιπτώσεων του Χρέους στη Ανάπτυξη
Κατά τους ερευνητές, Reinhart-Rogoff57(2010), υψηλά επίπεδα χρέους απαιτούν
υψηλότερα επιτόκια που πλήττουν τις επενδύσεις και απαιτούν οδυνηρές αναπροσαρμογές.
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Οι εκτιμήσεις αυτές θεωρήθηκαν ως κατάλληλη συνταγή για περιοριστικά μέτρα σε
μία σειρά από χώρες με στόχο την μείωση του δημοσίου χρέους που θεωρήθηκε υπεύθυνο για
χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο τον Απρίλιο του 2013 οι επιστήμονες Herdon, Ash &
Pollin58 (2013) απέδειξαν ότι η εκτίμηση για ρυθμούς ανάπτυξης -0,1% για τις ανεπτυγμένες
χώρες την περίοδο 1946-2009 είναι λανθασμένη και το πραγματικό μέγεθος είναι 2,2%.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Συσχέτιση Πραγματικού Ρυθμού Ετήσιας Οικονομικής
Ανάπτυξης και διαφόρων επιπέδων Δημοσίου Χρέους ως Ποσοστό του ΑΕΠ για την
Περίοδο 1946-2009 για 20 Ανεπτυγμένες Χώρες

5,00%
4,00%
3,00%
Γραμμή 1

2,00%
1,00%
0,00%
>30%

30-60%

60-90%

>90%

ΠΗΓΗ: Herdon, T., Ash, M. & Pollin, R., Does High Public Debt Consistently Stifle
Economic Growth? A critique of Reinhart and Rogoff, Working Paper Series No 322,
Political Economic Research Institute, University of Massachusetts Amherst, April 2013
Ανεξάρτητα όμως από στατιστικά λάθη, η εμπειρική ιστορική εκτίμηση ότι το επίπεδο
χρέους δεν επηρεάζει σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης αποδυναμώνει την θεωρία για
αυστηρή δημοσιονομική προσαρμογή και ίσως δημιουργεί την ανάγκη αναπροσαρμογής των
κριτηρίων για τον προσδιορισμό της κατάστασης κρίσης χρέους.
1.4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ (DEFAULT)
1.4.1 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
Σε περίπτωση που ένα κράτος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τους αρχικούς
όρους ενός δανειακού συμβολαίου θεωρείται ότι περιέρχεται σε χρεοκοπία. Ωστόσο δεν
υπάρχει γενική συμφωνία για το περιεχόμενο της χρεοκοπίας κράτους (sovereign default).Οι
οίκοι αξιολόγησης και ο οργανισμός International Swaps and Derivatives Association των
Credit Default Swaps περιλαμβάνουν στην χρεοκοπία και την εθελοντική αναδιάρθρωση με
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συμφωνία των δανειστών, εφόσον προκύπτει οποιαδήποτε απώλεια για αυτούς (ελάττωση
χρέους).
Αντίθετα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), όπως αναφέρουν οι ερευνητές Das,
Papaioannou & Tresbesch59 (2012), θεωρεί ως χρεοκοπία την αθέτηση από πλευράς των
κυβερνήσεων της υποχρέωσης καταβολής τόκων και κεφαλαίου. Μπορεί να είναι μερική
(partial) αν καταβάλλονται οι τόκοι, αλλά αναστέλλονται οι πληρωμές κεφαλαίων ή ολική
όταν αφορά πλήρη παύση πληρωμών. Μία χρεοκοπία χαρακτηρίζεται επιλεκτική (selective)
κατά την Standard and Poor’s60 αν αφορά μέρος του χρέους ή κατηγορία του ενώ το υπόλοιπο
εξυπηρετείται κανονικά. Ακόμα διακρίνεται σε ομαλή αν αποτελεί αποτέλεσμα συζητήσεων
ή αποτυχημένων διαπραγματεύσεων ή άτακτη αν κηρυχθεί αιφνιδιαστικά και βίαια.
1.4.2 ΑΙΤΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΩΝ
Η απόφαση για κήρυξη χρεοκοπίας εναπόκειται στο κυρίαρχο κράτος και από την
άποψη αυτή συχνά γίνεται αναφορά σε προθέσεις καταστρατήγησης των συμφερόντων των
δανειστών ιδιαίτερα αν πρόκειται για εξωτερικό χρέος. Με την χρεοκοπία οικονομικοί πόροι
μεταφέρονται από τους δανειστές στην χώρα χρεώστη.
Ωστόσο η επιλογή χρεοκοπίας εδράζεται σε άλλα αίτια-κίνητρα καθόσον για την
αντιμετώπιση μιας κρίσης χρέους υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις61 (αναδιάρθρωση μέσω της
Λέσχης του Παρισιού ή του Λονδίνου όπως και η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο για πρόγραμμα διάσωσης). Σήμερα εφόσον υφίστανται οι αναγκαίοι μηχανισμοί και
τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία αποφυγής της χρεοκοπίας, τα αίτια είναι πολιτικά. Γίνεται
επίκληση του επαχθούς ή καταχρηστικού χρέους, της διάχυσης των κρίσεων από χώρα σε
χώρα ή άλλων εξωτερικών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο
κράτος. Από την άλλη πλευρά μπορεί να επιλέγεται η στρατηγική της ρήξης με το παγκόσμιο
οικονομικό κατεστημένο και της αντίδρασης στην διεθνή κερδοσκοπία.
1.4.3 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
1.4.3.1 Τα CDS ως Δείκτης Κινδύνου Χρεοκοπίας
Η χρεοκοπία ενός κράτους συνεπάγεται ενεργοποίηση των συμβολαίων εξασφάλισης
από τον πιστωτικό κίνδυνο, των Credit Default Swaps (CDS). Άρα το ζητούμενο στην αγορά
ετησίων premium (ασφάλιστρο) για τους αγοραστές προκειμένου να προστατευθούν από μια
χρεοκοπία εκφράζει εκτίμηση του κινδύνου χρεοκοπίας.
Στις αγορές το επίπεδο του ασφαλίστρου των CDS συμβαδίζει με το αντίστοιχο του
περιθωρίου (spread) με βάση τα γερμανικά ομόλογα για τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων.
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Στην διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης και της επακόλουθης
δημοσιονομικής σε μία σειρά από χώρες, η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου από
διάφορους παράγοντες και αναλυτές εξελίχθηκε σε χειραγώγηση (manipulation) σε βάρος
των χωρών που αντιμετώπιζαν κρίση, κύρια στις χώρες του Νότου της Ευρωζώνης.
Από τις τιμές των CDS εκτιμώνται και οι πιθανότητες χρεοκοπίας μιας χώρας με
διάφορα μαθηματικά μοντέλα.
1.4.3.2 Άλλοι Δείκτες Κινδύνου
Πέρα των τιμών των CDS οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων χρησιμοποιούνται ως
δείκτες για τους κινδύνους χρεοκοπίας. Για την Moody’s62 οι κλίμακες Caa, Ca και C
δηλώνουν χρέος χαμηλής στάθμης και πολύ υψηλού κινδύνου. Η αξιολόγηση Caa
χαρακτηρίζει υποχρεώσεις πολύ υψηλού κινδύνου, η Ca πολύ πιθανό τον κίνδυνο
χρεοκοπίας, ενώ η C τυπική χρεοκοπία.
Πέραν των παραπάνω πολλοί ακαδημαϊκοί αναλυτές επιχειρούν εκτίμηση του
κινδύνου χρεοκοπίας μιας χώρας από μακροοικονομικούς δείκτες όπως ρυθμός ανάπτυξης,
χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, δημοσιονομικό έλλειμμα, έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών. Επίσης η κατάσταση του ιδιωτικού τομέα από άποψη φερεγγυότητας και
κερδοφορίας είναι στοιχείο που συνεκτιμάται για τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
1.4.4 ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του κινδύνου χρεοκοπίας της Deutsche Bank63
βάσει των περιθωρίων (spreads) των CDS πέντε ετών και των περιθωρίων. Για την Ιαπωνία
με CDS spread 62 μονάδες (24 Σεπτεμβρίου 2013) εκτιμάται η πιθανότητα χρεοκοπίας στο
1%, ήτοι ουσιαστικά μη υφιστάμενη με ποσοστό ανάκτησης χρέους (recovery rate) 40%.
Για την Ιταλία αντίστοιχα με CDS spread 240 μονάδες βάσης η
χρεοκοπίας για την ίδια ημερομηνία είναι 3,6%.

πιθανότητα

Για τις ΗΠΑ αντίστοιχα με spread CDS 26 μονάδες η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι
μέχρι 0,4%.
Οι παραπάνω χώρες αξιολογούνται από την Moody’s64 με Aaa για τις ΗΠΑ (Ιούλιος
2013), Aa3 για την Ιαπωνία (Απρίλιος 2013) και Baa2 για την Ιταλία (Μάιος 2013). Για την
Ελλάδα, η οποία είναι εκτός αγορών, η Deutsche Bank δεν δίνει πιθανότητες χρεοκοπίας, ενώ
η Moody’s διατηρεί την χαμηλότερη αξιολόγηση C (τυπική χρεοκοπία) από τον Μάρτιο του
2012.
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Βέβαια οι μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο με υψηλές αξιολογήσεις χρέους και
ανύπαρκτες πιθανότητες ουσιαστικά χρεοκοπίας παρουσιάζουν μακροοικονομικά μεγέθη από
τα υψηλότερα σε επίπεδο ελλειμμάτων και χρέους. Η Ιαπωνία εμφανίζει χρέος 237,9% και
έλλειμμα 10,2% του ΑΕΠ για το 2012 και οι ΗΠΑ 106,5% και 8,5%65 αντίστοιχα. Από την
άποψη αυτή καθίστανται περισσότερο πειστική η εκτίμηση που αναφέρθηκε στην εισαγωγή
της παρούσας μελέτης ότι η δημοσιονομική κρίση έχει περισσότερο ποιοτικό παρά ποσοτικό
χαρακτήρα. Έτσι μικρές χώρες όπως η Ελλάδα με διαρθρωτικά προβλήματα και
ανορθολογική δημοσιονομική διαχείριση αξιολογούνται δυσμενώς από την άποψη της
φερεγγυότητας και του πιστωτικού κινδύνου των οικονομιών, καθόσον κρίνεται ότι πιθανόν
να μην είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
1.4.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
1.4.5.1 Αναδιάρθρωση του Χρέους αντί της Χρεοκοπίας
Δεδομένου του υψηλού κόστους μιας χρεοκοπίας οποιασδήποτε μορφής και της
διαθεσιμότητας του απαραίτητου διεθνούς θεσμικού πλαισίου και των μηχανισμών (Λέσχη
Λονδίνου για το χρέος προς ιδιώτες πιστωτές όπως τράπεζες, Λέσχη Παρισιού για
ενδοκυβερνητικό χρέος και ΔΝΤ) η αναδιάρθρωση του χρέους αποτελεί εναλλακτική λύση
σε μια πιθανή χρεοκοπία.
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο66 η αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους
αφορά στην ανταλλαγή ομολογιών ή δανείων μιας χώρας με νέα χρηματοδοτικά μέσα ή
μετρητά μέσω μιας νόμιμης διαδικασίας. Συνήθως δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά μιας
αναδιάρθρωσης:
1.

Επιμήκυνση της ληκτότητας του χρέους του παλιού δανείου με νέα χαμηλότερα
επιτόκια και μετάθεση των υποχρεώσεων καταβολής τόκων και κεφαλαίου στο
μέλλον.

2. Ελάττωση του χρέους (haircut) με μείωση της αξίας των ομολόγων.
Η αναδιάρθρωση του χρέους μιας χώρας αποτελεί συνέπεια της μη διαχειρισιμότητας
του και της αποτυχίας των μέτρων ελέγχου από τις δημοσιονομικές αρχές. Συνήθως
εφαρμόζεται ως προληπτικό μέσο κατά πιθανής χρεοκοπίας και υπάρχουν περιπτώσεις που
αποτελεί λύση σε μία κρίση χρέους.
Οι οίκοι αξιολόγησης θεωρούν αναδιάρθρωση κάθε ανταλλαγή χρέους που
συνεπάγεται όρους λιγότερο ευνοϊκούς από τους αρχικούς, για τους δανειστές είτε έχει
σημειωθεί επέλευση πιστωτικού γεγονότος (credit event) για ενεργοποίηση των CDS είτε όχι.
Η International Swaps and Derivatives Association (ISDA) θεωρεί την αναδιάρθρωση
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Fiscal Monitor: Fiscal Adjustment in an Uncertain World, International Monetary Fund, April 2013
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Das, U., Papaioannou, M. & Tresbesch, C., Sovereign Debt Restructurings 1950-2010, Literature
Survey, Data, Stylized Facts, IMF Working Paper 2012
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πιστωτικό γεγονός εάν συνεπάγεται υποβάθμιση της φερεγγυότητας του χρέους και είναι
υποχρεωτική για όλους τους δανειστές.
1.4.5.2 Η Διάδοση της Πρακτικής των Αναδιαρθρώσεων
Η πρακτική των αναδιαρθρώσεων ως μέσο αντιμετώπισης των κρίσεων χρέους τα
τελευταία χρόνια γνώρισε μεγάλη διάδοση. Σύμφωνα με δεδομένα των Das, Papaioannou &
Tresbesch67 (2012) τα τελευταία εξήντα χρόνια σε 95 χώρες σημειώθηκαν 600 περιπτώσεις
αναδιαρθρώσεων. Από αυτές 186 αφορούσαν συμφωνίες με ιδιώτες πιστωτές και τράπεζες
και 450 διακυβερνητικό χρέος. Από τις 186 με ιδιώτες πιστωτές, 57 περιείχαν περικοπές στην
ονομαστική αξία και 129 μόνο επιμήκυνση, 77 ήταν προληπτικές και 109 έλαβαν χώρα μετά
την χρεοκοπία.
Οι πιο γνωστές αναδιαρθρώσεις σημειώθηκαν στο μισό της δεκαετίας του 1990 με το
σχέδιο Brandy για χώρες της Λατινικής Αμερικής, και οι πιο πρόσφατες αφορούν τα χρέη της
Ρωσίας, Ουκρανίας και Πακιστάν68.
Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν σε αναδιάρθρωση του χρέους είναι η
επιδείνωση των όρων εμπορίου, η αύξηση του κόστους δανεισμού, η συστημική κρίση και η
επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών.
1.4.5.3 Τα Αποτελέσματα των Αναδιαρθρώσεων
Σύμφωνα με τους Das, Papaioannou & Tresbesch69 (2012) τα αποτελέσματα των
αναδιαρθρώσεων είναι θετικά για τα μακροοικονομικά μεγέθη. Μείωση του δημόσιου χρέους
ως ποσοστό του ΑΕΠ, υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, χαμηλότερος πληθωρισμός και
περιορισμοί του δημοσιονομικού ελλείμματος. Όμως έχουν αρνητική επίπτωση στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα από τις απώλειες στα στοιχεία του ενεργητικού που υπέστησαν
αναδιάρθρωση, από την διαρροή καταθέσεων και διακοπή των πιστωτικών γραμμών (credit
lines) στην διατραπεζική αγορά όπως συνέβη με την Ρωσία και το Εκουαδόρ. Επίσης μετά τις
αναδιαρθρώσεις επιβαρύνονται με υψηλότερα spreads λόγω κινδύνου χώρας.
Αν και οι συνέπειες στο πιστωτικό σύστημα δεν μπορούν να αγνοηθούν, η
διαπιστωθείσα βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών σε 44 περιπτώσεις
αναδιαρθρώσεων μετά την δεκαετία του 1980 με μειώσεις του εξωτερικού χρέους από 80%
σε 50%, του συνολικού χρέους από 50% στο 35% και ρυθμούς ανάπτυξης 4% πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη από τις κυβερνήσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν κρίση χρέους.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Η Επίπτωση της Αναδιάρθρωσης στο Δημόσιο Χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ
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ΠΗΓΗ: Das, U., Papaioannou, M. & Tresbesch, C., Sovereign Debt Restructurings 19502010, Literature Survey, Data, Stylized Facts, IMF Working Paper 2012
Αφορά 44 αναδιαρθρώσεις χρέους προς τράπεζες 1980-2010 χωρίς χώρες χαμηλού
εισοδήματος και πολύ υψηλού χρέους70.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Η Επίδραση των Αναδιαρθρώσεων Δημοσίου Χρέους στην
Πραγματική Αύξηση του ΑΕΠ
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ΠΗΓΗ: Das, U., Papaioannou, M. & Tresbesch, C., Sovereign Debt Restructurings
1950-2010, Literature Survey, Data, Stylized Facts, IMF Working Paper 2012
Αφορά 44 αναδιαρθρώσεις χρέους προς τράπεζες 1980-2010 χωρίς χώρες χαμηλού
εισοδήματος και πολύ υψηλού χρέους (Πρωτογενή στοιχεία IMF, World Bank).
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1.4.6 Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι χρεοκοπίες είναι ένα φαινόμενο ιστορικά συχνό στην πορεία εξέλιξης της
ανθρώπινης οικονομικής δραστηριότητας. Το 4ο αιώνα π.Χ., ο Τύραννος των Συρακουσών
δανείσθηκε από τους υπηκόους χρυσό και βρέθηκε σε οικονομική αδυναμία αποπληρωμής.
Έτσι επαναπροσδιόρισε την αξία της χρυσής δραχμής στο διπλάσιο και εξόφλησε τους
πιστωτές του. Από το 1800-2000 οι Reinhart & Rogoff71 (2008) αναφέρουν 250 περιπτώσεις
χρεοκοπίας. Πιο πρόσφατα στην δεκαετία του 1980 πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής
και Αφρικής κήρυξαν χρεοκοπία με αρχή το Μεξικό (1982), την δεκαετία 1990-2000 χώρες
της Ασίας και μετά το 2000 η Αργεντινή. Ακόμα και οικονομικά ισχυρές χώρες κατέφυγαν σε
χρεοκοπία, όπως η Γαλλία, Γερμανία και Ιαπωνία. Αλλά και οι ΗΠΑ προσέφυγαν σε ‘οιονεί’
χρεοκοπία. Το 1993 κατάργησαν μονομερώς την ρήτρα μετατρεψιμότητας σε χρυσό των
ομολογιών Δημοσίου. Το 1960 αρνήθηκαν την αποπληρωμή των πιστοποιητικών αργυρού σε
μεταλλικά δολάρια72.
Από τις δύο εξεταζόμενες χώρες σύμφωνα με την έρευνα των Reinhart-Rogoff73
(2008), η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει 4 φορές το 19ο αιώνα και μία τον 20ο αιώνα. Για την
Ιταλία ιστορικά δεν σημειώνεται καμία χρεοκοπία. Το μόνο επεισόδιο αφορά την αναστολή
πληρωμών το 1940 προς τα εχθρικά προς αυτή κράτη κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου74.
Η πτώχευση δεν αποτελεί και καταστροφή για μία χώρα και ούτε πρέπει να
χρησιμοποιείται ως εκβιασμός για κατάργηση της εθνικής ανεξαρτησίας με επιβολή μέτρων
λιτότητας αμφίβολης αποτελεσματικότητας και άσκηση πολιτικών και οικονομικών πιέσεων.
Άλλωστε το δικαίωμα της μονομερούς αθέτησης του χρέους αναγνωρίζεται διεθνώς.
Η Αργεντινή75 το 2001 κήρυξε χρεοκοπία και αρνήθηκε να αναγνωρίσει το χρέος που
θεώρησε καταχρηστικό γιατί μέρος χρησιμοποιήθηκε για επιχειρηματικά συμφέροντα.
Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε τη μη νομιμότητα μέρους του
χρέους και μετά από διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
μείωση κατά 70% και το 2010 η Αργεντινή επέστρεψε πάλι στις αγορές.
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Η Βραζιλία το 2009 ερεύνησε την νομιμότητα του χρέους και διαπίστωσε παράνομες
ενέργειες από την Κεντρική Τράπεζα σε συνεννόηση με τις αγορές στη διαχείριση του
χρέους. Επιφυλάσσεται για μονομερή αναστολή αποπληρωμής μέρους του.
Το Εκουαδόρ το 2008 κήρυξε στάση πληρωμών, προσέφυγε στον ΟΗΕ όπου
αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα του κράτους για άρνηση πληρωμών επαχθούς χρέους. Οι
πιστωτές συμφωνήσαν τελικά για 65% περικοπή.
Συμπερασματικά, η χρεοκοπία ενός κράτους με όλες τις αρνητικές συνέπειες και τα
αμφίβολα αποτελέσματα δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως μέσο πίεσης των κυρίαρχων κρατών
προς τους δανειστές για επαναδιαπραγμάτευση ούτε ισοδυναμεί με οικονομική κατάρρευση.
Το κράτος δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση για να εμπλακεί σε διαδικασίες πτώχευσης. Οι
δραστηριότητες του δεν αναστέλλονται ούτε διακόπτεται η λειτουργία του. Η προσφυγή σε
κρατική χρεοκοπία αποτελεί πολιτική επιλογή και πρέπει να κρίνεται μέσα στο γενικό
πλαίσιο των εξελίξεων σε κάθε επιμέρους περίπτωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η δημοσιονομική κρίση που βιώνει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει
βυθίσει την χώρα σε μία πρωτοφανή ύφεση με βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις. Το γεγονός ότι εξελίχθηκε και κορυφώθηκε σε δυσμενές περιβάλλον που
δημιούργησε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και οικονομική κρίση, ασφαλώς και δεν
μπορεί να αποτελέσει συγκάλυψη για τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της. Αυτό
αναδείχνεται από την αδυναμία υπέρβασης της κρίσης, παρά τα προγράμματα στήριξης από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά η έκταση και η ένταση της δημιουργούν
προβληματισμό αναφορικά με τον χαρακτήρα της.
Στον πέμπτο χρόνο συνεχών δονήσεων στην ελληνική οικονομία και σοβαρής πτώσης
του εθνικού εισοδήματος προκύπτει το ερώτημα: Ήταν πράγματι τόσο σοβαρά τα
δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας που οδήγησαν στην γενική οικονομική τελμάτωση,
μήπως το πρόβλημα δεν είναι καθαρά δημοσιονομικό ή μήπως η ακολουθούμενη πολιτική
υπέρβασης κινείται σε λανθασμένη κατεύθυνση;
Η Ελλάδα από το 2009 βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας και του ενδιαφέροντος
των οικονομικών παραγόντων και των αγορών σε διεθνές επίπεδο. Έχουν γραφεί
εκατοντάδες άρθρα και έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις για τα αίτια και τις συνέπειες της.
Παράλληλα έχει ασκηθεί κριτική για την αποτελεσματικότητα των μέτρων τα οποία
εφαρμόζονται αναγκαστικά στα πλαίσια των Μνημονίων με την Ευρωζώνη, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι απόψεις κυμαίνονται από
σοβαρές για τα βαθύτερα αίτια και προτάσεις για ριζική ανόρθωση μέχρι απλοϊκές θεωρίες
για διεθνή συνωμοσία των αγορών και κατόχων των CDS ενώ διατυπώνονται και ακραίες
λύσεις για αποχώρηση από την Ευρωζώνη και μονομερή διαγραφή του χρέους.
Βέβαια σήμερα μετά την εφαρμογή του Προγράμματος Private Sector Involment (PSI)
για μείωση του δημοσίου χρέους, η χώρα τυπικά τελεί σε χρεοκοπία για τις αγορές και οι
προοπτικές απαγκίστρωσης από το πλέγμα των Μνημονίων δεν φαίνονται θετικές. Αλλά το
κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η επάνοδος στις χρηματαγορές, η μείωση των ονομαστικών
μεγεθών του ελλείμματος και μία αναιμική ανάκαμψη. Το ζητούμενο είναι οι απαραίτητες
διαρθρωτικές αλλαγές έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να δημιουργήσει υγιείς και σταθερές
βάσεις όχι μόνο για την αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και για μία διατηρήσιμη
και αποτελεσματική ανάπτυξη που θα διασφαλίζει ισορροπία και δίκαιη κατανομή των
εισοδημάτων. Η συμμετοχή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στην οικονομική ευημερία
ίσως αποτελεί όρο επιτυχίας μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εξόδου.
2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
2.1.1 ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1950-2001
Η Ελλάδα ήταν χώρα οικονομικά αδύναμη στην έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
και στην λήξη του η οικονομική της κατάσταση ήταν τραγική. Είχε υποστεί ανυπολόγιστες
φυσικές καταστροφές και οι υποδομές της αποδιαρθρώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο τέλος του 1945 το εθνικό εισόδημα είχε μειωθεί σε επίπεδο πάνω από 60% από
εκείνο της προπολεμικής περιόδου. Ο πληθυσμός της συρρικνώθηκε στα 7,15 εκ. το 1946
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από 7,3 εκ. το 1940, ενώ οι υλικές καταστροφές μαζί με τους πόρους που αφαιρέθηκαν από
τις δυνάμεις της κατοχής ανέρχονταν σε 8,451 δις $ το 1947. Παράλληλα ο υπερπληθωρισμός
της κατοχικής περιόδου οδήγησε την αξία 1 Δραχμής το 1941 σε 2 εκ. το 194476.
Με την λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949 η κατάσταση στην χώρα παραμένει
ασταθής. Αρχίζει η προσπάθεια ανασυγκρότησης αλλά η κατεύθυνση της οικονομικής
πολιτικής για την ανάπτυξη καθορίζεται πλέον από τις επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής
των ΗΠΑ.
Η πρώτη παρέμβαση των ΗΠΑ στην εσωτερική πολιτική της χώρας αφορούσε την
σύσταση της AMAG77 (Αmerican Mission for aid to Greece) τον Ιούνιο του 1947 σε
εφαρμογή του Δόγματος Truman (Προστασία και στήριξη χωρών για την αποτροπή του
Κομουνιστικού Κινδύνου). Επισήμως η AMAG διαχειριζόταν την βοήθεια των ΗΠΑ στην
Ελλάδα ύψους 300 εκ. $. Στην πράξη όμως ασκούσε την οικονομική πολιτική. Η
ανακατανομή της βοήθειας τον Μάρτιο του 1948 με αύξηση της αναλογίας των
στρατιωτικών εφοδίων από 50% στο 57% και η μείωση εκείνης των έργων ανασυγκρότησης
από 16% στο 7% αναδείχνει τον χαρακτήρα της βοήθειας και το ρόλο της AMAG. Αλλά
αργότερα και το Σχέδιο Marshall78 εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Το 50% της
βοήθειας του Σχεδίου Marshall μέχρι το 1952 διατέθηκε για αγορά πολεμικού εξοπλισμού
και μόνο το 25% για κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά μέρος της βοήθειας επέστρεψε στις
ΗΠΑ για αγορά αμερικάνικων προϊόντων.
Τον Ιούλιο του 1948 μετά την εξαγγελία του Σχεδίου Marshall για την παροχή
βοήθειας σε Ευρωπαϊκές χώρες η AMAG αντικαταστάθηκε από την ECA/G (Economic
Cooperation Administration) αλλά ο ρόλος της δεν μεταβλήθηκε.
Η παρέμβαση του αμερικάνικου παράγοντα καθόρισε για δύο κρίσιμες δεκαετίες
(1950-1970) τον χαρακτήρα της ανάπτυξης με έντονη την εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Διαχρονική Εξέλιξη της Εξάρτησης από το Εξωτερικό 1950-1989
Μεγέθη

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

Σχέση
Εξαγωγών/
Εισαγωγών (%)

43,8

37,4

38,9

42,1

Εισαγωγές (%
του ΑΕΠ)

16,3

18,3

26,5

31,3

76

Ionnides, Y., Economic Consequences of World War II for Greece, 31 October 2004

77

Vetsopoulos, A., The Economic Dimensions of the Marshall Plan in Greece, 1947-1952: The Origins
of the Greek Economic Miracle, University College London, 2002
78

Mokyr, J., The Oxford Encyclopedia of Economic History, Oxford University Press, 2003
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Έλλειμμα
Εμπορευματικού
Ισοζυγίου (%
του ΑΕΠ)

9,2

11,5

16,2

18,1

Έλλειμμα
Ισοζυγίου
Τρεχουσών
Συναλλαγών (%
του ΑΕΠ)

4,6

3,5

5,11

5,6

ΠΗΓΗ: Fotopoulos, T., The Economic Restructuring and Debt Problem: The Greek Case,
International Review of Applied Economics, Volume 6, Issue 1, pp.38-64, 1992

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 6,15% κατά μέσο
όρο την περίοδο 1950-1961 και 8,5% 1961-1973 (Πίνακας 4). Όμως ο εξαρτημένος και
αντιπαραγωγικός χαρακτήρας της ραγδαίας ανάπτυξης προκύπτει από την εμφάνιση
ελλειμμάτων στο εμπορευματικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από τα
πρώτα χρόνια. Οι εξαγωγές αποτελούν το 43,8% των εισαγωγών (1950-1959) και 37,4%
(1960-1969) όταν οι εισαγωγές καλύπτουν το 16,3% και 18,3% του ΑΕΠ για τις αντίστοιχες
περιόδους με ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο διαβίωσης (Πίνακας 3) .
Η ανάπτυξη την περίοδο αυτή στηρίχθηκε στους άδηλους πόρους και την εισαγωγή
κεφαλαίων όταν από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 βαθμιαία σταμάτησε η αμερικανική
βοήθεια. Όμως ούτε οι άδηλοι πόροι (ναυτιλιακά και μεταναστευτικά εμβάσματα) ούτε οι
εισροές κεφαλαίων είχαν ως προσανατολισμό την παραγωγική ανάπτυξη με αιχμή το
βιομηχανικό τομέα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ρυθμοί Ανάπτυξης 1950-2000
Μέγεθος

1950-19611

1961-19732

1974-19852

1986-19902

1991-19952

199620002

ΑΕΠ

6,15

8,5

1,7

1,2

1,2

3,4

ΠΗΓΕΣ:
1. Geronimakis, S., Post-War Economic Growth in Greece 1950-61, Review of Income and
Wealth, Volume 11, Issue 1, Pages 257-288, March 1965
2. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Στην δεκαετία του 1950 οι επενδύσεις ήταν περιορισμένες καθόσον η τάση του
πολυεθνικού κεφαλαίου τότε ήταν η διεύρυνση των αγορών. Άλλωστε η έλλειψη υποδομών
στην χώρα δεν διευκόλυνε την εγκατάσταση και λειτουργία ξένων επιχειρήσεων. Από το
1961 όμως, μετά την συμφωνία της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
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(ΕΟΚ) και την νέα πολιτική παροχών κινήτρων για προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι εισροές
κεφαλαίων την περίοδο 1961-1970 αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 40,4%79. Για την περίοδο
1970-1989 οι εισροές κεφαλαίων ανήλθαν σε 31,680 δις $80.
Η ένταξη της χώρας (1981) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)
εξασφάλισε σημαντικές ενισχύσεις κεφαλαίων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και των
αγροτικών ενισχύσεων. Όμως την πρώτη δεκαετία της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση διευρύνθηκαν τα δημόσια ελλείμματα και το εξωτερικό δημόσιο χρέος
αυξήθηκε σημαντικά (1989: 33%-1981: 15,2% του ΑΕΠ)81.
Tο Ελληνικό Οικονομικό Θαύμα
Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο 1950-1973 χαρακτηρίζεται σαν
οικονομικό θαύμα. Χρονικά συμπίπτει με την Χρυσή Εποχή (Golden Age) για την Ευρώπη
και τον κόσμο. Ωστόσο οι ρυθμοί μεγέθυνσης είναι σημαντικά υψηλότεροι, περίπου 7% για
την Ελλάδα82 έναντι 4,9% παγκοσμίως (Πίνακας 1) και 4,6% στην Ευρώπη83. Είναι η δεύτερη
χώρα στον κόσμο μετά την Ιαπωνία από την άποψη της ανάπτυξης (Ιαπωνία 1950-1973
10%84 περίπου ετησίως).
Βέβαια το οικονομικό θαύμα πραγματοποιήθηκε με εισροή κεφαλαίων πάσης φύσεως
από το εξωτερικό και από την άποψη αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα υψηλών
επιδόσεων των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών ούτε της ανόδου της παραγωγικότητας.
Η ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων από τους πολέμους υποδομών προφανώς απαιτούσε
υψηλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας αλλά η επιτευχθείσα μεγέθυνση στηρίχθηκε σε
εύθραυστο οικονομικό υπόβαθρο και κληροδότησε σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες στην
οικονομία της χώρας.
Όμως παρά το οικονομικό θαύμα για την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και
μέχρι το 2000 διαπιστώνεται ότι η βάση της ανάπτυξης ήταν τα ξένα κεφάλαια, αρχικά η
αμερικανική βοήθεια και στην συνέχεια οι ξένες επενδύσεις, ο δανεισμός και οι ενισχύσεις
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Κοτταρίδη, Κ. & Γιακούλας, Δ., Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Οι Επιπτώσεις της Κρίσης
και ο Ρόλος των Θεσμών, Εθνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής-ΕΛΙΑΜΕΠ,
Ερευνητικό Κείμενο Νο 5, Ιούνιος 2013
80

Fotopoulos, T., The Economic Restructuring and Debt Problem: The Greek Case, International
Review of Applied Economics, Volume 6, Issue 1, pp.38-64, 1992
81

Fotopoulos, T., The Economic Restructuring and Debt Problem: The Greek Case, International
Review of Applied Economics, Volume 6, Issue 1, pp.38-64, 1992
82

To Ελληνικό Οικονομικό θαύμα, Wikipedia

83

Crafts, N., The Golden Age of Economic Growth in Western Europe, 1950-73, Warwick Economic
Research Papers, No 427, August 1994
84

Seliger, B., Theories of economic miracles, Ordnungspolitische Diskurse, No 2010-01
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από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Η σαθρή αυτή εξαρτημένου χαρακτήρα ανάπτυξη διαφάνηκε τις
επόμενες δεκαετίες όταν οι ρυθμοί κατέρρευσαν και διογκώθηκε η δανειακή επιβάρυνση.
Το κόστος όμως ήταν αρκετά υψηλό και το σπουδαιότερο ήταν ότι ποτέ δεν τέθηκαν οι
βάσεις για ισόρροπη παραγωγική διάρθρωση, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και πηγών
και μείωση των ανισοτήτων. Αν στην πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση η
ένταση των εισοδηματικών ανισοτήτων έπαιξε σπουδαίο ρόλο, και στηv Ελλάδα οι
υφιστάμενες στο παρελθόν αλλά και σήμερα ανισότητες και στρεβλώσεις δεν είναι άσχετες
με την παρούσα κατάσταση. Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τις δεκαετίες 19611970 και 1971-1980 οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων δεν αυξάνονται αντίστοιχα
με αποτέλεσμα την μείωση του μεριδίου εργασίας κατά 16,1 μονάδες του ΑΕΠ. Την δεκαετία
1981-1990 σημειώνεται μερική αποκατάσταση στα μερίδια μισθών λόγω της γνωστής
κοινωνικής πολιτικής της περιόδου αλλά στην συνέχεια την δεκαετία 1991-2001 σημειώνεται
εκ νέου πτώση. Η συνολική μείωση στα μερίδια των μισθών ανέρχεται σε 19,3 μονάδες του
ΑΕΠ (Πίνακας 5).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ανισορροπίες στην Ανάπτυξη-Ένταση Ανισοτήτων 1960-2001
Περίοδος

Ρυθμός Ανάπτυξης
σε σταθερές τιμές
2005=100

Πραγματικές
Αποδοχές
Εργαζομένων
(Ετήσια Μεταβολή)

Μερίδια Μισθών
ως % του ΑΕΠ

1961-1970

8,5%

6,3%

83%

1971-1980

4,6%

3,1%

66,9%

1981-1990

0,7%

0%

69,4%

1991-2001

2,3%

0,6%

63,7%

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

2.1.2 ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2002-2012
Η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και η μετεξέλιξη της σε κρίση χρέους
προκλήθηκε κύρια από εσωγενείς παράγοντες οι οποίοι αφορούν στο συνολικό οικονομικό
υπόβαθρο της τελευταίας δεκαετίας. Βέβαια η επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως η
ένταξη της χώρας στην Ζώνη του Ευρώ δεν μπορεί να αγνοηθεί γιατί ενέτεινε προϋπάρχοντα
προβλήματα αλλά δεν αποτελεί πρωταρχική αιτία της κρίσης. Οι μακροοικονομικές εξελίξεις
της περιόδου 2002-2008 συνθέτουν το συνολικό πλαίσιο συνεπίδρασης εσωτερικών και
εξωτερικών ανισορροπιών και στρεβλώσεων που αντικειμενικά θα οδηγούσαν σε κρίση. Η
εκδήλωση της ήταν περισσότερο ζήτημα χρόνου και συγκυρίας.
Μία επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας στην φάση της ανάπτυξης της μετά την
ευρωπαϊκή νομισματικής της ολοκλήρωσης όσον αφορά τα βασικά κρίσιμα μεγέθη
απεικονίζει με σαφήνεια το σοβαρό πρόβλημα της παρατεταμένης μακροοικονομικής
αστάθειας. Το ΑΕΠ σημειώνει σημαντική άνοδο. Από 156,615 δις το 2002 έφθασε τα
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233,198 δις € το 2008 ήτοι 48,9% σε τρέχουσες τιμές και από 170,702 δις σε 210,431 δις €
ήτοι 23,3% σε σταθερές τιμές του 2005 (Πίνακας 6).
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Εξέλιξη ΑΕΠ 2002-2012 (Σε δις €)
Έτος

ΑΕΠ
(Τρέχουσες Τιμές)

ΑΕΠ
(Σταθερές Τιμές
2005=100)

ΑΕΠ
(Ποσοστιαίες
ΜεταβολέςΣταθερές Τιμές)

2002

156,615

170,702

3,4

2003

172,431

180,848

5,9

2004

185,266

188,746

4,4

2005

193,050

193,050

2,3

2006

208,622

203,682

5,5

2007

223,160

210,884

3,5

2008

233,198

210,431

-0,2

2009

231,081

203,830

-3,1

2010

222,151

193,754

-4,9

2011

208,532

179,986

-7,1

2012

193,749

168,515

-6,4

ΠΗΓΗ: Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ωστόσο το έλλειμμα προϋπολογισμού αυξήθηκε από 3,7% το 2002 σε 9,8% του ΑΕΠ
το 2008 παρά τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (Μέσος Όρος 4,13% την περίοδο
2002-2008) και στην συνέχεια εκτινάχθηκε το 2009 στο 15,7% μετά την αναθεώρηση των
στοιχείων. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά στο ίδιο διάστημα σε σχέση με
προηγούμενες δεκαετίες και κινήθηκε στα επίπεδα από 4,7% έως 1%. Όμως παράλληλα
διευρύνονται τα ελλείμματα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από 6,5% το 2002 σε
14,9% το 2008 (Διάγραμμα 4). Η συνύπαρξη αυτή του διδύμου των ελλειμμάτων σε
συνθήκες ανόδου του ΑΕΠ από την μία πλευρά αντανακλά τα διαρθρωτικά προβλήματα της
χώρας και από την άλλη αναδείχνει την ιδιοτυπία και την ιδιαιτερότητα του ελλείμματος στον
προϋπολογισμό. Από την άποψη αυτή η δημοσιονομική κρίση η οποία υπέβοσκε στην σαθρή
παραγωγική βάση της οικονομίας, στην εξέλιξη της δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί με
μέτρα δημοσιονομικά χωρίς να ληφθεί υπόψη το θεμελιακό πρόβλημα της οικονομίας, ο
αντιπαραγωγικός χαρακτήρας του προτύπου ανάπτυξης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Μακροοικονομικές Εξελίξεις 2002-2012

ΑΕΠ

10,00%
5,00%

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα

20
12

20
10

20
08

20
06

-5,00%

20
04

20
02

0,00%

-10,00%

Έλλειμμα
Ισοζυγίου
Τρεχουσών
Συναλλαγών

-15,00%

Πληθωρισμός

-20,00%

ΠΗΓΕΣ:
1. Real GDP growth rate-volume, Eurostat
2. Greece in figures, Hellenic Statistics Authority, 2013
3. Report by Eurostat on the Revision of Greek Government deficit and debt figures,
Nov 2004 (Αναθεώρηση Στοιχείων για το Δημοσιονομικό Έλλειμμα του 2002)
4. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
5. Balance of the current account, Eurostat
6. HICP-inflation rate, Eurostat
Σημείωση: Το Δημοσιονομικό Έλλειμμα για 2012 είναι Πρόβλεψη
2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Πριν την ανάλυση των αιτών της κρίσης, κρίνεται σκόπιμη μια προσπάθεια
προσέγγισης της όσον αφορά την πορεία εξέλιξης κατά στάδια σύμφωνα με το μοντέλο
Kindleberger-Minsky προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική των παραγόντων που
συνετέλεσαν στην δημιουργία της. Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται γενικά για
την ερμηνεία χρηματοπιστωτικών κρίσεων, η σημασία του δεν μειώνεται στην περίπτωση της
Ελλάδας καθόσον η αρχική μορφή εκδήλωσης μιας κρίσης δεν προκαθορίζει το περιεχόμενο
που γενικεύεται στη συνέχεια.
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2.2.1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ KINDLEBERGERMINSKY
Για την ερμηνεία των χρηματοπιστωτικών κρίσεων ο Minsky85 ανάπτυξε ένα μοντέλο
στην βάση των προκυκλικών μεταβολών στην προσφορά πιστώσεων (αύξηση σε περιόδους
οικονομικής ανόδου και πτώση στην φάση επιβράδυνσης). Στην φάση οικονομικής άνθησης,
οι δανειστές υποτιμούν τους κινδύνους των επενδύσεων και υιοθετούν τάση μειωμένης
αποστροφής κινδύνου (risk aversion). Αντίθετα στην φάση επιδείνωσης των οικονομικών
μεγεθών είναι πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά τις πιθανές απώλειες κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τον Minsky κάποιο γεγονός displacement (εξωγενές) προκαλεί θετική
αναθεώρηση των προοπτικών και των προσδοκιών για τα κέρδη. Έτσι αυξάνεται η
πιστωτική επέκταση (credit creation). Ακολουθεί το στάδιο της ευφορίας (euphoria) όπου
μέσα σε ένα κλίμα ανόδου τιμών, υπερβολικής μόχλευσης, αισιοδοξίας για παραπέρα
ανάπτυξη και αύξηση των κερδών, δανειστές και δανειζόμενοι ενεργούν μη ορθολογικά όσον
αφορά τους πιστωτικούς κινδύνους. Οι αγορές ομολόγων αυξάνονται.
Όμως η διατήρηση της συνεχούς ανόδου των τιμών των χρηματοπιστωτικών
περιουσιακών στοιχείων προϋποθέτει διατήρηση της επιθυμίας των αγοραστών για απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων και της απροθυμίας των πωλητών γα εκποίηση. Προφανώς πέραν
από ένα σημείο η κατάσταση αυτή της ευφορίας δεν είναι δυνατό να συνεχισθεί και
επέρχεται η ‘χρηματοπιστωτική δυσφορία’ (financial distress).
Στο στάδιο αυτό η ζήτηση χρεογράφων, ομολόγων (securities) και μετοχών ατονεί, οι
τιμές πέφτουν, οι κάτοχοι τους αναθεωρούν τις προσδοκίες και σπεύδουν να απαλλαγούν από
αυτά προς αποφυγή παραπέρα απωλειών. Οι τράπεζες καθίστανται εξαιρετικά επιφυλακτικές
όσον αφορά τον νέο δανεισμό. Την φάση αυτή ακολουθεί η αποστροφή (revulsion ή
discredit) όπου η πτώση των τιμών είναι τέτοια ώστε οι συναλλαγές διακόπτονται, επέρχεται
έλλειψη ρευστότητας και αναμένεται παρέμβαση του δανειστή εσχάτης προσφυγής (lender of
last resort) για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Η προσπάθεια για ανάλυση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα με βάση το παραπάνω
μοντέλο, γνωστό ως Kindleberger-Minsky86, προϋποθέτει καταρχήν ορισμένη αναλογικότητα
καθόσον το μοντέλο αφορά χρηματοπιστωτικές κρίσεις.
Από την άποψη αυτή η ισχύς του μοντέλου δεν είναι διασφαλισμένη. Άλλωστε
γενικότερα το μοντέλο έχει αμφισβητηθεί αφού κάθε κρίση είναι μοναδική, αποτέλεσμα
ιδιαίτερων παραγόντων και επιπλέον οι διαφορές ανάμεσα στις οικονομίες είναι τόσο
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Kindleberger, C. & Αliber, R., Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, John
Wiley & Sons, 2000
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Kindleberger, C. & Aliber, R., Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, John
Wiley & Sons, 2000
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σημαντικές ώστε η καθεμία κρίση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο μπορεί να
διαπιστωθεί η ανταπόκριση γενικά της κρίσης στο μοντέλο.
2.2.1.1 Εξέταση της Κρίσης
Για την εξέταση της κρίσης του ελληνικού χρέους σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο
θα ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του κύριου χρηματοπιστωτικού μέσου, του δεκαετούς ομολόγου
(10 years bond) την τελευταία 14ετία σε συνδυασμό με τις αποδόσεις. Οι τιμές του
αναφέρονται σε σχέση με την ονομαστική του αξία όπως παρακολουθείται από το Σύστημα
της Τραπέζης της Ελλάδος (BOGS). Οι αποδόσεις είναι υπολογισμένες από την Ηλεκτρονική
Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) και είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις τιμές των τίτλων
αφού το τοκομερίδιο του τίτλου αφορά σε ποσοστό της τρέχουσας αξίας του (Πίνακας 7).
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Εξελίξεις της Αγοράς Ελληνικών Ομολόγων
Έτος
(Δεκέμβριος)

Τιμή

Απόδοση

Υπόλοιπο
Ονομαστικής
Αξίας 31/12
(σε δις €)2

1999

99,35

6,08%

83,22

439,6

-

2000

103,29

5,54%

94,41

1.034,67

140,971

2001

101,55

5,13%

106,49

2.834,83

151,869

2002

105,02

4,58%

122,79

4.918,57

159,214

2003

101,05

4,45%

138,20

5.961,70

168,025

2004

105,64

3,77%

158,46

6.858,26

183,185

2005

101,02

3,57%

174,61

6.499,11

212,418

2006

96,47

4,04%

184,87

5.592,10

224,856

2007

98,09

4,54%

200,96

7.596,50

239,490

2008

96,43

5,07%

216,25

8.355,50

263,284

2009

103,65

5,49%

259,52

6.407,13

299,685

2010

68,18

12,01%

264,10

3.496,43

329,515

2011

43,94

21,14%

253,34

1.720,17

355,172

2012

43,62

13,33%

99,82

1.451,40

303,918

10 years bond1

Ετήσιες
Συναλλαγές
στην
Δευτερογενή
Αγορά
(Ονομαστική
Αξία σε δις
€)2

Δημόσιο
Χρέος (σε
δις €)3
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ΠΗΓΕΣ:
1. Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου, Τράπεζα της Ελλάδος
2. Στατιστικά Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή,
Τράπεζα της Ελλάδος
3. Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 30 Δεκεμβρίου 2011 (Στοιχεία
2000) & 14 Ιουνίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Δείκτης Τιμών Ακινήτων (Ετήσιες Μεταβολές στις Τιμές των Ακινήτων)
Έτος

Αθήνα

Υπολοίπων Αστικών
Περιοχών

1998

+15,5%

+13,3%

1999

+12,2%

+5,8%

2000

+18,1%

+6,1%

2001

+17,6%

+11%

2002

+16,2%

+11,3%

2003

+4%

+7,1%

2004

+0,3%

+4,7%

2005

+0,3%

+13,4%

2006

+8,6%

+13%

2007

+11,7%

+3,8%

2008

+6,2%

+2,6%

2009

+0,9%

-2,9%

2010

-3,2%

-6,7%

2011

-6,4%

-12,2%

2012

-11,8%

-10,8%

ΠΗΓΗ: Δείκτης Τιμών Ακινήτων, Τράπεζα της Ελλάδος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (Τέλους του Έτους)
Έτος

Γενικός Δείκτης

Τραπεζών

(Τιμή Κλεισίματος 31/12)

(Τιμή Κλεισίματος 31/12)

2002

1.784,4

2.688,2

2003

2.363,6

4.246,9

2004

2.786,2

6.129

2005

3.663,9

7.904,2

2006

4.394,1

6.194,5

2007

5.178,8

7.296,4

2008

1.786,5

1899,4

2009

2.196,2

2.661,7

2010

1.413,9

1.251

2011

680,4

262,8

2012

907,9

226,3

ΠΗΓΕΣ:
1. Έκθεση Διοικητή για το έτος 2004 & 2009, Τράπεζα της Ελλάδος
2. Ετήσια Έκθεση 2009, 2010, 2011 & 2012, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Εξελίξη Τιμών Ελληνικών Ομολόγων 2010-2012
2010

2011

2012

Μήνας

Τιμές

Αποδόσεις

Τιμές

Αποδόσεις

Τιμές

Αποδόσεις

Ιαν

99,78

6,02%

69,63

11,73%

34,85

25,9%

Φεβρ

96,71

6,46%

71,20

11,40%

30,50

29,24%

Μαρτ

99,59

6,24%

66,95

12,44%

-

-

Απρ

89,39

7,83%

61,87

13,86%

22,85

21,48%

Μάιος

88,32

7,97%

55,04

15,94%

16,98

26,90%

Ιουν

81,90

9,10%

53,03

16,69%

15,84

27,82%

Ιουλ

75,17

10,34%

54,92

16,15%

17,94

25,82%

Αυγ

73,56

10,70%

55,84

15,90%

19,82

24,34%

Σεπτ

70,67

11,34%

50,55

17,78%

24,93

20,91%

Οκτ

79,54

9,57%

50,04

18,04

30,67

17,96%

Νοε

70,15

11,52%

50,55

17,92%

32,61

17,20%

Δεκ

68,18

12,01%

43,94

21,14%

43,62

13,33%

ΠΗΓΗ: Τιμές και Αποδόσεις Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου, Τράπεζα της Ελλάδος

2.2.1.2 Τα Στάδια της Κρίσης κατά Kindleberger
1. Displacement: Ένταξη της χώρας στο Ευρώ (2002)
Η συμμετοχή της Ελλάδος στο κοινό νόμισμα μπορεί να θεωρηθεί ως ισχυρή εξωγενής
επίδραση στο μακροοικονομικό σύστημα κατά το υπόδειγμα Kindleberger-Minsky.
Αποτέλεσε παράγοντα νομισματικής και δημοσιονομικής σταθερότητας καθόσον από την μία
πλευρά εξέλιπε ο συναλλαγματικός κίνδυνος και από την άλλη η εφαρμογή των κανόνων του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and Growth Pact) θα εξασφάλιζε την
απαιτούμενη δημοσιονομική πειθαρχία. Έτσι ενισχύθηκε η εκτίμηση ότι η μείωση του
ελλείμματος του προϋπολογισμού, κριτήριο εισόδου της ΟΝΕ, θα διατηρούνταν και θα
οδηγούσε σε μείωση του υψηλού δημόσιου χρέους.
Πέρα των παραπάνω, η ένταξη εξασφάλιζε την αλληλεγγύη και την βοήθεια της
ισχυρής νομισματικής ζώνης των 17. Σύμφωνα με το άρθρο 10, τμήμα 2 της Συνθήκης του
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Μάαστριχτ87, όταν ένα κράτος-μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή απειλείται σοβαρά από
προβλήματα φυσικών καταστροφών ή άλλων αιτιών που δεν μπορούν να ελεγχθούν, το
Συμβούλιο με πρόταση της Επιτροπής δύναται να παράσχει υπό όρους χρηματοδοτική
βοήθεια στο μέλος που έχει περιέλθει σε δυσχέρεια.
Η σημαντική αυτή εξέλιξη ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των αγορών, αύξησε την
πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσε τις αξιολογήσεις των
Διεθνών Οίκων (Α1 Moody’s 2002, A Fitch 200288, A2 Standard and Poor’s 200289).
Δημιούργησε έτσι τις προϋποθέσεις πιστωτικής επέκτασης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στην αγορά ελληνικών ομολόγων για την χρηματοδότηση των δανειακών
αναγκών του ελληνικού δημοσίου με χαμηλότερο επιτόκιο. Οι επενδυτές έγιναν τώρα
περισσότερο επιθετικοί και με λιγότερη αποστροφή στον κίνδυνο.
Το έτος 2002, τα ελληνικά ομόλογα διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά με
premium 105,02 της ονομαστικής αξίας και η απόδοσή τους έχει περιορισθεί στο 4,58%
(Πίνακας 7). Η τιμολόγηση του κινδύνου έχει πλέον αναθεωρηθεί και οι επενδυτές
αποδέχονται μικρότερη αμοιβή καθόσον θεωρούν τα ελληνικά ομόλογα μειωμένου κινδύνου.
2. Πιστωτική Επέκταση (Credit Expansion): Επέκταση Δανεισμού (2002-2005)
Τα επόμενα χρόνια της ένταξης στο Ευρώ παρατηρείται επέκταση των πιστώσεων για
το ελληνικό δημόσιο. Οι τράπεζες αύξησαν την προσφορά πιστώσεων και τα ελληνικά
ομόλογα απέκτησαν σημαντικές θέσεις στα χαρτοφυλάκια των Ευρωπαϊκών Τραπεζών κύρια
των Γερμανικών, Γαλλικών και Ελληνικών. Η Ελληνική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων
παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αυτή την φάση. Οι ετήσιες συναλλαγές από 2,8 τρις το
2001 αυξήθηκαν στα 4,92 τρις € το 2002 (Πίνακας 7). Η επένδυση σε ελληνικούς τίτλους
θεωρείται αποδοτική και η ζήτηση καλύπτεται από την αυξανόμενη προσφορά λόγω των
συνεχώς διογκούμενων ελλειμμάτων του ελληνικού προϋπολογισμού. Την ίδια περίοδο η
πιστωτική επέκταση από το εγχώριο πιστωτικό σύστημα προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε
κατά 58,33%. Από υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά 86,511 δις
την 31.12.200290 ανήλθε σε 136,981 δις € την 31.12.200591.
3. Ευφορία (Euphoria): 2005-2008
Ακριβώς στο παραπάνω στάδιο εμφανίσθηκε η ευφορία. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας που ακολούθησαν, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές εξελίξεις στο
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Kouretas, G. & Vlamis, P., The Greek Crisis: Causes and Implications, Panoeconomicus, pp.391404, 27 Oct 2010
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Country Economy.com
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Ratings Direct: Sovereign Rating And Country T & C Assessment Histories, Standard & Poor’s, 6
Nov 2013
90

Έκθεση Διοικητή για το έτος 2002, Τράπεζα της Ελλάδος, 2003
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Έκθεση Διοικητή για το έτος 2005, Τράπεζα της Ελλάδος, 2006
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ελληνικό χρηματιστήριο (Γενικός Δείκτης 1.784,4 το 2002 και 5.178,8 το 2007) (Πίνακας 9)
και στην αγορά ακινήτων δημιούργησαν ευνοϊκό οικονομικό κλίμα, προσφέροντας ευκαιρίες
και για αποκόμιση κερδών από τις μεταβολές των τιμών των ελληνικών ομολόγων. Η
υπερβολική μόχλευση δεν προκαλούσε ανησυχίες στους επενδυτές αφού οι προσδοκίες ήταν
θετικές για όλα τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.
Στα χρόνια που ακολούθησαν την ένταξη μέχρι το 2009 τα ελληνικά ομόλογα
διαπραγματεύονταν πάνω από την ονομαστική αξία, εκτός της περιόδου 2006-2008 κατά την
οποία αυξήθηκαν τα ευρωπαϊκά λόγω πληθωριστικών πιέσεων. Παράλληλα οι αποδόσεις
μέχρι το 2008 ήταν μέχρι 5,07%. Η ονομαστική αξία των τίτλων του ελληνικού δημοσίου
αυξάνεται συνεχώς. Από 122,8 δις το 2002 έφθασε τα 259,5 δις € το 2009. Ομοίως οι
συναλλαγές στην δευτερογενή αγορά διογκώνονται. Από 4,9 τρις το 2002 έφθασαν τα 8,3
τρις € το 2008 (Πίνακας 7). Η φούσκα (bubble) του δημοσίου χρέους είχε ήδη σχηματισθεί.
Το δημόσιο χρέος κινείται ανοδικά με ταχείς ρυθμούς.
4. Χρηματοπιστωτική Δυσφορία (Financial Distress): 2009-2010
Το 2009 μετά την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 και την αναθεώρηση των
στοιχείων του ελλείμματος στον προϋπολογισμό οι επενδυτές στο ελληνικό χρέος αλλά
γενικότερα οι αγορές εμφάνισαν τα πρώτα σημάδια ανησυχίας για το ύψος του δανεισμού και
τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Ταυτόχρονα αρχίζουν οι υποβαθμίσεις των οίκων
αξιολόγησης (Moody’s Δεκ 2009, Fitch Οκτ και Δεκ 2009, Standard and Poor’s 2009)
(Πίνακες 41-43). Προφανώς οι κάτοχοι των ελληνικών ομολόγων αντιλαμβάνονται πλέον τον
κίνδυνο από την έκθεση στα ελληνικά ομόλογα και προσπαθούν να μειώσουν τις ανοικτές
θέσεις. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει ζήτηση για τίτλους στην ελληνική αγορά και
δυσχεραίνεται η πώληση νέων εκδόσεων. Το αποτέλεσμα είναι η πτώση των τιμών μετά τον
Μάρτιο του 2010 όταν εξαγγέλλεται η πρόθεση προσφυγής της χώρας στο χρηματοδοτικό
μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τον Απρίλιο του 2010 οι τιμές του
δεκαετούς ομολόγου (10 years bond) υφίστανται σημαντική μείωση στο 89,39 της
ονομαστικής αξίας και μέχρι τέλους του έτους οι τίτλοι διαπραγματεύονται στο 68,18
(Δεκέμβριος 2010) (Πίνακας 10).
Το κλίμα έχει τώρα αντιστραφεί. Η αναχρηματοδότηση των ομολόγων που έληγαν
μέσα στο 2010 καθίσταται ανέφικτη καθόσον οι αγορές εμφανίζονται με υψηλό βαθμό
αποστροφής κινδύνου (aversion risk) και δεν προσελκύονται ούτε από τις υψηλές αποδόσεις
και τις χαμηλές τιμές των ελληνικών ομολόγων. Η αποστροφή εκφράζεται και από τις
ανοικτές πωλήσεις (short selling) παραγόντων κερδοσκοπίας για ωφέλεια από παραπέρα
πτώση των τιμών. Οι αποδόσεις (Δεκέμβριος 2010) έφθασαν 12,01% στο δεκαετές ομόλογο
(Πίνακας 10) και ο όγκος των συναλλαγών στην δευτερογενή αγορά από 6,4 τρις το 2009
περιορίσθηκε στα 3,5 τρις € το 2010 (Πίνακας 7).
5. Αποστροφή (Revulsion-Discredit): 2011-2012
Η αποτυχία του Α’ Μνημονίου, οι συνεχείς αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για την
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σε συνδυασμό με τις συνεχείς ταλαντεύσεις της
Ευρωζώνης για το ύψος της βοήθειας οδήγησαν ουσιαστικά τα ελληνικά ομόλογα εκτός
αγοράς. Οι πτώσεις των τιμών ήταν πλέον συνεχείς, ακολουθούμενες από πτώσεις των τιμών
των ακινήτων (στην Αθήνα -9,6% 2010-2011) και των μετοχών (Πίνακας 8 & 9). Η
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κατάσταση δεν αντιστράφηκε με το Β’ Πρόγραμμα Στήριξης καθόσον προέβλεπε περικοπή
κατά PSI με συμμετοχή των ιδιωτών.
Οι δανειστές (Ευρωπαϊκές Τράπεζες) ήταν πλέον σε δύσκολη κατάσταση και σε
συνδυασμό με τα προβλήματα από την χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 και την κρίση
στις χώρες του Νότου της Ευρωζώνης αντιμετώπισαν πρόβλημα ρευστότητας. Η λύση ήταν η
προσφυγή στον δανειστή εσχάτης προσφυγής (lender of last resort), στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, για παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων.
Η αποστροφή έναντι των ελληνικών ομολόγων εντάθηκε και κορυφώθηκε με την
εξαγγελία για μεγαλύτερη περικοπή (haircut) του ελληνικού χρέους κατά 53,5% με το PSI
Plus σε βάρος ιδιωτών επενδυτών. Τον Ιούνιο του 2012 οι τιμές των 10 ετών ομολόγων
κατρακύλησαν στο 15,84% της ονομαστικής αξίας και οι αποδόσεις αναρριχήθηκαν στο
27,82% (Πίνακας 10. Η έκρηξη της φούσκας (bubble) των ομολόγων είχε πραγματοποιηθεί
ανεξάρτητα αν η χώρα διασώθηκε από τον μηχανισμό στήριξης της Ζώνης του Ευρώ και του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άλλωστε τα ελληνικά ομόλογα είχαν υποβαθμιστεί σε C
(Χρεοκοπία) από την Moody’s, SD (Επιλεκτική Χρεοκοπία) από την Standard and Poor’s και
PD (Πιθανότητα Χρεοκοπίας) από την Fitch (Πίνακες 41-43).
Η παράλληλη πορεία των τιμών των ομολόγων, των ακινήτων και των μετοχών σε
συνδυασμό με την έκρηξη των ελλειμμάτων και του χρέους και της σοβαρής οικονομικής
ύφεσης συνθέτουν την συνολική εικόνα κατά στάδια της πρόσφατης δημοσιονομικής κρίσης
και της μετεξέλιξης της σε κρίση χρέους.
2.2.1.3 Ανατομία της Ελληνικής Κρίσης Χρέους σύμφωνα με το KindlebergerMinsky Model
1. Displacement: Ένταξη στην ΟΝΕ 2002


Νομισματική Σταθερότητα (Πληθωρισμός
2,6%) (Πίνακας 11)



Δημοσιονομική Εξυγίανση (Έλλειμμα
3,7% του ΑΕΠ) (Πίνακας 20)



Ρυθμός Ανάπτυξης (+3,4%) (Πίνακας 6)

2. Πιστωτική Επέκταση (Credit Expansion):
2002-2005


Δανειακή Επέκταση του Κράτους:
Αύξηση Χρέους 33,4% (159,214 (2002)
σε 212,418 δις € (2005)) (Πίνακας 7)
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3. Ευφορία (Euphoria): 2005-2008


Τραπεζική Πιστωτική Επέκταση:
+78,3% (Από 139,981 σε 249,661 δις
€)1



Υψηλές Τιμές των Ομολόγων (Πίνακας
7)



Άνοδος Τιμών Μετοχών (2005-2007):
41,3% (Πίνακας 9)



Άνοδος Τιμών Ακινήτων (Αθήνα)
26,8% (2005-2008) (Πίνακας 8)



Αύξηση του ΑΕΠ 11,1% (2005-2008)
(Πίνακας 6)

4. Δυσφορία (Distress): 2009-2010


Ανησυχία Επενδυτών



Πτώση Τιμών Ομολόγων (35,47
Ποσοστιαίες Μονάδες της
Ονομαστικής Αξίας (Πίνακας 7)



Κατάρρευση Τιμών Μετοχών -35,6%
(Πίνακας 9)



Πτώση Τιμών Ακινήτων -2,3% (Αθήνα)
(Πίνακας 8)



Πτώση του ΑΕΠ -8%

5. Αποστροφή (Revulsion): 2011-2012
 Άνοδο Επιτοκίων Δανεισμού


Κατάρρευση Τιμών Ομολόγων (43,62
Ποσοστιαίες Μονάδες της
Ονομαστικής Αξίας το 2012)
(Πίνακας 7)



Έκρηξη Αποδόσεων Ομολόγων στο
21,14% το 2011 (Πίνακας 7)



Πτώση του ΑΕΠ (-13,5%) (20102011) (Πίνακας 6)



ΠΗΓΕΣ:
Περικοπή
Χρέους 53,5% 2
Έκρηξη φούσκας Ομολόγων
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1. Έκθεση Διοικητή για το έτος 2005 & 2008, Τράπεζα της Ελλάδος
2. Memorandum of Understanding between the European Commission acting on
behalf of the Euro Area State Members and the Hellenic Republic, European
Commission, 1 March 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Διαχρονική Εξέλιξη του Πληθωρισμού
Έτος

Πληθωρισμός

1996

8,2%

1997

5,6%

1998

4,5%

1999

2,3%

2000

7,5%

2001

2,7%

2002

2,6%

2003

3,4%

2004

2,9%

2005

3,4%

2006

3,4%

2007

3,1%

2008

4,2%

2009

0,7%

2010

4,1%

2011

3,4%

2012

0,7%

ΠΗΓΗ: Price deflator of final consumption expenditure -Statistical Annex of European
Economy, European Commission, Spring 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Διαχρονική Εξέλιξη των Τόκων Εξωτερικού Χρέους (σε εκ. €)
Έτος

Τόκοι Εξωτερικού Χρέους

2002

3.459

20031

6.386

20041

6.999

2005

8.729

2006

10.464

2007

13.511

2008

15.806

2009

13.516

2010

11.305

2011

11.447

2012

4.969

ΠΗΓΗ: Εκθέσεις Διοικητή για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2009, 2012, Τράπεζα Ελλάδος
Σημείωση:
1. Αναθεωρημένα Στοιχεία για το 2003 και 2004 (Έκθεση Διοικητή για το έτος 2005,
Τράπεζα της Ελλάδος)

Παρατηρήσεις:
Παρά τις ιδιομορφίες της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης και ορισμένες
αναντιστοιχίες της εξέλιξης της με τα καθορισμένα στάδια γενικά διαπιστώνεται
ανταπόκριση στη βάση του μοντέλου.
Η ανάλυση διαπίστωσε:
 Την ύπαρξη displacement στην αφετηρία ανάπτυξης της κρίσης
 Προηγηθείσα πιστωτική επέκταση τόσο προς τον ιδιωτικό όσο και προς τον δημόσιο
τομέα
 Άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων ακινήτων και μετοχών παράλληλα με
την πορεία του χρέους όσο αφορά τις τιμές των ομολόγων
 Ύπαρξη σταδίων ευφορίας, δυσφορίας και αποστροφής στην ανάπτυξη της φούσκας
χρέους σύμφωνα με το μοντέλο
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 Έκρηξη της φούσκας με κατάρρευση τιμών και αποστροφή από τις αγορές
2.2.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα αίτια της γενικευμένης απώλειας δημοσιονομικού ελέγχου, η οποία σημειώθηκε
στην Ελλάδα, το 2010 είναι και κοινά με άλλες χώρες της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ιδιαίτερα. Οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα
χαρακτηριστικά της εθνικής οικονομίας, των παραγωγικών δομών, του αναπτυξιακού
προτύπου προσανατολισμένου στην κατανάλωση και της προβληματικής δημοσιονομικής
πολιτικής που ασκήθηκε. Από την άλλη πλευρά, εξωγενώς η ένταξη στην Ζώνη του Ευρώ
ασφαλώς και έπαιξε ρόλο σημαντικό ρόλο με επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ
μικρή επίδραση φαίνεται να είχε η πρόσφατη παγκόσμια κρίση του 2008, χωρίς να
παραγνωρίζεται και ο ρόλος των διεθνών κερδοσκοπικών κύκλων.
2.2.2.1 Ο Αντιπαραγωγικός και Εξαρτημένος Χαρακτήρας του Προτύπου
Ανάπτυξης
Η δημοσιονομική κρίση της χώρας είναι στενά συνδεδεμένη με τα διαρθρωτικά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα οποία δεν αντιμετωπίσθηκαν για δεκαετίες. Η
πολιτική των επιδοτήσεων και ενισχύσεων των επιχειρήσεων για πραγματοποίηση
επενδύσεων σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές και κάθε μορφής κίνητρα επιβάρυναν τον
κρατικό προϋπολογισμό χωρίς ουσιαστικά κανένα παραγωγικό αντίκρισμα92. Από την άλλη
πλευρά οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων χρησιμοποιήθηκαν είτε για κάλυψη αναγκών του
πελατειακού κράτους είτε για εμβαλωματικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα της ελληνικής
κοινωνίας93.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί μία εύθραυστη βάση της οικονομίας με
διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών, υποβάθμιση του πρωτογενούς και αποσάθρωση της
βιομηχανικής παραγωγής (Πίνακας 14).
Η διαδικασία αποβιομηχάνισης που ξεκίνησε από την δεκαετία του ογδόντα με τις
λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις94, συνεχίσθηκε με την ‘μετανάστευση’95 επιχειρήσεων
σε χώρες χαμηλού κόστους ή την υποκατάσταση εγχώρια παραγόμενων προϊόντων με
εισαγόμενα. Δεν αξιοποιήθηκαν στον απαιτούμενο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας και υποβαθμίστηκε η θέση της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Από την άλλη
πλευρά η στήριξη σε κεφάλαια του εξωτερικού εξελίχθηκε σε μόνιμο φαινόμενο (Πίνακας

92

Κουζελής, Α., Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Επενδυτικών Κινήτρων, Ινστιτούτο
Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων, 2000
93

Λιαργκόβας, Π. & Χουλιάρας, Α., Επανεκτιμώντας τις Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην
Ελλάδα: Μία διαφορετική προσέγγιση, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
94

Σακελλαρόπολου, Θ., Προβληματικές Επιχειρήσεις, Κράτος και Κοινωνικά Συμφέροντα την δεκαετία
του 80’, Εκδόσεις Κριτική, 1992
95

Στεργίου, Λ., Γιατί μεταναστεύουν οι ελληνικές εταιρίες, Η Καθημερινή, 1 Ιουλίου 2012
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15), δείγμα οικονομικής εξάρτησης, όπως εκφράζεται με τα μόνιμα ελλείμματα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών (Πίνακας 20).
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Οικονομικές Εξελίξεις 2000-2012
Έτος

2000

2006

2008

2012

ΑΕΠ (Σε δις $)

181,9

224

373,5

249,2

Κατά Κεφαλή
Εισόδημα
(Σε $)

17.200

24.000

32.000

24.900

Ρυθμός
Ανάπτυξης

+ 3,8%

+4,3%

+2,8%

-6,4%

Πληθωρισμός

3,1%

3,2%

4,4%

1,5%

Ανεργία

11,3%

9,2%

8%

24,3%

Εξαγωγές (Σε
δις $) (f.o.b.)

15,8

20,28

27,4

28,30

Εισαγωγές (Σε
δις $)

33,9

64,59

82,28

83,53

+7%

+2%

+3,2%

-6,2%

Βιομηχανική
Παραγωγή
(Ετήσιος
Ρυθμός)

ΠΗΓΗ: CIA World Factbook 2000, 2007, 2009, 2013

Στην δεκαετία 2000-2008 οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν αρκετά υψηλοί με αποτέλεσμα το
ΑΕΠ από 181,9 δις $ να φθάσει στα 373,5 δις $ το 2008. Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρείται
και στο κατά κεφαλή εισόδημα, το οποίο το 2008 έφθασε τα 32.000 $, ενώ ο πληθωρισμός
κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα (Πίνακας 13).
Ωστόσο την ίδια περίοδο η ανεργία κατά μέσο όρο διατηρείται στο 10% μέχρι το 2008
και η βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζει μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης (από 7% το 2000
στο 3,2% το 2008) (Πίνακας 13).
2.2.2.1.1 Η Ανορθολογική Διάρθρωση της Παραγωγής
Η εξέλιξη αυτή στην αναπτυξιακή διαδικασία που στηρίχτηκε στην κατανάλωση με
συμμετοχή 90% στο ΑΕΠ (Πίνακας 18) συμβαδίζει με την ανορθολογική διάρθρωση της
εθνικής παραγωγής.
Ο πρωτογενής τομέας από 8,3% του ΑΕΠ το 1998 συρρικνώθηκε στο 3,4% το 2012, η
βιομηχανική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) από 27,3% του ΑΕΠ το
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1998 μειώθηκε στο 16% και αντίστοιχα διογκώθηκε ο τομέας των υπηρεσιών από 64,4% στο
80,6% του ΑΕΠ (Πίνακας 14). Όμως αυτή η σύνθεση του ΑΕΠ κατά κλάδο όσον αφορά την
παραγωγή σε συνδυασμό με την σύνθεση της εθνικής δαπάνης δεν δημιούργησε βάσεις
αυτοδύναμης και σταθερής ανάπτυξης. Αντίθετα ενίσχυσε την εξάρτηση της χώρας από τον
εξωτερικό δανεισμό, υποβάθμισε την ανταγωνιστικότητα με συνέπεια η χώρα να καταστεί
ευάλωτη στην οικονομική κρίση το 2009.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Σύνθεση του ΑΕΠ
Τομείς
Παραγωγής

1998

2006

2009

2012

Γεωργία

8,3%

3,3%

3,4%

3,4%

Βιομηχανία

27,3%

20,8%

20,8%

16%

Υπηρεσίες

64,4%

75,9%

75,8%

80,6%

ΠΗΓΗ: CIA World Factbook 2000, 2007, 2010 , 2013

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Διάρθρωση του ΑΕΠ κατά Κλάδο Παραγωγής το 1998

Γεωργία 8,3%
Βιομηχανία 27,3%
Υπηρεσίες 64,4%

ΠΗΓΗ: CIA World Factbook 2000
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Διάρθρωση του ΑΕΠ κατά Κλάδο Παραγωγής το 2012

Γεωργία 3,4%
Βιομηχανία 16%
Υπηρεσίες 80,6%

ΠΗΓΗ: CIA World Factbook 2013
2.2.2.1.2 Η Εξάρτηση από τον Εξωτερικό Δανεισμό
Η υπερκατανάλωση και η απώλεια ανταγωνιστικότητας συνετέλεσαν στην
συσσώρευση εξωτερικού χρέους (Ιδιωτικού +Δημόσιου). Το 2008 το 52,7% του εξωτερικού
χρέους ήταν δημόσιο (Πίνακας 15). Η απώλεια ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τους
Μαλιαρόπουλο & Αναστασάτο96 (2011) οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες.
1.

Την αύξηση του κόστους εργασίας.

2. Την ανατίμηση του Ευρώ τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του.
3. Την χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας ιδιαίτερα των εξαγωγικών
κλάδων.
4. Την αύξηση της παραγωγής μη εμπορεύσιμων προϊόντων έναντι των εμπορεύσιμων,
δηλαδή μείωση των εξαγώγιμων προς όφελος της παραγωγής που προοριζόταν για
εγχώρια κατανάλωση.

96

Maliaropulos, D., & Anastasatos, T., Competitiveness, External Deficit and External Debt of the
Greek Economy, Economy & Markets, Eurobank Research, Issue 7, Volume VI, April 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Συνολικό Εξωτερικό Ακαθάριστο Χρέος (σε εκ. € )
Δημόσιο

Ιδιωτικό

Έτη

Συνολικό

Απόλυτο
Μέγεθος

Ποσοστό

Απόλυτο
Μέγεθος

Ποσοστό

2002

143.818

81.121

56,4%

62.697

43,6%

2003

161.977

100.543

62%

61.434

38%

2004

185.953

124.684

67%

61.269

33%

2005

222.899

145.230

65,2%

77.669

34,8%

2006

252.906

154.660

61,1%

98.246

38,9%

2007

308.517

177.106

57,4%

131.411

42,6%

2008

364.393

191.985

52,7%

172.408

47,3%

2009

416.775

224.946

54%

183.269

46%

2010

407.175

181.902

44,7%

225.273

55,3%

2011

369.950

156.995

42,4%

212.955

57,6%

2012

437.406

244.057

55,8%

94.356

44,2%

ΠΗΓΕΣ:
1. www.3comma14.gr (για τα έτη 2002-2004)
2. Έκθεση Διοικητή για το έτος 2010 (Στοιχεία του 2005), 2011 (Στοιχεία του 2006),
2012 (Στοιχεία για 2007-2012), Τράπεζα της Ελλάδος

2.2.2.1.3 Η Ελλειμματικότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 15 τα συσσωρευμένα ελλείμματα του ισοζυγίου
οδήγησαν σε αύξηση του εξωτερικού χρέους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού. Το
συνολικό ακαθάριστο εξωτερικό χρέος από 143,8 δις το 2002 αυξήθηκε σε 437,4 δις € το
2012. Είναι γεγονός ότι τα ελλείμματα του ισοζυγίου οφείλονται σε πολλούς παράγοντες,
συγκυριακούς αλλά κυριότερα σε μακροχρόνιες διαρθρωτικές ανισορροπίες της ελληνικής
οικονομίας. Από τους τελευταίους η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει
ιδιαίτερη σημασία. Με βάση το σχετικό κόστος εργασίας (unit labor cost) οι απώλειες
κυμαίνονται από 9% (IMF) και μέχρι 27% (Τράπεζα της Ελλάδος). Με βάση τις σχετικές
τιμές η επιδείνωση εκτιμάται μεταξύ 18% και 21% (Πίνακας 16).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Απώλεια Ανταγωνιστικότητας 2000-2009
Real effective Exchange
Rates Index

Σχετικοί Μισθοί ULC

Σχετικές Τιμές

OECD

19

20

IMF

9

21

European Countries,
Eurostat

19

-

Bank of Greece

27

18

Μέσος Όρος

19

19

ΠΗΓΗ: Malliaropulos, D., How much did competitiveness of Greek Economy decline since
EMU entry?, Eurobank Research, Economy & Markets, Volume 5, Issue 4, April 2010

2.2.2.1.3.1 Το Εμπορευματικό Ισοζύγιο
Ο κυριότερος παράγοντας διαμόρφωσης του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών είναι το ισοζύγιο εμπορευμάτων και η επιδείνωσή του αντανακλά την απώλεια
ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ των ετών 2002-2008 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο
αυξήθηκε κατά 94% (Πίνακας 19).
Γενικότερα εκτιμάται ότι η ανταγωνιστικότητα της
υποβαθμίσθηκε κατά 19% την περίοδο 2000-2009 (Πίνακας 16).

ελληνικής

οικονομίας

Ο ερευνητής Δ. Μαλλιαρόπουλος97 (2010) επιχειρεί εκτίμηση της απώλειας
ανταγωνιστικότητας στις εξαγωγές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εξαγωγές
απώλεσαν 13% της ανταγωνιστικότητας την περίοδο 2000-2010, 5,5% σε όρους σχετικών
τιμών και 7,5% σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας (ULC). Η ανατίμηση του Ευρώ κατά
20% την περίοδο 2000-2010 έπαιξε σημαντικό ρόλο για τις ελληνικές εξαγωγές οι οποίες
όσον αφορά γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα κατά 55% κατευθύνονται σε χώρες εκτός
Ευρώ.
Από την άλλη πλευρά η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εμπορικών
συναλλαγών κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2002-2008 οφείλεται στην
διάρθρωση της παραγωγής (Πίνακας 6 και 19). Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα στον Πίνακα
14 (Διάρθρωση Παραγωγής) οι τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας υπέστησαν σοβαρές
απώλειες και παραγωγικοί πόροι μεταφέρθηκαν από εξαγωγικά εμπορεύσιμα προϊόντα σε μη
εμπορεύσιμα στο εσωτερικό (κυβερνητικές δαπάνες, υπηρεσίες για εγχώρια κατανάλωση). Η

97

Malliaropulos, D., How much did competitiveness of Greek Economy decline since EMU entry?,
Eurobank Research, Economy & Markets, Volume 5, Issue 4, April 2010
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μεταφορά αυτή πόρων πραγματοποιήθηκε σε βάρος της βιομηχανίας και της γεωργίας. Αν
πάρουμε υπόψη ότι οι εξαγωγές παρέμεναν σταθερές για αρκετά χρόνια ενώ το ΑΕΠ
σημείωνε πρόοδο είναι σαφές ότι ο τριτογενής τομέας των υπηρεσιών παρήγαγε μη
εξαγώγιμες υπηρεσίες για εγχώρια κατανάλωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Διαχρονική Εξέλιξη των Εξαγωγών
Εξαγωγές
Έτος

Απόλυτο Μέγεθος (δις €)

2000

33,9

-

2001

35,2

3,8%

2002

33

-6,25%

2003

34,5

4,5%

2004

41,4

20%

2005

43,7

5,6%

2006

47,5

8,7%

2007

51,4

8,2%

2008

56,5

9,9%

2009

44,3

-22%

2010

48,2

8,8%

Ποσοστιαίες Μεταβολές

ΠΗΓΗ: EΛΛΑΣ Εθνικοί Λογαριασμοί, Αύγουστος 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Σχέση Δαπανών και Ελλείμματος Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
Έτος

Επένδυση1
(% ΑΕΠ)

Κατανάλωση1
(% ΑΕΠ)

Έλλειμμα
Ισοζυγίου2
(% ΑΕΠ)

2001

21,6

90

7,2

2002

22,5

91,1

6,5

2003

23,3

87,8

6,5

2004

22

87,5

5,8

2005

20,7

87,9

7,6

2006

22,6

86,8

11,4

2007

21,6

87,4

14,6

2008

22,6

90,5

14,9

2009

19,9

92,9

11,2

2010

17,6

91,7

10,1

2011

15,1

92

9,9

2012

13,6

91,4

3,1

ΠΗΓΕΣ:
1. Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 14 Ιουνίου 2013
2. Balance of the current account, Eurostat

2.2.2.1.3.2 Οι Λοιπές συνιστώσες του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
Άλλη αιτία του υψηλού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών είναι το αρνητικό
ισοζύγιο εισοδηματικών συναλλαγών (μεταβιβαστικές πληρωμές) που αποτελεί σημαντικό
μέρος του. Στην διεύρυνση του ελλείμματος του έχουν συμβάλει σημαντικά οι αυξημένες
πληρωμές τόκων στο εξωτερικό του δημοσίου χρέους. Από την άλλη πλευρά παρά την
αύξηση του περιορίζεται αναλογικά το παραδοσιακά θετικό ισοζύγιο των αδήλων
(υπηρεσιών) συναλλαγών που για χρόνια αντιστάθμιζε το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο
(Πίνακας 19).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Εξέλιξη Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (σε εκ. €)
Ισοζύγια

2002

2008

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

-8.635,4

-34.797

Εμπορικό Ισοζύγιο
(Εμπορεύματα)

-22.708,7

-44.048

Ισοζύγιο Υπηρεσιών
(Αδήλων)

+10.755

+17.135

Ισοζύγιο Εισοδημάτων
(Αμοιβών)

-2.073

-10.645

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Μεταβιβάσεων
(Εμβάσματα)

+5.391

+2.758

Έσοδα Ταξιδιωτικά
(Τουρισμός)
(Ισοζύγιο Υπηρεσιών)

10.284

11.635,9

Έσοδα Μεταφορών
(Ναυτιλία)
(Ισοζύγιο Υπηρεσιών)

8.523

19.188

Πληρωμές Τόκων και
Μερισμάτων
(Ισοζύγιο Εισοδημάτων)

3.459

15.806

ΠΗΓΗ: Έκθεση Διοικητή για τα έτη 2002 και 2008, Τράπεζα της Ελλάδος

Στον παραπάνω Πίνακα 19 καταγράφεται μία τεράστια αύξηση του ελλείμματος στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από το 2002-2008 (πριν την οικονομική κρίση), ήτοι
τετραπλασιασμός σε 6 έτη. Τα θετικά ισοζύγια υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων
(πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση) ούτε το 2002 και πολύ περισσότερο το 2008 δεν κάλυψαν
τα αρνητικά (εμπορικό και εισοδημάτων). Από την άλλη πλευρά το 2008 σημειώνεται
μεγάλη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων λόγω αύξησης των δαπανών
εξυπηρέτησης του χρέους. Οι πληρωμές τόκων από 3.459 εκ. € το 2002 έφθαναν το 2008
στα 15.806 εκ. € δεδομένων των σημαντικών αυξήσεων στο ύψος του εξωτερικού χρέους
(Πίνακας 19).
Συμπέρασμα: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά τις εγγενείς αδυναμίες
και στρεβλώσεις του μοντέλου ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών. Εκφράζει την
σαθρή παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας με υπερδιόγκωση του τομέα των υπηρεσιών
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που όπως προκύπτει παρά την θετική συμβολή του τουρισμού και της ναυτιλίας δεν καλύπτει
το άνοιγμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Συντηρούνται έτσι οι εξωτερικές μακροοικονομικές
ανισορροπίες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις εσωτερικές δημοσιονομικές.
2.2.2.1.4 Τα Δίδυμα Ελλείμματα
Τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα είναι ανοιχτή πληγή για την εθνική οικονομία και
σοβαρός παράγοντας της τελευταίας δημοσιονομικής κρίσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Τα Δίδυμα Ελλείμματα
Έτος

Έλλειμμα Ισοζυγίου
Τρεχουσών Συναλλαγών1

Έλλειμμα
Προϋπολογισμού2

2001

7,2

3,73

2002

6,5

3,73

2003

6,5

5,6

2004

5,8

7,5

2005

7,6

5,2

2006

11,4

5,7

2007

14,6

6,5

2008

14,9

9,8

2009

11,2

15,7

2010

10,1

10,7

2011

9,9

9,5

2012

3,1

9

ΠΗΓΕΣ:
1. Balance of the current account, Eurostat
2. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
3. Report by Eurostat on the Revision of Greek Government deficit and debt figures,
Nov 2004 (Αναθεώρηση Στοιχείων 2001-2002)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Τα Δίδυμα Ελλείμματα 2001-2012

20
11

20
09

20
07

20
05

Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλλαγών
Έλλειμμα
Προϋπολογι
σμού

20
03

20
01

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

ΠΗΓΕΣ:
1. Balance of the current account, Eurostat
2. Government deficit/surplus, debt and associated data ,Eurostat
3. Report by Eurostat on the Revision of Greek Government deficit and debt figures,
Nov 2004 (Αναθεώρηση Στοιχείων 2001-2002)
Η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με κυρίαρχο τον τομέα των υπηρεσιών (80,6%
το 2012) δεν επιτρέπει την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης για προϊόντα (γεωργικά,
βιομηχανικά), η οποία διοχετεύεται προς τις εισαγωγές (Πίνακας 14). Έτσι δημιουργείται
τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο δεν αντισταθμίζεται από το θετικό
ισοζύγιο υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία). Το 2002 το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν
-22.708 εκ € και το πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων (υπηρεσιών) +10.755 εκ. €. Το
2008 το εμπορικό ισοζύγιο είχε έλλειμμα -44.048 εκ € και το ισοζύγιο υπηρεσιών πλεόνασμα
μόνο +17.135 εκ. € (Πίνακας 19). Άρα το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου είναι πάντα
μεγαλύτερο από το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών και ο διογκωμένος τομέας των
υπηρεσιών της οικονομίας αδυνατεί να καλύψεις τις αυξημένες ανάγκες σε εμπορεύσιμα
αγαθά.
Από την άλλη πλευρά, η σύνθεση της εθνικής δαπάνης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.
(91,1% του ΑΕΠ το 2002, 90,5% του ΑΕΠ το 2008 αφορά κατανάλωση) (Πίνακας 18). Στην
συνολική καταναλωτική δαπάνη σημαντικό τμήμα καλύπτει η δημόσια κατανάλωση που
δημιουργεί έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Το 2008 η δημόσια κατανάλωση ανερχόταν στο
18,1% του ΑΕΠ και η ιδιωτική 72,3% του ΑΕΠ98.

98

Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
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H κατανάλωση όμως, με δοσμένη την διαρθρωτική αδυναμία της εγχώριας οικονομίας,
διογκώνει τις εισαγωγές εμπορευμάτων επιδεινώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο. Ταυτόχρονα
περιορίζεται η εθνική αποταμίευση με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση χρηματοδότησης των
επενδύσεων με εγχώριους πόρους και έτσι η επένδυση ως μακροοικονομικό μέγεθος
αυξάνεται με μικρότερους ρυθμούς ή και μειώνεται. Με την μείωση των επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου σε παραγωγικές υποδομές και εξοπλισμό μειώνεται η παραγωγικότητα και θίγεται
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με συνέπεια και πάλι την διεύρυνση των ελλειμμάτων
στα ισοζύγια.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αφαιρεί εγχώρια εισοδήματα, μειώνει την εγχώρια
παραγωγή και κατ’ επέκταση τα φορολογικά έσοδα με αρνητικές συνέπειες στο έλλειμμα του
προϋπολογισμού. Το τελευταίο με την σειρά του αυξάνει πάλι τις καταναλωτικές δαπάνες
που καλύπτονται από τις εισαγωγές, μειώνει την ιδιωτική αποταμίευση, αυξάνει τα επιτόκια
και συρρικνώνει τις επενδύσεις λόγω υψηλότερου κόστους δανεισμού με τελική αρνητική
επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα. Από την άλλη πλευρά, επιβαρύνει το ισοζύγιο
εισοδημάτων με αυξημένες τις πληρωμές των τόκων στο εξωτερικό για εξυπηρέτηση του
αυξανόμενου εξωτερικού χρέους.
Η διττή δράση των δίδυμων ελλειμμάτων λειτουργεί αμφίδρομα και ανατροφοδοτεί
την διαδικασία συσσώρευσης ελλειμμάτων και χρέους με τελικό αποτέλεσμα την διαιώνιση
της δημοσιονομικής κρίσης και της ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Το γεγονός ότι η
χώρα δεν διατρέχει τον κίνδυνο συναλλαγματικής κρίσης από υπέρογκα ελλείμματα στο
ισοζύγιο δεν μειώνει τις υπόλοιπες σοβαρές αρνητικές συνέπειες.
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ΣΧΗΜΑ 1: Ανατομία της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ελλάδα
Τα Δίδυμα Ελλείμματα
Διάρθρωση Παραγωγής
(2012):
Υπηρεσίες 80,60%
Βιομηχανία 16%

Σύνθεση Δαπάνης
(2012):

Γεωργία 3,4%

Συνολική
Κατανάλωση
91,4%

Έλλειμμα Εμπορικού
Ισοζυγίου (19,6 δις €)>
Πλεόνασμα Ισοζυγίου
Υπηρεσιών (14,6 δις €)

Επενδύσεις 13,6%

ΠΗΓΗ: Πίνακας 14 &
Έκθεση Διοικητή για το έτος
2012, Τράπεζα της Ελλάδος,
Φεβρ. 2013

ΠΗΓΗ: Πίνακας
18

Έλλειμμα Ισοζυγίου
2012: 3,1%
ΠΗΓΗ: Πίνακας 20

Αύξηση Κατανάλωσης
Μείωση
Ανταγωνιστικότητας
Αύξηση
Πληρωμών
Τόκων

Μείωση Επενδύσεων

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα 2012: 9%
ΠΗΓΗ: Πίνακας 20

77

2.2.2.2 Η Δημοσιονομική Πολιτική- Ο Ρόλος του Κράτους
Η Ελλάδα την περασμένη δεκαετία, παρά τους υψηλούς ρυθμούς δεν ήταν σε θέση να
σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Στην ανίχνευση του υποβάθρου της
δημοσιονομικής κρίσης, ο προσδιορισμός του χαρακτήρα του ελλείμματος κρίνεται ως
αναγκαία συνθήκη για την ερμηνεία του δημοσιονομικού προβλήματος. Γενικά η κύρια αιτία
είναι η πρωταρχική και αφορά στην διάρθρωση της οικονομίας και στο καταναλωτικό
υπόδειγμα. Αλλά σημαντικός είναι και ο ρόλος του κράτους σχετικά με την κατεύθυνση της
δημοσιονομικής πολιτικής που ασκήθηκε. Η διεύρυνση του ύψους των δαπανών σε συνθήκες
ανεπάρκειας εσόδων, σε συνδυασμό με την ανορθολογική διάρθρωση και των δυο μεγεθών
αποκαλύπτουν την εγγενή αδυναμία της δημοσιονομικής διαχείρισης και συνεπώς και του
ρόλου του κράτους.
2.2.2.2.1 Δημόσιες Δαπάνες
2.2.2.2.1.1 Μέγεθος Δημοσίων Δαπανών
Οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από 45,1% το
2002 στο 53,6% το 2012. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται μεταξύ των ετών 2008-2009,
από 50,6% σε 54%, λόγω των αντικυκλικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της παγκόσμιας κρίσης. Ωστόσο το ύψος των δημοσίων δαπανών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Μέχρι το 2006 ήταν χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Πίνακας 21). Συγκεκριμένα το 2006 ήταν 45,3% για την Ελλάδα, 46,2% για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και 46,7% για την Ευρωζώνη. Αλλά και το 2012 παρά την μείωση του
ΑΕΠ κατά 21,5% (Πίνακας 6) από το 2009, οι δημόσιες δαπάνες ανέρχονται στο 53,6%
έναντι 49,9% της Ευρωζώνης και 49,3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η Γαλλία για όλη
την περίοδο έχει σημαντικά υψηλότερες δαπάνες και συγκεκριμένα 56,6%, το Βέλγιο 55%, η
Δανία 59,5% και η Φιλανδία 56,6% το 2012. Πάνω από 50% έχουν η Σουηδία, η Αυστρία και
η Ολλανδία το 2012 (Πίνακας 21).
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Διαχρονική Εξέλιξη Δημοσίων Δαπανών ως % του ΑΕΠ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (2002-2012)
Χώρα

2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EE (27)

46,6

47,2

46,7

46,7

46,2

45,5

47

51

50,6

49,1

49,3

ZτΕ

47,5

48

47,4

47,3

46,7

46

47,1

51,2

51

49,5

49,9

Βέλγιο

49,8

51

49,2

51,9

48,5

48,2

49,8

53,7

52,6

53,5

55

Δανία

54,6

55,1

54,6

52,8

51,6

50,8

51,5

58,1

57,5

57,6

59,5

Ελλάδα

45,1

44,7

45,5

44,6

45,3

47,5

50,6

54

51,4

52

53,6

Γαλλία

52,9

53,4

53,3

53,6

53

52,6

53,3

56,8

56,6

55,9

56,6

Ολλανδία

46,2

47,1

46,1

44,8

45,5

45,3

46,2

51,4

51,3

49,9

50,4

(17)
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Αυστρία

50,7

51,3

53,8

50

49,1

48,6

49,3

52,6

52,8

50,8

51,7

Φιλανδία

49

50,3

50,2

50,3

49,2

47,4

49,2

56,1

55,8

55,2

56,6

Σουηδία

55,6

55,7

54,2

53,9

52,7

51

51,7

54,9

52,3

51,5

52

ΠΗΓΗ: Total general government expenditure, Eurostat

Κατά συνέπεια το ύψος των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί για τα
ελλείμματα, το δημόσιο χρέος και την παρούσα δημοσιονομική κρίση. Δεδομένου όμως ότι
για την χρηματοδότηση τους έχουν αφαιρεθεί πόροι από τον ιδιωτικό τομέα, η αξιολόγηση
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων από τον δημόσιο τομέα κρίνει την ορθότητα της
οικονομικής πολιτικής και κυρίως την αποτελεσματικότητα του παρεμβατικού ρόλου του
κράτους από την άποψη της συμβολής της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
παραγωγικότητας της οικονομίας.
2.2.2.2.1.2 Διάρθρωση Δημοσίων Δαπανών
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για την διάρθρωση των δαπανών στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, η Ελλάδα δαπανά περισσότερο από τον Μέσο Όρο
για την Άμυνα και τις Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνονται οι τόκοι του δημοσίου χρέους
και λιγότερα για την Εκπαίδευση, την Πρόνοια και την Υγεία. Συγκεκριμένα το ποσοστό των
δαπανών για την Άμυνα είναι 1,6% για την ΕΕ, 1,4% για την Ευρωζώνη και 2,2% του ΑΕΠ
για την Ελλάδα και για τις Γενικές Δαπάνες 6,5%, 6,7% και 11,1% αντίστοιχα για το έτος
201099. Αντίθετα όσον αφορά τις κοινωνικές δαπάνες υστερεί στους βασικούς τομείς της
Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Πρόνοιας (Πίνακας 22).
Σε σχέση με το σύνολο των δαπανών, οι δαπάνες για την Άμυνα παραμένουν υψηλές
για το 2011 και είναι 3%, 2,7% και 4,6% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και Ελλάδα.
Για τις Γενικές Δαπάνες 13,5% για την Ε.Ε., 13,8% για την Ευρωζώνη και 24,6% του
συνόλου των δαπανών για την Ελλάδα. Ενώ για την Εκπαίδευση τα ποσοστά είναι 10,9%,
10,1% και 7,9% αντίστοιχα. Για την Υγεία 14,9%, 14,9% και 11,5% αντίστοιχα για Ε.Ε.,
Ευρωζώνη και Ελλάδα παρουσιάζοντας υστέρηση το ίδιο έτος και σε αυτόν τον τομέα100.
Χαμηλότερο είναι και το ποσοστό επενδύσεων σε έργα υποδομών. Για το 2011, 2,5%, 2,3%
και 1,7% αντίστοιχα για Ε.Ε., Ευρωζώνη και Ελλάδα101.

99

Freysson, L., General government expenditure: Analysis by detailed economic function, Eurostat,
33/2012
100

101

General Government Expenditure by main function as a percentage of TE, 2011, Eurostat
General Government gross fixed capital formation, Eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Διάρθρωση Δημοσίων Κοινωνικών Δαπανών 2002 και 2010 (% του
ΑΕΠ)
Χώρα

Εκπαίδευση

ΕπιδοτήσειςΥποδομές

Υγεία

Κοινωνική
Πρόνοια

2002

2010

2002

2010

2002

2010

2002

2010

ΕΕ (27)

5,2

5,5

4

4,7

6,4

7,5

18,2

19,9

ΖτΕ
(17)

4,9

5,1

4,2

4,9

6,5

7,5

18,7

20,5

Ελλάδα

2,9

3,8

4,6

4,4

5

7,5

16,9

18

ΠΗΓΗ: Freysson, L., General government expenditure: Analysis by detailed economic
function, Eurostat, 33/2012

Από τις κατηγορίες των επιμέρους δαπανών, οι δαπάνες για τους εξοπλισμούς και τους
τόκους δημοσίου χρέους καταρχάς είναι αντιπαραγωγικές και δεν δημιουργούν εισοδήματα
στο εσωτερικό της χώρας. Τα εξοπλιστικά προγράμματα καλύπτουν αγορές οπλικών
συστημάτων από χώρες του εξωτερικού (Γαλλία, Γερμανία) αλλά και οι τόκοι του δημοσίου
χρέους, επειδή κατά 70% αφορούν σε εξωτερικό δανεισμό, δεν αυξάνουν τα εισοδήματα των
κατοίκων της χώρας, αλλά τα έσοδα ξένων δανειστριών τραπεζών.
Την δεκαετία 1970-79 οι αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα ήταν 5,7% του ΑΕΠ και 3%
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την δεκαετία 1980-90 6,2% και 2,9%, την περίοδο 1990-99 3,8%
και 2% και την δεκαετία 2000-2010 3% και 1,6% αντίστοιχα. Αλλά και την περίοδο 20082010 οι αμυντικές δαπάνες στην Ελλάδα ήταν 3% και στην Ε.Ε. 1,5% το 2008, 3,2% και
1,6% το 2009 και 2,3% και 1,5% αντίστοιχα το 2010102.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα για τα έτη 2000-2004 δαπάνησε για
την Άμυνα 3,2% του ΑΕΠ και το 2005-2009 2,8% και 2,9% το 2010. Είναι η δεύτερη χώρα
του NATO μετά τις ΗΠΑ όσον αφορά το ύψος των αμυντικών δαπανών. Χαρακτηριστικά για
το 2010 για τις χώρες του ΝATO στην Ευρώπη ο μέσος όρος των δαπανών ήταν 1,7% του
ΑΕΠ103.

102

Dokos, T. & Kollias, C., Greek Defense Spending in times: The urgent need of defense reform,
ELIAMEP, March 2013
103

Financial and Economic Data Relating to NATO Defense, Press Release 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Αμυντικές Δαπάνες σε εκ. USD (2003-2010)
2003

4.264

2004

4.800

2005

5.429

2006

5.829

2007

5.997

2008

6.896

2009

7.311

2010

6.683

Σύνολο

47.205

ΠΗΓΗ: Financial and Economic Data Relating to NATO Defense, Press Release 2007, 2009,
2011

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Αμυντικές Δαπάνες (% του ΑΕΠ)

5,00%
4,00%
Ελλάδα

3,00%

Ευρώπη
2,00%

ΗΠΑ

1,00%
0,00%
1995-9

2000-4

2005-9

ΠΗΓΗ: Financial and Economic Data Relating to NATO Defense, Press Release 2011
Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους αυξήθηκαν με υψηλούς ρυθμούς την
δεκαετία 2002-2012 λόγω εκτίναξης του δημοσίου χρέους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Δαπάνες Εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους (εκ. €)
Έτος

Ετήσιες Δαπάνες Τόκων

2002

8,741

2003

8,587
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2004

8,986

2005

9,007

2006

9,778

2007

10,648

2008

11,937

2009

11,918

2010

13,193

2011

15,017

2012

9,705

ΠΗΓΗ: Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 15 Νοεμβρίου 2013

Οι δαπάνες για επένδυση υποδομών, εκπαίδευση και υγεία παραμένουν σε χαμηλά
επίπεδα σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη (Πίνακας 22).
Πρόκειται όμως για παραγωγικές δαπάνες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της
εθνικής οικονομίας, δημιουργώντας υποδομές και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα της
εργασίας. Έτσι συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ, του κατά κεφαλή εισοδήματος και της
κοινωνικής ευημερίας.
2.2.2.2.1.3 Αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Δαπανών
Μια προσπάθεια εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα έγινε από
τους Tanzi και Schuknecht104. Το πρόβλημα που είχε τεθεί ήταν εάν υπήρχε θετική διακριτή
σχέση μεταξύ υψηλότερων δαπανών και μεγαλύτερης ευημερίας με την χρησιμοποίηση
ορισμένων δεικτών όπως αναδιανομή εισοδημάτων, οικονομική σταθερότητα, ορθολογική
κατανομή των πόρων. Η προσέγγιση στηρίχθηκε στον υπολογισμό του εισροών (input),
εκτίμηση των εκροών (output) και στην σύγκριση των δύο μεγεθών, δηλαδή την ανάλυση
κόστους-οφέλους. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό.
Η παραπάνω μελέτη ανέλυσε την σχέση δαπανών και αύξησης του ΑΕΠ σε ομάδα 24
χωρών 7 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8 από την Ευρωζώνη και 9 αναδυόμενες και κάλυπτε
την περίοδο 1999-2003.
Η Ελλάδα στην ομάδα των 24 χωρών έχει συντελεστή αποτελεσματικότητας εισροών
0,369 που σημαίνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 63% λιγότερους πόρους για το

104

Afonso, A., Schuknecht, L. & Tanzi, V., Public Sector Efficiency: Evidence for New Euro Members
States and Emerging Economies, Working Paper Series No 581, European Central Bank, January 2006
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δοσμένο επίπεδο παραγωγής αν τις αξιοποιούσε πλήρως και αποτελεσματικά (Μέσος Όρος
της Ομάδας ήταν 0,55). Κατατάσσεται έτσι στην 23η θέση από τις 24 χώρες των τριών
ομάδων. Στην κορυφή βρίσκονται δύο Ασιατικές Χώρες, η Σιγκαπούρη και η Ταϋλάνδη.
Βέβαια η έρευνα αφορά την περίοδο που η Ελλάδα ήταν νέο μέλος στην ΟΝΕ. Ωστόσο
η κατάσταση δεν άλλαξε και στην περασμένη δεκαετία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Σχέση των Δημοσίων Δαπανών με το Κατά Κεφαλή Εισόδημα
και την αύξηση του ΑΕΠ
Έτος
Δημόσιες Δαπάνες
(% του ΑΕΠ)

Κατά Κεφαλή
Εισόδημα (σε
μονάδες PPS με
Euro 28 =100)

Ετήσια Αύξηση
ΑΕΠ (%)

2002

45,1

90

3,4

2003

44,7

93

5,9

2004

45,5

94

4,4

2005

44,6

91

2,3

2006

45,3

92

5,5

2007

47,5

90

3,5

2008

50,6

93

-0,2

2009

54

94

-3,1

2010

51,4

87

-4,9

2011

52

79

-7,1

2012

53,6

75

-6,4

ΠΗΓΗ: Total general government expenditure, GDP per capita in PPS &
Real GDP growth rate-volume, Eurostat

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα 25 η αύξηση των δαπανών στην δεκαετία
2002-2012 δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής ευημερίας αν
θεωρήσουμε ως δείκτη το κατά κεφαλή εισόδημα σε μονάδες ΡΡS με βάση το 100 για τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχέση δαπανών προς κατά κεφαλή εισόδημα
χρησιμοποιείται γενικά για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας. Το 2006 ήταν 92 για να
μειωθεί στην συνέχεια κατά 17 μονάδες (75) το 2012. Το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν
ότι οι υψηλές δαπάνες δεν οδηγούν στην ανάπτυξη αν δεν είναι παραγωγικές.
2.2.2.2.2 Δημόσια Έσοδα
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Τα δημόσια έσοδα του προϋπολογισμού στην δεκαετία 2002-2012 παρουσιάζουν
ανεπάρκεια για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών. Είναι χαμηλότερα ως ποσοστό του ΑΕΠ
τόσο από μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και από τον αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
27. Το 2002 ήταν 40,3% έναντι 44,8% στην Ευρωζώνη και 43,9% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 27. Οι διαφορές διατηρούνται όλη την περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Διαχρονική Εξέλιξη Δημοσίων Εσόδων (% του ΑΕΠ)
Έτος

Συνολικά Δημόσια
Έσοδα1

Φορολογικά Έσοδα2

Έσοδα Κοινωνικής
Ασφάλισης2

Ελλάδα

ΕΕ

ΖτΕ

Ελλάδα

ΕΕ

ΖτΕ

Ελλάδα

ΕΕ

ΖτΕ

2002

40,3

43,9

44,8

22,1

25

25

11,6

11

11,7

2003

39

44

44,8

20,4

25

24,5

11,7

11

11,7

2004

38,1

43,8

44,5

20,1

25,2

24,8

11,2

10,8

11,6

2005

39

44,2

44,8

20,9

25,7

25,3

11,3

10,8

11,6

2006

39,2

44,7

45,3

21

26

25,6

10,7

10,6

11,4

2007

40,7

44,6

45,3

21,3

26,4

25,9

11,2

10,6

11,4

2008

40,7

44,6

45

21

25,9

25,3

11,1

10,8

11,7

2009

38,4

44,1

44,9

20

24,7

24,4

10,5

11,1

12,2

2010

40,6

44,1

44,8

19,9

26,4

24,3

11,1

10,9

12,1

2011

42,4

44,6

45,3

21,8

24,8

24,7

10,6

10,9

12

2012

44,6

45,4

46,3

-

-

-

-

-

ΠΗΓΕΣ:
1. Total general government revenue, Eurostat
2. Taxation Trends in the European Union: Data for EMU Member States, Iceland,
Norway, Eurostat, European Commission, 2013

Η ανεπάρκεια οφείλεται κύρια στις μειωμένες εισπράξεις από φορολογικά έσοδα, τα
οποία διατηρούνται σταθερά στο 21% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλότερο από το μέσο όρο της
Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 τα οποία κυμαίνονται γύρω στο 25% στην
δεκαετία (Πίνακας 26).
Το πρόβλημα της ανεπάρκειας των φορολογικών εσόδων δεν σχετίζεται με την χαμηλή
φορολόγηση των προσωπικών εισοδημάτων, καθόσον οι συντελεστές φορολογίας δεν
φαίνεται να απέχουν από εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2003 οι ανώτεροι
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συντελεστές προσεγγίζουν εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και είναι μεγαλύτεροι για τα
έτη 2010-2013 (Διάγραμμα 9) .
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Ανώτεροι Φορολογικοί Συντελεστές Προσωπικού Εισοδήματος
2002-2013

60%
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Ελλάδα

30%

Ευρωπαική Ένωση
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20
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20
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20
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ΠΗΓΗ:Taxation Trends in the European Union: Main Results, Eurostat, European
Commission, 2012
2.2.2.2.2.1 Διάρθρωση Φορολογικού Συστήματος
Το πρόβλημα της ανεπάρκειας των εσόδων σχετίζεται με την διάρθρωση του
φορολογικού συστήματος. Οι έμμεσοι φόροι απορροφούν μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από
ότι οι άμεσοι. Το 2003 ήταν 12,4% του ΑΕΠ ενώ οι άμεσοι 8%. Το 2011 ήταν αντίστοιχα
13% και 8,8% (Διάγραμμα 10). Παραπέρα οι φόροι προσωπικού εισοδήματος ξεπερνούν
πάντα τα έσοδα από φόρους των κερδών των επιχειρήσεων. Το 2003 οι δείκτες ήταν 4,3%
του ΑΕΠ έναντι 2,9%. Το 2011 4,7% για τα προσωπικά εισοδήματα και 2,1% για τα κέρδη
των επιχειρήσεων105.

105

Taxation Trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland, Norway, Iceland,
Eurostat Statistical Books, 2013
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Εξέλιξη της Διάρθρωσης του Φορολογικού Συστήματος
Κατηγορίες Εσόδων ως % του ΑΕΠ

14%
12%
Άμεσοι Φόροι

10%
8%

Έμμεσοι Φόροι

6%
4%

Εισφορές Κοινωνικής
Ασφάλισης

2%
0%
2003

2007

2011

ΠΗΓΗ: Taxation Trends in the European Union: Data for the EU Member States,
Iceland, Norway, Iceland, Eurostat Statistical Books, 2013
Από τα παραπάνω και δεδομένου ότι και οι συντελεστές ΦΠΑ ήταν μέχρι το 2009
περίπου όσο και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 2009 και μετά
υψηλότερος106, προκύπτει η ανάγκη αναζήτησης των αιτιών ανεπάρκειας των φορολογικών
εσόδων για την χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών. Προφανώς υφίσταται πρόβλημα με
την φορολογική βάση, η οποία λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
δεν αποδίδει τα έσοδα που θα έπρεπε.
2.2.2.2.2.2 Εκτεταμένη Φοροδιαφυγή- Παραοικονομική Δραστηριότητα
Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής καταρχάς διαπιστώνεται χαρακτηριστικά από την
σύνθεση του φορολογικού βάρους. Το 2011 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κατέβαλαν το
55,09% του φόρου και δήλωσαν το 70,22% του φορολογητέου εισοδήματος. Οι υπόλοιποι
(ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες) κατέβαλλαν 15,44% του φόρου και δήλωσαν το 18,78%,
ενώ οι επιχειρήσεις δήλωσαν το 11% και κατέβαλαν το 29,47% του φόρου εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων107.

106

Taxation Trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland, Norway, Iceland,
Eurostat Statistical Books, 2013
107

Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών
Πληροφοριακών Συστημάτων 2011

Δεδομένων, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Σύνθεση Δηλωθέντος Εισοδήματος 2011

Μισθωτοί-Συνταξιούχοι
70,22%
Λοιποί Φορολογούμενοι
18,78%
Νομικά Πρόσωπα 11%

ΠΗΓΗ: Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 2011

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Σύνθεση Καταβληθέντων Φόρων 2011

Μισθωτοί- Συνταξιούχοι
55,09%
Λοιποί Φορολογούμενοι
15,44%
Νομικά Πρόσωπα 29,47%

ΠΗΓΗ: Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 2011
Η άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου φέρουν
οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αναδείχνει το πρόβλημα της μη φορολογικής σύλληψης
εισοδημάτων των άλλων κοινωνικών στρωμάτων (ελεύθερων επαγγελματιών και
επιχειρήσεων). Τα εισοδήματα των τελευταίων προφανώς κατά ένα μέρος δεν καταγράφονται
και φυσικά ούτε φορολογούνται καθόσον πρόκειται για δραστηριότητες παραοικονομίας ή
δεν δηλώνονται και διαφεύγουν της φορολογίας.
Αλλά και η παραοικονομική (η μη καταγεγραμμένη στατιστικά) δραστηριότητα είναι
εκτεταμένη στην Ελλάδα. Το 2013 οι ερευνητές Schneider & Williams108 του Institute of
Economic Affairs πραγματοποίησαν έρευνα για την έκταση της παραοικονομίας στις χώρες

108

Schneider, F. & Williams, C., The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, 2013
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του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD). Για την Ελλάδα έχει
υπολογίσει ότι 24% του ΑΕΠ το 2012 αφορά σε παράνομες δραστηριότητες, ήτοι 48,4 δις
€109 και δυστυχώς η χώρα καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Σε παλαιότερες μελέτες η
καθηγήτρια Δεγρεπόντη-Δεληβάνη110 (1991) είχε υπολογίσει και πάλι στο 24,95% την
παραοικονομία για το 1986, σημειώνοντας ότι το ποσοστό της παραοικονομίας από 4,5% το
1970 έφθασε το 10,95% το 1980 και στην συνέχεια διπλασιάσθηκε σε πέντε χρόνια. Η
Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα είναι 30% του ΑΕΠ111.
Η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία, κύριοι παράγοντες για την χαμηλή φοροδοτική
ικανότητα της οικονομίας, χωρίς να ταυτίζονται λειτουργούν προσθετικά για την
διαμόρφωση ελλείμματος.
Η φοροδιαφυγή είναι μία από τις συνέπειες της παραοικονομίας, αφού τα εισοδήματα
της κατηγορίας αυτής διαφεύγουν της φορολογίας. Ωστόσο η παραοικονομία προστίθενται
στην φοροδιαφυγή από την άποψη της απώλειας εσόδων.
Η φοροδιαφυγή αφορά καταγεγραμμένο τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας το
οποίο δεν φορολογείται, ενώ η παραοικονομία ή οικονομία της ‘σκιάς’, αφορά σε μη επίσημα
καταγραμμένα εισοδήματα. Δηλαδή η φοροδιαφυγή σημαίνει διαφυγόντες φόρους, ενώ η
παραοικονομία αφορά σε εκτίμηση ‘μαύρων’ εισοδημάτων. Από την άποψη αυτή η
φοροδιαφυγή είναι μέγεθος ευρύτερο της παραοικονομίας, αλλά και τα δύο μεγέθη αφαιρούν
πόρους από το φορολογικό σύστημα.
2.2.2.2.2.3 Εκτίμηση Φοροδιαφυγής
Η φοροδιαφυγή αφορά στα μη δηλωθέντα και συνεπώς στα μη φορολογηθέντα
εισοδήματα και φαίνεται να αποτελεί χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο
ουδέποτε αντιμετωπίσθηκε αποτελεσματικά. Παρά τις επισημάνσεις για την σοβαρότητα, η
οικονομική πολιτική στο τομέα αυτό καταγράφει συνεχείς αποτυχίες με συνέπεια να
συνεχίζει να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια δημοσιονομικής
εξυγίανσης.
Το 2012 η Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ματσαγγάνης & Λεβέντη) στην μελέτη με τίτλο ‘Διανεμητικές επιδράσεις της
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα’112, αναφέρεται σε έρευνα που πραγματοποίησε για την εκτίμηση
της έκτασης της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας δείγματα φορολογικών
δηλώσεων κατά εισοδηματική ομάδα και συγκρίνοντας τα δηλωθέντα εισοδήματα με τα
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στοιχεία έρευνας της European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILK)
της Eurostat διαπίστωσε τις παρακάτω αποκλίσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Ενδείξεις Φοροδιαφυγής για το οικονομικό έτος 2010
Μισθωτές Υπηρεσίες

-12,1%

Συντάξεις

-6,6%

Γεωργικές Επιχειρήσεις

+85,8%

Αυτοαπασχολούμενοι

+43,3%

Σύνολο

+2,4%

ΠΗΓΗ: Ματσαγγάνης, Μ. & Λεβέντη Χ., Διανεμητικές επιδράσεις της φοροδιαφυγής στην
Ελλάδα, Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ενημερωτικό Δελτίο 2/2012
Οι αποκλίσεις αφορούν το μέσο δηλωθέν εισόδημα και εκείνο της έρευνας EU-SILK
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει είναι ότι ο δείκτης φορολογικής απόδοσης για το
δηλωθέν εισόδημα χωρίς φοροδιαφυγή θα ήταν μεγαλύτερος κατά 11,9% και τα φορολογικά
έσοδα μεγαλύτερα κατά 32,8%113.
Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία άλλη μελέτη των Ματσαγγάνη, Λεβέντη &
Φλεβοτόμου114 (2012) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για το οικονομικό έτος 2011
(Εισοδήματα του 2010) η απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και εκείνων της
EU-SILK είναι 12% και οι διαφορές στα φορολογικά έσοδα 30,3%. Το 2006 ήταν 11,8% και
27,8% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων και
πραγματικών εισοδημάτων εκτιμάται στο 10% και οι απώλειες στα φορολογικά έσοδα στο
26% λόγω προοδευτικής φορολογίας. Παραπέρα η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το
μέγεθος της φοροδιαφυγής είναι 4% του ΑΕΠ115.
Αίτια Φοροδιαφυγής:
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Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι ωθούν τις οικονομικές μονάδες σε φοροδιαφυγή
έχουν σχέση με τον ρόλο και την πολιτική του κράτους, η οποία και διαμορφώνει την
φορολογική συνείδηση. Τα πιο βασικά κίνητρα είναι:
1. Άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών:
Η υπερφορολόγηση μιας κατηγορίας φορολογουμένων και η παροχή απαλλαγών και
φορολογικών ελαφρύνσεων σε άλλη εισοδηματική ομάδα ενισχύει την τάση για
φοροδιαφυγή, αμβλύνοντας την φορολογική συνείδηση. Βέβαια στην Ελλάδα η πλέον
επιβαρυμένη φορολογικά ομάδα, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, δεν έχουν δυνατότητα
φοροδιαφυγής, αφού τα εισοδήματά τους φορολογούνται στην πηγή. Το γενικότερο όμως
έλλειμμα φορολογικής δικαιοσύνης δημιουργεί μεγάλα περιθώρια ανοχής προς εκείνες τις
ομάδες (ελεύθεροι επαγγελματίες) με ροπή προς τη φοροδιαφυγή. Αν είχε εμπεδωθεί στην
κοινωνία το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης, σε κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της παροχής υπηρεσιών θα επικρατούσε η νόμιμη τάξη
και όχι η σημερινή αρρυθμία όπου ο ανταγωνισμός απόκρυψης εισοδημάτων αποτελεί μόνιμο
φαινόμενο.
2. Αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού:
Στην Ελλάδα ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός παρουσιάζει χρόνια παθογένεια τόσο
στην άσκηση ελεγκτικής δραστηριότητας για την πάταξη της φοροδιαφυγής όσο και για την
είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών προς το δημόσιο. Οι ανεπάρκειες του φοροεισπρακτικού
συστήματος σε κάποιο βαθμό συνδέονται με την γενικότερη χαμηλή αποτελεσματικότητα
του δημόσιου τομέα, αλλά και δεν είναι άσχετη με ένα πελατειακό καθεστώς δεκαετιών που
ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα έδωσε ώθηση στο φαινόμενο της διαφθοράς. Πολύ περισσότερο
μάλιστα όταν πολλές φορές εξέλειπε η πραγματική πολιτική βούληση για αντιμετώπιση του
προβλήματος που είχε κοστίσει ακριβά στην ελληνική οικονομία116.
3. Αστάθεια της Φορολογικής Νομοθεσίας:
Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα παρουσιάζει συχνές μεταβολές όσον αφορά το
φορολογικό σύστημα αλλά και γενικότερα το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας της
οικονομίας. Συχνές αλλαγές φορολογικών συντελεστών και κλιμακίων, πρόσθεση ή
αφαίρεση τεκμηρίων, μεταβολή των απαλλαγών και εκπτώσεων δημιουργούν συνθήκες
έλλειψης ενός πάγιου και σταθερού φορολογικού συστήματος με αμετάβλητους τους κανόνες
του παιχνιδιού. Η προχειρότητα πολλές φορές στην λήψη φορολογικών μέτρων δημιουργεί
την εντύπωση ότι αυτά θα είναι προσωρινά και θα καταργηθούν την επόμενη χρονιά.
Άλλωστε τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται με την κατάθεση του προϋπολογισμού να
εξαγγέλλεται νέα δέσμη φορολογικών μέτρων.
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Η αστάθεια της φορολογικής νομοθεσίας δυσχεραίνει την εφαρμογή της και δεν οδηγεί
στην κινητοποίηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού τόσο στο ελεγκτικό όσο και στο
εισπρακτικό επίπεδο117.
2.2.2.2.3 Το Διαρθρωτικό Έλλειμμα
Η ανεπάρκεια των φορολογικών εσόδων δημιούργησε συνεχή και υψηλά ελλείμματα
του προϋπολογισμού σε όλη την δεκαετία 2002-2012. Από 3,7% του ΑΕΠ το 2000 έφθασε
στο 15,7% το 2009 και το 2012 παρέμεινε στο 9% (Πίνακας 20). Το έλλειμμα ήταν από τα
υψηλότερα στην Ευρωζώνη και πάντα σε σημαντική απόκλιση από το μέσο όρο των 17
χωρών μελών.
Όπως αναφέρουν οι Muller & Price118 (1984) το έλλειμμα οφείλεται στην χαμηλή
απόδοση δημοσίων εσόδων και στην ανεπάρκεια του φορολογικού συστήματος σε σχέση με
τις δαπάνες και από την άποψη αυτή θεωρείται διαρθρωτικό. Προκαλείται δηλαδή από
μόνιμες μακροοικονομικές ανισορροπίες και παραμένει σε όλη την φάση του οικονομικού
κύκλου, δηλαδή και σε περιόδους σταθερής αύξησης του ΑΕΠ.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Διαχρονική Εξέλιξη των Ελλειμμάτων (% του ΑΕΠ) σε
Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη για την περίοδο 2003-2012
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ΠΗΓΗ: Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
Οι αλλαγές στο έλλειμμα του προϋπολογισμού διακρίνονται σε διακριτές
(discretionary) λόγω άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και σε εκείνες που προκαλούν οι
αυτόματοι σταθεροποιητές στην οικονομία (προοδευτικό φορολογικό σύστημα, κοινωνικές
δαπάνες). Τα ελλείμματα μεταβάλλονται με τον οικονομικό κύκλο. Όταν επεκτείνεται η
οικονομική δραστηριότητα, τα έσοδα από την φορολογία αυξάνονται και από την άλλη
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πλευρά η μείωση της ανεργίας οδηγεί σε πτώση των κοινωνικών δαπανών, δημιουργώντας
ένα πλεόνασμα στο ανώτερο σημείο του κύκλου ή μειώνοντας το ήδη υφιστάμενο έλλειμμα.
Πρόκειται για κυκλικά αναπροσαρμοζόμενο έλλειμμα, σε αντίθεση με το διακριτό, ως
αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πολιτικής όπου αποτελεί αίτιο παρά αποτέλεσμα των
διακυμάνσεων στην οικονομική δραστηριότητα.
Η λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών εξαρτάται από τις ελαστικότητες των
φορολογικών εσόδων (άμεσων + έμμεσων φόρων) σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή το βαθμό
μεταβολής τους μετά από 1% μεταβολή της παραγωγής.
Για τους έμμεσους φόρους σύμφωνα με την έρευνα του καθηγητή Tagkalakis119 (2013)
η ελαστικότητα με βάση το ΑΕΠ κατά την διάρκεια της κρίσης αυξήθηκε σε μεγέθη
μεγαλύτερα της μονάδας από 1,23 έως 1,84. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής αποτελεί η
υστέρηση των εσόδων από τους έμμεσους φόρους, παρά την αύξηση των φορολογικών
συντελεστών, λόγω της μείωσης της φορολογικής βάσης.
Για την περίοδο 2000-2007, οι ερευνητές Servera & Moschovis120 (2008) έχουν
εκτιμήσει για την Ελλάδα συνολική ελαστικότητα των φόρων 0,89, μικρότερη της μονάδας,
ενώ για Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία ήταν μεγαλύτερη από 1.
Επίσης σημειώνουν ότι την προηγούμενη δεκαετία για τα έτη 2000-2007 το
ονομαστικό ΑΕΠ αυξανόταν κατά 8,25% ετησίως. Όμως το οικονομικό όφελος για τα έσοδα
αυξανόταν 7% κατά μέσο όρο, υποδηλώνοντας ελαστικότητα μικρότερη της μονάδας και σαν
αποτέλεσμα σημείωσαν πτώση κατά 2,25% στο ΑΕΠ. Με δεδομένη την θετική κυκλική
επίδραση, η χαμηλή απόδοση των φόρων οφείλεται σε διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως
ανεπάρκειες στην διαχείριση του μηχανισμού είσπραξης των φόρων και στην φορολογική
πολιτική.
Η θετική κυκλική επίδραση και η επίσης θετική επίδραση των κυβερνητικών μέτρων
(discretionary measures) για αύξηση της φορολογίας υπερκεράσθηκαν από την επίδραση
άλλων ενδογενών παραγόντων του φορολογικού συστήματος.
Έτσι η θετική επίδραση των μέτρων στα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ για
την περίοδο 2005-2007 κατά 0,11% στους άμεσους φόρους εξουδετερώθηκε με την αρνητική
επίπτωση των άλλων παραγόντων 0,12%. Αντίστοιχα στους έμμεσους φόρους για την ίδια
περίοδο η θετική επίδραση 0,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,23% από την δράση
των διαρθρωτικών παραγόντων.
Για τα έτη 2009-2010 η δράση των παραγόντων αυτών σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης του 2007-2010 αναμενόταν να είναι θετική και να
αντιστοιχεί στα ¾ % του ΑΕΠ αν και ο στόχος κρινόταν αρκετά αισιόδοξος.
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Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία των αυτόματων σταθεροποιητών στις δημόσιες
δαπάνες στην προηγούμενη δεκαετία δεν παρατηρείται μείωση των δαπανών ή παρατηρείται
πολύ μικρή σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ. Η διαπίστωση αυτή σημαίνει ότι η
ελαστικότητα των δημοσίων δαπανών είναι μικρή. Η τιμή της είναι -0,01 όταν στην
Ευρωζώνη είναι -0,05 για το έτος 2006121.
Από τα παραπάνω προκύπτει η βαθύτερη αιτία του δημοσιονομικού προβλήματος της
χώρας και επακόλουθα της δημοσιονομικής κρίσης. Τα μόνιμα ελλείμματα στον
προϋπολογισμό τα οποία δεν μειώνονταν ούτε στην φάση του έντονου ρυθμού ανάπτυξης
αλλά ούτε αντιμετωπίσθηκαν με τα φορολογικά μέτρα αναπροσαρμογής των φορολογικών
συντελεστών τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων φόρων (καταθέσεων, ακινήτων κτλ.).
Τα ελλείμματα αυτά διαρθρωτικού χαρακτήρα διεύρυναν διαχρονικά τις καθαρές δανειακές
ανάγκες και οδηγούσαν σε συνεχώς υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους με συνέπεια την
επιδείνωση της δημοσιονομικής κρίσης.
2.2.2.3 Η ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ζώνη του Ευρώ το 2002 με πολύ αμφισβητούμενη την
εκπλήρωση των κριτηρίων. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 3,7% (αναθεωρημένο)122 το
δημόσιο χρέος 101,7% του ΑΕΠ123 και ο πληθωρισμός 3,9%124. Κατά την πρόσφατη
δημοσιονομική κρίση μετά το 2009 προέκυψε το ζήτημα αν και κατά πόσο η ένταξη
επηρέασε αρνητικά την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Αναμφισβήτητα ο ενιαίος νομισματικός χώρος ωφέλησε την χώρα κυρίως όσον αφορά
την συναλλαγματική σταθερότητα από την οποία υπέφερε για δεκαετίες με διολισθήσεις και
υποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος. Η εξουδετέρωση του κόστους μετατροπής των
νομισμάτων στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωζώνη, η εξάλειψη των συναλλαγματικών
κινδύνων και αβεβαιοτήτων και η ενίσχυση της ρευστότητας στις εμπορικές συναλλαγές
(χωρίς ανάγκη διατήρησης υψηλών συναλλαγματικών διαθεσίμων) είχαν θετικά
αποτελέσματα. Ωστόσο στο νέο νομισματικό χώρο αυξήθηκαν οι εισαγωγές με την
κατάργηση πλέον κάθε εμποδίου και ταυτόχρονα και οι εισροές κεφαλαίων στα πλαίσια της
απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίου με αποτέλεσμα να διευρυνθεί ο δανεισμός. Από την
άλλη πλευρά τα επιτόκια μειώθηκαν σημαντικά.
Ο πληθωρισμός που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν 50% υψηλότερος του
ευρωπαϊκού125, μειώθηκε σημαντικά όχι όμως σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες με
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αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει απώλειες ανταγωνιστικότητας (21% σύμφωνα με το IMF
για την περίοδο 2000-2009) (Πίνακας 16) στην τελευταία δεκαετία. Οι διαφορές στα επίπεδα
τιμών ισοδυναμούσαν με συνεχή ανατίμηση του Ευρώ, ενώ η χώρα είχε στερηθεί πλέον της
δυνατότητας υποτίμησης νομίσματος για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Εξέλιξη Πληθωρισμού στην Ελλάδα και Ευρωζώνη
Έτος

Ελλάδα

Ευρωζώνη (17)

2002

3,9%

2,3%

2003

3,4%

2,1%

2004

3%

2,2%

2005

3,5%

2,2%

2006

3,3%

2,2%

2007

3%

2,1%

2008

4,2%

3,3%

2009

1,3%

0,3%

2010

4,7%

1,6%

2011

3,1%

2,7%

2012

1%

2,5%

ΠΗΓΗ: HICP-inflation rate, Eurostat
2.2.2.3.1 Η Επίπτωση στα Δημοσιονομικά Μεγέθη
Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ θεωρήθηκε δικλείδα ασφαλείας για την δημοσιονομική
σταθερότητα καθόσον η δημοσιονομική πειθαρχία του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης θα απέτρεπε πλέον κάθε δημοσιονομική εκτροπή.
Ωστόσο στα επόμενα χρόνια τα δημοσιονομικά ελλείμματα παρέμειναν σταθερά πάνω
από το όριο του Συμφώνου όπως και το δημόσιο χρέος. Στην χώρα ασκήθηκε προκυκλική
δημοσιονομική πολιτική με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις.
Ειδικότερα οι παράγοντες που συνέβαλαν στην δημοσιονομική κρίση και έχουν σχέση
με το κοινό νόμισμα είναι οι εξής:
1.

Διευκόλυνση του Δανεισμού

Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και η επελθούσα μείωση των επιτοκίων διευκόλυναν
την χρηματοδότηση των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών αναγκών του δημοσίου. Η
προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό δηλαδή σε Ευρωπαϊκές Τράπεζες στο κοινό νόμισμα με
χαμηλά επιτόκια αποτέλεσε εύκολη λύση για τις κυβερνήσεις μετά την ένταξη στην ΟΝΕ. Η
94

ασυμμετρία ανάμεσα στον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα και τα χαμηλά επιτόκια
ευνόησαν την δημοσιονομική επέκταση, καθόσον το πραγματικό κόστος δανεισμού ήταν
χαμηλότερο.
2.

Πτώση Ανταγωνιστικότητας

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην ΟΝΕ με χρέος 101,7% του ΑΕΠ (Πίνακας 32) στην βάση
των ονομαστικών κριτηρίων, σε συνθήκες μακροοικονομικών ανισορροπιών και με
αποκλίνουσα ανταγωνιστικότητα. Η απόκλιση της ανταγωνιστικότητας εντάθηκε από την
αύξηση των τιμών και των μισθών το επόμενο διάστημα. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στο 14,9% του ΑΕΠ (Πίνακας 20) το 2008 λίγο πριν
την όξυνση της δημοσιονομικής κρίσης.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όπως αναφέρθηκε και στην
εισαγωγή της παρούσας εργασίας συμβάλει στην δημοσιονομική κρίση. Η αύξηση των
εισαγωγών και η πτώση των εξαγωγών επηρεάζουν αρνητικά το εγχώριο ΑΕΠ αφαιρώντας
εισοδήματα από την χώρα και δημιουργώντας αντίστοιχα εισοδήματα στο εξωτερικό. Το
αποτέλεσμα είναι μακροπρόθεσμα η πτώση του επιπέδου παραγωγής, της απασχόλησης και
των εισοδημάτων, με αρνητικές επιδράσεις στον προϋπολογισμό, μείωση των εσόδων και
αύξηση των κοινωνικών δαπανών.
Η μακροοικονομική εξωτερική ισορροπία είναι απαραίτητη συνθήκη για μία υγιή και
διατηρήσιμη ανάπτυξη. Όπως συμπέραναν και οι Busch, Groemling & Matthes 126 (2011) αν
η αύξηση του ΑΕΠ προκύπτει από αύξηση των εξαγωγών και περιορισμό των εισαγωγών
που σημαίνει διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας, τότε και θα διατηρηθεί και θα
βελτιώσει την δημοσιονομική κατάσταση.
Στη περίπτωση της Ελλάδας, η πρόσφατη οικονομική μεγέθυνση 2002-2007 οφείλεται
στην αύξηση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, με εύκολο και φθηνό δανεισμό, και
υψηλά κρατικά ελλείμματα που ενίσχυαν την κατανάλωση. Δεν στηρίχθηκε στην εγχώρια
παραγωγή, η βάση της οποίας συρρικνώθηκε λόγω των ελλειμμάτων του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών.
Εάν η χώρα είχε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό προσανατολισμό θα
μπορούσε να αντισταθεί στις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης και να αντισταθμίσει την
μείωση της εσωτερικής ζήτησης με εκείνη του εξωτερικού. Έτσι θα μετρίαζε σε κάποιο
βαθμό την ένταση της κρίσης.
3. Ασυμμετρία Νομισματικής-Δημοσιονομικής Πολιτικής
Στον ενιαίο νομισματικό και οικονομικό χώρο, η νομισματική πολιτική ασκείται πλέον
σε υπερεθνικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενώ αντίθετα η
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δημοσιονομική πολιτική παραμένει στο επίπεδο της εθνικής ευθύνης των χωρών-μελών. Σε
αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα δημοσιονομικής επέκτασης και πέραν των
ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας χωρίς μάλιστα κυρώσεις, αφού η διαδικασία ήταν
ελαστική και μετά εγκαταλείφθηκε. Άλλωστε οι κυρώσεις αφορούσαν μόνο το έλλειμμα και
όχι το χρέος. Από την άλλη όμως πλευρά δεν είχε την δυνατότητα νομισματικής επέκτασης
για νομισματική χρηματοδότηση μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, μέρους του χρέους. Η
νομισματική χρηματοδότηση θα μείωνε τις δανειακές ανάγκες της χώρας και μάλιστα στην
τελευταία κρίσιμη φάση, κατά την οποία η χώρα περιήλθε σε βαθιά οικονομική ύφεση και
ανεργία, η προσφυγή στην νομισματική χρηματοδότηση ίσως αποτελούσε λύση και η χώρα
θα απέφευγε τους σκληρούς όρους του Μνημονίου.
Η διστακτικότητα και οι ταλαντεύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και κύρια η
προσήλωση της στην νομισματική σταθερότητα, όταν δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα στην
Ευρωζώνη, η οποία δεν απειλούνταν από πληθωρισμό, αλλά από ύφεση, άσκησε αρνητική
επίπτωση στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της ΟΝΕ που βιώνουν ακόμα
δημοσιονομική κρίση.
Η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ αλλά και η Βρετανία στην πρόσφατη κρίση προσέφυγαν σε μεγάλο
βαθμό στην νομισματική διευκόλυνση127.
Συμπερασματικά, η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ συνέβαλε σε σοβαρό βαθμό στην
δημοσιονομική κρίση, λόγω πτώσης της ανταγωνιστικότητας αλλά σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να χρεωθεί με την κρίση και να καλύψει τις ευθύνες της πολιτικής διακυβέρνησης της
χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας δεν είναι
αποκλειστικά συνέπεια της ένταξης στην ΟΝΕ.
4. Ένταση Μακροοικονομικών Ανισορροπιών
Η ένταξη στο Ευρώ και τα χαμηλά επιτόκια λόγω της χαλαρής νομισματικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) δεν διευκόλυναν μόνο την χρηματοδότηση των
δημοσίων δαπανών αλλά και την ιδιωτική κατανάλωση σε βάρος της αποταμίευσης. Μάλιστα
για τα έτη 2002-2008 τα πραγματικά επιτόκια (ονομαστικά-πληθωρισμός) ήταν αρνητικά.
Από την άλλη πλευρά οι δημόσιες δαπάνες αφορούσαν κύρια μεταβιβαστικές πληρωμές και
μισθοδοσία στον δημόσιο τομέα128 ενισχύοντας συνολικά την καταναλωτική δαπάνη. Η
εξέλιξη αυτή ενέτεινε τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
της χώρας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Εξέλιξη Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών (εκ. €)
Έτος

Συνολική
Κατανάλωση

Συνολική
Κατανάλωση
(% ΑΕΠ)

Επένδυση

Επένδυση
(% ΑΕΠ)

2002

142,895

91,2

35,211

22,5

2003

151,367

87,8

40,165

24,2

2004

162,201

87,5

40,783

22,9

2005

169,662

87,9

40,020

20,7

2006

181,069

86,8

47,180

22,6

2007

195,083

87,4

59,368

26,6

2008

21,982

90,5

52,607

22,6

2009

214,646

92,9

45,932

19,9

2010

203,803

91,7

39,185

17,6

2011

191,812

92

31,592

15,1

2012

177,154

91,4

25,468

13,1

ΠΗΓΗ: Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 14 Ιουνίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Εξέλιξη της Αποταμίευσης και των Επιτοκίων
Έτος

Αποταμίευση ως ποσοστό του ΑΕΠ

Βραχυπρόθεσμα
Επιτόκια Ελλάδας

Ελλάδα

Ευρωζώνη

2002

9,6

21

3,3%

2003

12,2

20,7

2,3%

2004

12

21,7

2,1%

2005

10,6

21,4

2,2%

2006

10,9

22,4

3,1%

2007

9,1

23,1

4,3%

2008

6

21,5

4,6%

2009

4,2

18,9

1,2%
97

2010

4,8

19,5

0,8%

2011

4,9

19,9

1,4%

2012

8,3

20,1

-

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η συνολική καταναλωτική δαπάνη στην
Ελλάδα την περίοδο 2008-2012 ξεπέρασε το 90% του ΑΕΠ, μειώνοντας αντίστοιχα την
εθνική αποταμίευση σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 4,2% το 2009. Το μέγεθος αυτό της
αποταμίευσης που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του αντίστοιχου της Ευρωζώνης είναι
εξαιρετικά χαμηλό και ανεπαρκές για την χρηματοδότηση ακόμα και αυτών των ήδη
χαμηλών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (Πίνακας 30).
Η διαφορά αποταμιεύσεων (S) και επενδύσεων (I) X-M=S-I οδηγεί σε αύξηση του
εξωτερικού δανεισμού λόγω διεύρυνσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών (Current
Account Balance). Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει η διαπίστωση ότι οι εισροές κεφαλαίων
χρηματοδότησαν την κατανάλωση και όχι τις επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας της χώρας. Η μεταβολή στην διάρθρωση της δαπάνης του εθνικού
εισοδήματος υπέρ της κατανάλωσης (ιδιωτικής και δημόσιας) αποστέρησε πόρους για την
πραγματοποίηση επενδύσεων ιδιαίτερα μετά το 2008 όταν σημειώθηκαν προβλήματα στον
εξωτερικό δανεισμό. Μεγαλύτερο μέγεθος επενδύσεων θα οδηγούσε σε σταθερή οικονομική
μεγέθυνση, αύξηση της απασχόλησης και του εθνικού εισοδήματος. Κατά συνέπεια με την
λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών (προοδευτική φορολογία, μείωση των
μεταβιβαστικών πληρωμών) το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα ήταν μικρότερο. Η θετική
μάλιστα αυτή επίπτωση θα ήταν μεγαλύτερη στην περίπτωση κάλυψης της χρηματοδότησης
επενδύσεων με την εθνική αποταμίευση, χωρίς αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών.
Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ιδιαίτερα υψηλά από την ένταξη
στο Ευρώ μέχρι την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης το 2010, ανατροφοδότησαν τα
ελλείμματα του προϋπολογισμού με εμφανή την παρουσία των διδύμων ελλειμμάτων που
προκαλούνται από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, το έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας
και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών όπως και προηγούμενα
αναφέρθηκε (Κεφάλαιο 1) μειώνει το ΑΕΠ (GDP=C+I+G+(X-M)), καθόσον αφαιρούνται
εισοδήματα από την εσωτερική οικονομία και επιδεινώνει τον λόγο δημόσιο έλλειμμα/
ΑΕΠ129.
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2.2.2.4 Η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση
Η επίπτωση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και πιο
συγκεκριμένα στα δημόσια οικονομικά δεν φαίνεται να είναι σημαντική ούτε άμεση.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες στα τοξικά ομόλογα και δεν
αντιμετώπισαν κίνδυνο κατάρρευσης ώστε να χρειασθούν πακέτα διάσωσης που θα
επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρειάστηκαν μόνο μέτρα ενίσχυσης της
ρευστότητας και έτσι το Α’ Πρόγραμμα Στήριξης των Τραπεζών περιλάμβανε κεφαλαιακές
ενισχύσεις και εγγυήσεις για πρόσβαση στον δανεισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(European Central Bank) συνολικά 28 δις € 15 δις εγγυήσεις, 5 δις ενίσχυση κεφαλαίου με
προνομιούχες μετοχές, 8 δις δανεισμό τίτλων)130 .
Ωστόσο δεν μπορούν να αγνοηθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίου μετά την χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008. Σε παγκόσμιο επίπεδο
υπήρχε έλλειψη ρευστότητας ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του διατραπεζικού δανεισμού,
της κρίσης εμπιστοσύνης και της απομόχλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το πρόβλημα
αυτό αφύπνισε τις αγορές που μέχρι τότε παρέμεναν αδιάφορες στα προβλήματα
ανταγωνιστικότητας και δημοσιονομικής εκτροπής των δανειζόμενων χωρών131.
Από την άποψη αυτή, η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση είχε κάποια επίδραση
στην αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους, αλλά όχι ιδιαίτερη.

2.2.3 Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
ΧΡΕΟΥΣ
Η ελληνική δημοσιονομική κρίση κορυφώθηκε στο τέλος του 2009 και σταδιακά
μετεξελίχθηκε σε κρίση χρέους σύμφωνα με τις αντιδράσεις των αγορών και τις αξιολογήσεις
των διεθνών οίκων. Μέχρι τον Απρίλιο του 2010 ακολουθώντας φυσιολογικά τις διεθνείς
εξελίξεις διήλθε πέντε στάδια132.
Η αφετηρία ανιχνεύεται στην έκρηξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ το
2007. Τα περιθώρια (spreads) των δεκαετών ελληνικών ομολόγων από 25 μονάδες τον
Αύγουστο το 2008 ανήλθαν στις 65 μονάδες βάσης. Η δεύτερη φάση αφορά το διάστημα
Σεπτέμβρης 2008-Μάρτιος 2009 όπου λόγω της διάχυσης του credit crunch τα spreads
αναρριχήθηκαν στις 285 μονάδες βάσης. Παρόμοιες εξελίξεις σημειώθηκαν με τα spreads
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κύρια της Ιρλανδίας. Η τρίτη φάση Απρίλιος 2009-Αύγουστος
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2009 χαρακτηρίζεται από σχετική αποκλιμάκωση λόγω μερικής χαλάρωσης της
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην τέταρτη φάση Σεπτέμβριος 2009-Νοέμβριος 2009
καταγράφονται οριακές αυξήσεις στα spreads που παραμένουν στις 120-130 μονάδες βάσης.
Ωστόσο στην εξέλιξη της τέταρτης φάσης ανακοινώνεται η αναθεώρηση του
ελλείμματος του προϋπολογισμού από 6% στο 15,7% για το έτος 2009 (Πίνακας 20). Το
γεγονός αυτό πυροδοτεί έκρηξη των spreads στις αγορές που φθάνουν τις 586 μονάδες βάσης
στις 22 Απριλίου του 2010. Έτσι στο πέμπτο στάδιο μετά την άνοιξη του 2010 η
δημοσιονομική κρίση μετατράπηκε σε σοβαρή κρίση χρέους.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Αποδόσεις 10ετούς Ελληνικού Ομολόγου (10Y bond yield)
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ΠΗΓΗ: Πίνακας 10
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στην αφετηρία της ελληνικής κρίσης χρέους, η
στάση των αγορών ήταν καθοριστική με την συνεχή άνοδο των spreads. Ωστόσο τα
ερωτήματα που προκύπτουν έχουν σχέση με το κατά πόσο η κρίση χρέους ήταν αναπόφευκτη
ύστερα από την επιδείνωση των δεικτών ελλείμματος και δημοσίου χρέους. Από την άποψη
αυτή, η ανάλυση των αιτιών της κρίσης χρέους καθίσταται αναγκαία, όταν μάλιστα το
έλλειμμα δεν διπλασιάσθηκε μόνο στην Ελλάδα από το 2008 στο 2009. Στις χώρες της
Ευρωζώνης από 2,1% το 2008, το 2009 έφθασε το 6,4% και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
2,4% στο 6,9% αντίστοιχα (Πίνακας 31).
ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Δημοσιονομικά Ελλείμματα την περίοδο 2007-2009 (% ΑΕΠ)
Έτος

Ελλάδα

Ευρωζώνη (17)

Ευρωπαϊκή Ένωση
(27)

2007

6,5

0,7

0,9

2008

9,8

2,1

2,4

2009

15,7

6,4

6,9

100

ΠΗΓΗ: Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
Άλλωστε το 2009 τα ελλείμματα και στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 11,4% και στην
Ιρλανδία 13,7%133.
Το ίδιο έτος η Ιταλία είχε δημόσιο χρέος 116,4% και η Ελλάδα 129,7% του ΑΕΠ134 .
2.2.3.1 Αιτίες της Κρίσης Χρέους στην Ελλάδα
1. Το γενικότερο μακροοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα:
Όταν τα spreads των δεκαετών ομολόγων το δεύτερο τρίμηνο του 2010 προσέγγισαν
απαγορευτικά επίπεδα, η χώρα βρέθηκε σε πραγματική αδυναμία αναχρηματοδότησης του
χρέους και επαναγοράς ομολόγων. Στο πλαίσιο του Ευρώ ήταν πλέον αδύνατη η υποτίμηση
του νομίσματος, όπως είχε συμβεί προηγούμενα με την Δραχμή για ελάφρυνση του
σημαντικού τότε εσωτερικού δημόσιου χρέους.
Εκτός από τα παραπάνω, η φοροδιαφυγή παρέμενε σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα
λόγω ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου είσπραξης των φόρων και ανικανότητας του
μηχανισμού. Η στασιμότητα της οικονομίας, η οποία προκαλούσε συρρίκνωση της
φορολογικής βάσης λόγω μείωσης των εισοδημάτων, καθιστούσε την δημοσιονομική
ισορροπία αρκετά εύθραυστη και όξυνε τα προβλήματα ρευστότητας.
Τέλος η αναθεώρηση του ελλείμματος κατέδειξε προβλήματα αξιοπιστίας όχι μόνο του
υφισταμένου πλαισίου άσκησης πολιτικής αλλά έθεσε υπό αμφισβήτηση το πολιτικό
σύστημα συνολικά. Η δημοσιονομική απειθαρχία σε συνδυασμό με την έλλειψη διαφάνειας
στην δημοσιονομική διαχείριση κατέστησαν εμφανή την έλλειψη πολιτικής βούλησης αλλά
και την ανικανότητα του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει την κρίση. Κατά συνέπεια
οι αγορές θεωρούσαν πλέον την χώρα αφερέγγυα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους (% ΑΕΠ)
Έτος

Δημόσιο Χρέος

2002

101,7

2003

97,4

2004

98,6

2005

100

2006

106,1

133

Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat

134

General government gross debt, Eurostat
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2007

107,4

2008

112,9

2009

129,7

2010

148,3

2011

170,3

2012

156,9

ΠΗΓΗ: General government gross debt, Eurostat

2. Η διάρθρωση του δημοσίου χρέους:
Το ύψος του δημοσίου χρέους δεν ήταν το μόνο πρόβλημα στην διαχείρισή του. Η
διάρθρωση του και η ληκτότητα το καθιστούσαν άμεσα μη διαχειρίσιμο. Το 70% ήταν
εξωτερικό από ξένες τράπεζες και από άποψη ληκτότητας, βραχυπρόθεσμο (Πίνακας 33 &
35).
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Διάρθρωση Δημόσιου Χρέους (2010)
Εσωτερικό Χρέος

Σύνολο
Εσωτερικού
Χρέους

Εξωτερικό
Χρέος

Χώρα

Κεντρική
Τράπεζα

Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα

Άλλα
Χρηματοπ.
Ιδρύματα

Ελλάδα

3,2%

23,9%

0,3%

30,4%

69,6%

Ευρωζώνη

1,7%

26,5%

11,9%

47,9%

52,1%

ΠΗΓΗ: Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M. & Slavik, M., The size and composition of
government debt in the euro area, E.C.B., Occasional Paper Series. No 132, October 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Νόμισμα Χρέους (2010)
Χώρα

Ευρώ

Άλλα

Σύνολο

Ελλάδα

98,2

1,8

100

Ευρωζώνη

99,1

0,9

100

ΠΗΓΗ: Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M. & Slavik, M., The size and composition of
government debt in the euro area, E.C.B., Occasional Paper Series. No 132, October 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Ληκτότητα Χρέους Κυβέρνησης (2010)
Χώρα

Έως 1 έτος

1-5 έτη

Μεγαλύτερη από 5
έτη

Ελλάδα

10,2

41,5

48,3

Ευρωζώνη

26,1

33,6

40,3

ΠΗΓΗ: Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M. & Slavik, M., The size and composition of
government debt in the euro area, E.C.B., Occasional Paper Series. No 132, October 2011

Όσον αφορά το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, οι οφειλές αναλύονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Ανάλυση Εξωτερικού Χρέους προς Ευρωπαικές
Τράπεζες (31 Δεκεμβρίου 2009)
Γαλλικές Τράπεζες

75 δις $

Γερμανικές Τράπεζες

45 δις $

Αγγλικές Τράπεζες

15 δις $

Πορτογαλικές Τράπεζες

9,7 δις $

Ιρλανδικές Τράπεζες

8,5 δις $

Ιταλικές Τράπεζες

6,9 δις $

Σύνολο

160,1δις $ ήτοι 67,84% του
συνολικού εξωτερικού χρέους
(236 δις $)

ΠΗΓΗ: Schwartz, N., In and out of each European Wallets, New
York Times, 1 May 2010

Δεδομένου ότι περίπου το 70% του δημόσιου χρέους αφορούσε υποχρεώσεις προς
τράπεζες και ιδιώτες του εξωτερικού, οι αντιδράσεις και πιέσεις των διεθνών αγορών ήταν
σαφώς μεγαλύτερες από ότι στην περίπτωση κάλυψης του χρέους από την εσωτερική αγορά.
Στην Ευρωζώνη το 52,1% του χρέους των κρατών μελών καλύπτεται από το εξωτερικό ενώ
στην Ελλάδα ο δείκτης είναι κατά 17,5% υψηλότερος (Πίνακας 33). Η μεγάλη εξάρτηση
αυτή από την διεθνή κεφαλαιαγορά συνέβαλε στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των
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επενδυτών135 καθόσον η έκθεση τους στον κίνδυνο χρέους της χώρας ήταν σοβαρή.
Γενικότερα η ευαισθησία των ξένων δανειστών είναι γενικά μεγαλύτερη στις μεταβολές των
συνθηκών δημοσιονομικής ισορροπίας μιας χώρας. Το γεγονός ότι η Ιαπωνία και η Ιταλία με
μεγάλα ποσοστά κάλυψης του χρέους από το εσωτερικό δεν αντιμετώπισαν κρίση χρέους
συμβάλει στην παραπάνω εκτίμηση.
Όσον αφορά την ληκτότητα, η Ελλάδα είχε βέβαια το 2010 υψηλότερους δείκτες
μακροχρόνιας λήξης από ότι η Ευρωζώνη συνολικά και το 50% περίπου του χρέους είχε
διάρκεια μέχρι 5 χρόνια (Πίνακας 35). Όμως η μέση ληκτότητα το 2009 ήταν 5,02 χρόνια
σημαντικά μειωμένη από το 2007 που ήταν 13,25 έτη και όλων των προηγούμενων ετών
(Πίνακας 37).
ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Μέση Σταθμική Ληκτότητα σε έτη
2005

10,46

2006

10,47

2007

13,25

2008

10,96

2009

5,02

ΠΗΓΗ: Δελτίο Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, Νο 55, Σεπτέμβριος 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Λήξεις Χρέους
2009

12 δις €

2010

25 δις €

2011

27 δις €

2012

32 δις €

2013

26 δις €

Σύνολο

122 δις €

ΠΗΓΗ: Δελτίο Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, Νο 55, Σεπτέμβριος 2009

135

Nelson, R., Belkin, P. & Mix, D., Greece’s Debt Crisis Overview, Policy, Responses and
Implications, Congressional Research Service, Aug 2011
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Έτσι στην πενταετία 2009-2013 έπρεπε να αποπληρωθούν περίπου 122 δις €, δηλαδή
το 37% του συνολικού χρέους το 2010 (Πίνακας 7) και στο διάστημα 2009-2010 37 δις €
(Πίνακας 38).
ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Διάρθρωση Χρέους ως προς την Διάρκεια (30 Σεπτεμβρίου 2009)
Χρέος ως προς την
Διάρκεια (εκ. €)

Υπόλοιπο

Ποσοστό

Βραχυπρόθεσμο
(μεγαλύτερο του έτους)

36.813,8

12,3%

Μεσοπρόθεσμο (1-5 έτη)

118.158,3

39,7%

Μακροπρόθεσμο
(Μεγαλύτερο από 5 έτη)

142.948,8

48%

Σύνολο

297.920

100%

ΠΗΓΗ: Δελτίο Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, Νο 55, Σεπτέμβριος 2009

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: Διάρθρωση Δημοσίου Χρέους ως προς την Ληκτότητα

Βραχυπρόθεσμο 12,3%
Μεσοπρόθεσμο 39,7%
Μακροπρόθεσμο 48%

ΠΗΓΗ: Δελτίο Δημόσιου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, Νο 55, Σεπτέμβριος 2009
Προφανώς η πίεση των αγορών ήταν ιδιαίτερα έντονη όταν έπρεπε να βρεθούν 122 δις
€ σε διάστημα 4 ετών για την αναχρηματοδότηση του χρέους.
3. Ο ρόλος των CDS:
Στην εξέλιξη της κρίσης χρέους στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων και των εποπτικών αρχών το ζήτημα του ρόλου των
Συμβολαίων Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου-CDS (Credit Default Swaps).
Πρόκειται για τα γνωστά παράγωγα προϊόντα τα όποια ασφαλίζουν τους αγοραστές
χρέους έναντι πιθανών κινδύνων αθέτησης υποχρεώσεων από την πλευρά των εκδοτών
χρεογράφων. Ουσιαστικά το συμβόλαιο μεταφέρει τον κίνδυνο από τον αγοραστή στον
πωλητή (Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τράπεζες κ.α.) έναντι ετήσιας αμοιβής. Η αμοιβή είναι η
τιμή του συμβολαίου που καθορίζεται ελεύθερα στη αγορά και είναι γνωστή ως spread.
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Η δυνατότητα τοποθέτησης στην αγορά των CDS χωρίς κατοχή υποκείμενου τίτλου
(ομολογιών) με τα ακάλυπτα CDS (naked CDS) έχουν ενοχοποιηθεί για κερδοσκοπικές
επιθέσεις που προκαλούν κρίσεις χρέους. Η κατηγορία αυτή των CDS χρησιμοποιείται για
εκμετάλλευση διαφορών στην τιμολόγηση πιστωτικού κινδύνου ή μεταβολών των τιμών
(spread) των CDS. Από την άποψη αυτή η επιδίωξη κερδοσκοπίας είναι προφανής.
Η αύξηση των περιθωρίων (spreads) των CDS το 2010 θεωρήθηκε ως χειραγώγηση
των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων για πίεση στις τιμές αλλά και στις τιμές των
ομολόγων άλλων χωρών της Ευρωζώνης (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) για να αυξηθεί το
κόστος χρηματοδότησης με αρνητικές επιπτώσεις στο κοινό νόμισμα. Θεωρήθηκαν δηλαδή
όχι ως πραγματικός δείκτης του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων αλλά ως παράγοντας
αύξησης του κινδύνου.
Βέβαια η χρήση ανοικτών συμβολαίων CDS προκαλεί αστάθεια στην αγορά με
κερδοσκοπικές επιθέσεις για εκμετάλλευση των διαφορών στα spreads. Η προσδοκία της
αγοράς ότι επίκειται πιστωτικό γεγονός (credit event) δηλαδή αθέτηση υποχρέωσης οδηγεί σε
αύξηση των spreads. Οι αγοραστές των CDS στην περίπτωση αυτή μπορούν να λάβουν θέση
πωλητή εισπράττοντας τα νέα υψηλότερα spreads από εκείνα που πληρώνουν ως αγοραστές.
Η προσδοκία επέλευσης πιστωτικού γεγονότος μπορεί να είναι αυτοεκπληρούμενη χωρίς να
υπάρχει δικαιολογία από τα βασικά μεγέθη του υποκείμενου τίτλου του χρέους.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: Αναρρίχηση των spreads των CDS των Ελληνικών Ομολόγων
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ΠΗΓΕΣ:
1. Σταματίου, Θ., Ο ρόλος των προθεσμιακών συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού
κινδύνου στις ΗΠΑ 2008 και την ελληνική δημοσιονομική κρίση, Από τον
Συλλογικό Τόμο των Χαρδούβελης, Γκ. & Γκόρτσος, Χρ., Η διεθνής κρίση, η
κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Συλλογικός Τόμος,
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011
2. Νέα άνοδος σήμερα στα ελληνικά spreads, The Best News, 27 Νοεμβρίου 2010
3. Ελληνικά Ομόλογα: Νέα άνοδος των spreads, Βήμα, 16 Φεβρουαρίου 2011
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4. Euro-GOVT-Greek CDS at record highs, peripheral spreads wider, Reuters, 13
June 2011
5. Νέο ρεκόρ για τα ελληνικά CDS, Euro2day, 8 Σεπτ 2011
6. Νέο ρεκόρ για τα CDS ελληνικών ομολόγων, Ναυτεμπορική, 12 Σεπτ 2011
7. Νέα άνοδος για τα ελληνικά spreads, ρεκόρ στα γερμανικά CDS, Capital Tax, 3 Οκτ
2011
8. Ανοδικά τα ελληνικά και πορτογαλικά spreads, The Press Project, 24 Νοεμβρίου
2011
9. Ρεκόρ 51 εβδομάδων για το Χρηματιστήριο Αθηνών, Εξπρές, 20 Ιαν 2012
Χαρακτηριστικά πρέπει να σημειωθεί ότι τα περιθώρια των CDS σε πενταετή ομόλογα
σε διάστημα ενός μηνός αυξήθηκαν κατά 41,2% (από 281,1 μονάδες βάσης στις 31
Δεκεμβρίου 2009 σε 398 μονάδες βάσης στις 31 Ιανουαρίου 2010).
Επίσης μέσα σε δύο εβδομάδες τον Απρίλιο του 2010 αυξήθηκαν κατά 103% από 386
μονάδες βάσης σε 846 στις 27 Απριλίου 2010 και στις 24 Ιουνίου 2010 ήταν 1.037 μονάδες
βάσης136.
Η εξέλιξη αυτή των spreads των CDS είχε αντικειμενική βάση. Η υποβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, οι μη ρεαλιστικοί έως ανέφικτοι στόχοι του
Προγράμματος Σταθερότητας 2010-2013, η προφανής αδυναμία κάλυψης του αρκετά
υψηλού δανειακού προγράμματος 2014-2015 ασφαλώς επηρέασαν τις τιμές των CDS.
Ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα CDS για πιέσεις στις τιμές των ομολόγων
δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί. O Duffie137 (2010) θεωρεί ότι δεν υπήρχε δυνατότητα
αποτελεσματικής (κερδοφόρας) χρήσης τους στην ελληνική κρίση χρέους.
Καταρχάς το 2010 τα περιθώρια των ομολόγων ήταν μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα
των CDS, δηλαδή τα περιθώρια βάσης ήταν αρνητικά. Για την εκμετάλλευση της αρνητικής
διαφοράς από την εξισορρόπηση μακροχρόνια των περιθωρίων ομολόγων και CDS
απαιτούνταν αγορά ομολόγων με ταυτόχρονη εξασφάλιση τους. Για την αγορά όμως των
ομολόγων χρειάζονταν κεφάλαια, τα οποία λόγω έλλειψης ρευστότητας το 2010 δεν ήταν
διαθέσιμα. Η μακροχρόνια ισορροπία έχει τεκμηριωθεί θεωρητικά και αποδειχθεί εμπειρικά.

136

Σταματίου, Θ., Ο ρόλος των προθεσμιακών συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου στις ΗΠΑ
2008 και την ελληνική δημοσιονομική κρίση, Από τον Συλλογικό Τόμο των Χαρδούβελης, Γκ. &
Γκόρτσος, Χρ., Η διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011
137

Duffie, D., Is There a Case for Banning Short Speculation in Sovereign Bond Markets?,
Derivatives-Financial Innovation and Stability, Financial Stability Review, Banque de France, No 14,
pp. 55-59, 2010
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Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων την ίδια περίοδο ήταν μικρότερες των
αποδόσεων των CDS για την Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία.
Πέρα από τα παραπάνω, το μέγεθος των θέσεων των CDS του ελληνικού χρέους ήταν
εξαιρετικά χαμηλό, μικρότερο από 3% του συνολικού χρέους (2% τον Απρίλιο του 2010).
Το απόλυτο μέγεθος δεν ξεπερνούσε τα 10 δις $ ήτοι 7,6 δις €. Από το 2008, οπότε η
DTCC (Depositor Trust and Clearing Corporation) άρχισε να δημοσιεύει στοιχεία, η αύξηση
των θέσεων CDS στο ελληνικό χρέος ήταν μόνο 0,18% του υπολοίπου138.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του DTCC, παγκόσμια το σύνολο των CDS σε USD, την 5η
Οκτωβρίου του 2007 προσέγγιζε τα 60 τρις $ και το 2009 τα 30 τρις $139.
ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Εξέλιξη της Αγοράς των CDS 2010-2012
2010

29,9 τρις $

2011

28,6 τρις $

2012

25,1 τρις $

ΠΗΓΗ: OTC Derivatives Market Analysis Year-End 2012, ISDA June 2013 (Revised August
9, 2013)

Όπως φαίνεται σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς, τα συμβόλαια στα ελληνικά
ομόλογα αποτελούσαν μικρό ποσοστό. Άρα ο ρόλος τους στην κρίση του ελληνικού χρέους
ήταν οριακός.
4. Αποκλεισμός από τις αγορές-Α’ Μνημόνιο:
Από τον Μάιο του 2010, η χώρα βρέθηκε εκτός αγορών και αναγκάσθηκε να
προσφύγει στο ΔΝΤ και στην Ευρωζώνη για χρηματοδοτική ενίσχυση. Η ενίσχυση αυτή ήταν
απαραίτητη για την αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους και την κάλυψη νέων
υψηλότερων ελλειμμάτων του προϋπολογισμού.
Η Ελλάδα συμφώνησε με το ΔΝΤ και την Ζώνη του Ευρώ σε ένα Πρόγραμμα
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, 110 δις € τριετούς διάρκειας με εκταμιεύσεις δόσεων 38 δις το
2010, 40 δις το 2011, 24 δις 2012 και 8 δις € το 2013. Το πρόγραμμα προέβλεπε την λήψη
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αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων για την μείωση των ελλειμμάτων στο 3% το 2014 και
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Οι
προβλέψεις στηρίζονταν στην εκτίμηση για ανάκαμψη από το 2012 και αποκατάσταση από
το ίδιο έτος της ικανότητας δανεισμού της χώρας.
Προφανώς οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις του Προγράμματος Δημοσιονομικής
Προσαρμογής και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων ήταν υπεραισιόδοξες και συνεπώς και οι
όροι του Α’ Μνημονίου Συνεργασίας ήταν ανέφικτοι.
Από την άλλη πλευρά η αποπληρωμή του δανείου των 110 δις € προγραμματίστηκε να
αρχίσει από το 2013 με 6,1 δις, 28,6 δις 2014, 38,9 δις € το 2015. Έτσι οι δανειακές ανάγκες
της χώρας μόνο για τα δύο έτη 2012 και 2013 θα ανέρχονταν συνολικά σε 100 δις €. Στο
μεταξύ η ελληνική οικονομία είχε υποστεί ύφεση με μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, που
καθιστούσε ακόμα μεγαλύτερη την αδυναμία εφαρμογής των προγραμμάτων και μη εφικτή
την εκπλήρωση των όρων του Μνημονίου140.
Ο στόχος του περιορισμού του ελλείμματος στο 3% σε δύο χρόνια, όταν τουλάχιστον
για τα δέκα προηγούμενα η ανάπτυξη είχε στηριχθεί στην ελλειμματική δημοσιονομική
διαχείριση δεν ήταν μόνο μη ρεαλιστικός αλλά και επικίνδυνος. Απαιτούσε ριζική ανατροπή
του συνολικού θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου της ελληνικής οικονομίας και
πραγματοποίησης μεταρρυθμίσεων που είχαν καθυστερήσει για δεκαετίες. Παράλληλα
σήμαινε διακοπή των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων που εξασφάλιζαν πόρους από
το ΕΣΠΑ 2007-2013. Με τα δεδομένα αυτά, η εμπλοκή της ελληνικής οικονομίας σε βαθιά
και παρατεταμένη ύφεση ήταν περισσότερο από βέβαια καθόσον απαιτούσε δημοσιονομική
προσπάθεια 11% του ΑΕΠ για την περίοδο 2010-2013141.
Συνέπεια των παραπάνω ήταν η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, καθόσον είχε
γίνει πλέον σαφές ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζε πρόβλημα φερεγγυότητας, δηλαδή πραγματική
αδυναμία μείωσης των ελλειμμάτων και εξυπηρέτησης του χρέους και όχι προσωρινής
ρευστότητας. Στις συνθήκες αυτές ενισχύθηκαν οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις για πιθανή
κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης και τους οικονομικούς
αναλυτές. Η κρίση χρέους ήταν πλέον γεγονός.
Η αφερεγγυότητα βέβαια δεν αφορούσε μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και το ίδιο
το πρόγραμμα ενίσχυσης. Το ΔΝΤ τον Μάιο του 2010 προέβλεπε μείωση του χρέους από το
2014 μετά την σταθεροποίηση του το 2012-2013 στο 149%, με την προϋπόθεση θετικών
ρυθμών ανάπτυξης από το 2011 (1,1%) και την δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων από
το 2012 (1%) μέχρι το 2015 (6%)142 .

140

Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Τεύχος 117, Μάιος 2012

141

Η Ελληνική Οικονομία Τεύχος 2/10, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τριμηνιαία
Έκδοση, Ιούλιος 2010
142

Sibert, A., The Greek Sovereign Debt crisis and the Eurosystem, European Parliament, June 2010

109

Οι Boone and Johnson143 (2010) εκτιμούσαν ότι το χρέος θα έφθανε στο τέλος 2011
στο 155% του ΑΕΠ. Η υπερβολική αυτή δανειακή επιβάρυνση απαιτούσε ρυθμούς
ανάπτυξης (g) μεγαλύτερους από το επιτόκιο δανεισμού (r) και πρωτογενές πλεόνασμα (s)
για την σταθεροποίηση του χρέους s=(r-g) *(Debt/GDP) ήτοι με την υπόθεση g=0 και r=5%,
s=5% *155%=7,75% για κάθε χρόνο σύμφωνα με μοντέλο Domar. Φυσικά θα απαιτούνταν
μεγαλύτερα πλεονάσματα για μείωση του χρέους.
Τόσο οι ‘αισιόδοξες’ εκτιμήσεις του IMF όσο και οι πιο ρεαλιστικές των παραπάνω
ερευνητών δεδομένης της ανεπάρκειας του φορολογικού συστήματος προϋπέθεταν τεράστιες
περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Από την
άποψη αυτή το Πρόγραμμα σαφώς στερούνταν φερεγγυότητας.
2.2.3.2 Ο Κίνδυνος Χρεοκοπίας
Η αδυναμία του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων φάνηκε τους πρώτους μήνες του 2011 όταν διαπιστώθηκε ότι παρά την
κάποια βελτίωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα, η ύφεση στην οικονομία ήταν βαθύτερη και
το δημόσιο χρέος μη διαχειρίσιμο. Έτσι επανήλθαν στο προσκήνιο διάφορα σενάρια περί
πιθανής χρεοκοπίας, μερικής ή ολικής, ομαλής ή άτακτης. Τα σενάρια αυτά, από τα πιο ήπια
μέχρι τα πλέον ακραία εκτός του ότι σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσαν λύση στο
πρόβλημα του χρέους, απλώς δημιουργούσαν ένα κλίμα καταστροφολογίας και
κινδυνολογίας. Κυμαίνονταν από την ελεγχόμενη πτώχευση μέχρι την μονομερή αθέτηση ή
πλήρη ακύρωση των δανειακών υποχρεώσεων.
Η πιο σοβαρή όμως πλευρά ήταν η επίκληση του κινδύνου και από τους πιο επίσημους
παράγοντες της ελληνικής πολιτικής είτε για εκλογικό εκβιασμό είτε για δικαιολογητική
βάση και πολιτικό άλλοθι αποδοχής της εφαρμογής σκληρών μέτρων. Συνδέθηκε μάλιστα
κατά περίεργο τρόπο με πιθανή εκδίωξη ή αποχώρηση της χώρας από την Ζώνη του Ευρώ.
Βέβαια τα περιθώρια αντιμετώπισης του προβλήματος των άμεσων δανειακών
υποχρεώσεων ήταν εξαιρετικά περιορισμένα έως ανύπαρκτα λόγω αποκλεισμού από τις
χρηματαγορές. Αλλά η συνέχιση της κινδυνολογίας και μετά τα προγράμματα ενίσχυσης της
Ζώνης του Ευρώ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν τουλάχιστον αβάσιμη αν όχι
σκόπιμη.
2.2.3.2.1 Ελεγχόμενη Πτώχευση-Αναδιάρθρωση του Χρέους
Το σενάριο αυτό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία αναδιάρθρωση χρέους
σύμφωνα με τις γνωστές πρακτικές. Το ζήτημα της αναδιάρθρωσης αντικειμενικά έχει τεθεί
από τις παραδοχές ότι το χρέος δεν ήταν πλέον βιώσιμο. Όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα,
η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριπταν μία τέτοια πρόταση, θεωρώντας
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την ως καταστροφική. Ωστόσο άλλοι παράγοντες την θεωρούσαν ‘αναγκαστική επιλογή’ και
άλλοι ‘ελεγχόμενη πτώχευση’144.
Πρόκειται μάλλον για ελεγχόμενη αναδιάρθρωση όπως την είχε χαρακτηρίσει ο
γνωστός οικονομολόγος Νούριελ Ρουμπίνι στην συνέντευξή του στην εφημερίδα
‘Καθημερινή’ στις 6-10-2010, η οποία ούτε ήταν ιδέα των κερδοσκόπων, ούτε καταστροφική
ούτε ανεφάρμοστη. Αφορούσε στην αναδιαπραγμάτευση του χρέους με τους πιστωτές για
επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και αναπροσαρμογής του επιτοκίου. Σαν πρακτική
είχε εφαρμοσθεί μέσω των θεσμικών οργανισμών σε πολλές χώρες και σε τελευταία ανάλυση
δεν ήταν χρεοκοπία.
2.2.3.2.2 Αθέτηση Πληρωμών-Άτακτη Χρεοκοπία
Πρόκειται για επίσημη μονομερή κήρυξη αδυναμίας εξυπηρέτησης των χρεών (default)
και παύση πληρωμών προς τους δανειστές. Δεν αφορά βέβαια τις πληρωμές του κράτους για
μισθούς και συντάξεις, όπως σκόπιμα διακηρυσσόταν από ορισμένες μάλιστα επίσημα
πλευρές. Πρόκειται για ακραία αντίδραση στη ‘δουλεία του χρέους’, η οποία στην περίπτωση
της χώρας μόνο ως αδιανόητη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.
Η Ελλάδα είχε όλες τις δυνατότητες ρύθμισης του χρέους είτε μέσω του μηχανισμού
της Ευρωζώνης είτε απευθείας με τους πιστωτές (τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές), οι οποίοι
φυσικά θα ενδιαφέρονταν για την προστασία των κεφαλαίων τους. Η χρεοκοπία του κράτους
(sovereign default) δεν υπόκειται σε καμία διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης οφειλών ή
κατάσχεσης δημοσίων περιουσιακών στοιχείων. Από την άποψη αυτή μία συμφωνία με τους
δανειστές ήταν αναγκαία και εφικτή.
Ο δρόμος της άτακτης χρεοκοπίας όταν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις θα έθετε υπό
αμφισβήτηση την συμμετοχή της χώρας στο Ευρώ, θα προκαλούσε αλυσιδωτή αντίδραση και
θα έθετε υπό επανεξέταση κρίσιμα ζητήματα πολιτικής (οικονομικής, κοινωνικής, διεθνών
σχέσεων).
Όσον αφορά τέλος την ηθική νομιμοποίηση της αθέτησης πληρωμών αυτή δεν μπορεί
να αφορά το σύνολο του χρέους, αφού κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση των
συμφερόντων των δανειστών, αλλά μέρος του το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
καταχρηστικό (υποχρεώσεις από υπερτιμολογημένες συμβάσεις, αγορά άχρηστων
εξοπλισμών, υψηλότοκα δάνεια κτλ.). Ένα τέτοιο όμως ζήτημα στην Ελλάδα δεν είχε τεθεί
όπως συνέβη με την Αργεντινή το 2001, τον Ισημερινό και την Βραζιλία145.
Άρα η άτακτη χρεοκοπία ούτε αποτελούσε λύση ούτε κίνδυνο υπαρκτό. Ούτε φυσικά
ήταν επιδίωξη των κερδοσκόπων και δεν θα επιβαλλόταν από αυτούς όταν τα CDS

144

Τόλιος, Γ., Κρίση, <<απεχθές>> χρέος και αθέτηση πληρωμών: Το ελληνικό δίλημμα!, Εκδόσεις
Τόπος, 2011
145

Τόλιος, Γ., Κρίση, <<απεχθές>> χρέος και αθέτηση πληρωμών: Το ελληνικό δίλημμα!, Εκδόσεις
Τόπος, 2011

111

εξασφάλιζαν μόνο μικρό μέρος του χρέους κάτω του 3%146 και σε τελευταία ανάλυση η
κήρυξη χρεοκοπίας ήταν ζήτημα του κυριάρχου ελληνικού κράτους και όχι της διεθνούς
κερδοσκοπίας.
Προφανώς η φιλολογία και παραφιλολογία για πιθανή χρεοκοπία έθετε το δίλημμα
Μνημόνιο ή πτώχευση για να υιοθετηθεί το Μνημόνιο.
2.2.3.2.3 Ο Κίνδυνος Χρεοκοπίας και ο Ρόλος των Οίκων Αξιολόγησης
Η κήρυξη χρεοκοπίας ή η αναδιάρθρωση του χρέους συνήθως έπεται συνεχών
υποβαθμίσεων μιας χώρας από τους οίκους αξιολόγησης. Ωστόσο στην περίπτωση της
κρίσης του ελληνικού χρέους τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Είναι γεγονός ότι μετά την χρηματοπιστωτική κρίση των subprimes και την
κατάρρευση της Lehman Brothers, οι οίκοι αξιολόγησης έγιναν εξαιρετικά αυστηροί. Μετά
την ομολογούμενη αποτυχία των αξιολογήσεων του τραπεζικού συστήματος στις ΗΠΑ και
την κατάρρευση των εκτιμήσεων και των προβλέψεών τους, εφάρμοσαν νέα κριτήρια σε
άλλη ακραία κατεύθυνση και σε ορισμένες περιπτώσεις αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία τους
και πάλι.
ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Αξιολογήσεις Ελληνικού Χρέους από την Moody’s
Ημερομηνία

Αξιολόγηση

4-11-2002

Α1

22-12-2009

Α2

22-4-2010

Α3

14-6-2010

Ba1

7-3-2011

B1

1-6-2011

Caa1

25-7-2011

Ca

2-3-2012

C
ΠΗΓΗ: Country Economy.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Αξιολόγησεις Ελληνικού Χρέους από την Standard & Poor’s
Ημερομηνία

Αξιολόγηση

13-3-2001

A

6-10-2003

A+

17-11-2004

A

14-1-2009

A-

16-12-2009

BBB+

27-4-2010

BB+

29-3-2011

BB-

9-5-2011

B

27-7-2011

CC

27-2-2012

SD

2-5-2012

CCC

5-12-2012

SD

18-12-2012

B-

ΠΗΓΗ: Ratings Direct: Sovereign Rating And Country T & C Assessment Histories,
Standard & Poor’s, 6 Nov 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Αξιολογήσεις Ελληνικού Χρέους από την Fitch
Ημερομηνία

Αξιολόγηση

23-10-2002

A

22-10-2009

A-

8-12-2009

BBB+

9-4-2010

BBB-

21-12-2010

BBB-

14-1-2011

BB+

13-7-2011

CCC
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23-2-2012

C

9-3-2012

PD

14-3-2012

B-

17-5-2012

CCC
ΠΗΓΗ: Country Economy.com

Παρατηρείται συσχέτιση της ανακοίνωσης των υποβαθμίσεων του ελληνικού χρέους
με πτώση των τιμών των ομολόγων. Οι υποβαθμίσεις από την Moody’s τον Απρίλιο και τον
Ιούνιο του 2010 συνοδεύτηκαν από σημαντικές πτώσεις (-10 μονάδες τον Απρίλιο και -7
μονάδες τον Ιούνιο) (Πίνακας 10 Τιμών Ελληνικών Ομολόγων 2010-2012). Επίσης οι πιο
σημαντικές απώλειες στις τιμές των ελληνικών τίτλων το 2012 ακολούθησαν τις συνεχείς
υποβαθμίσεις και των τριών οίκων (Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch).
Ωστόσο οι αξιολογήσεις αντανακλούσαν σε σημαντικό βαθμό την πορεία των βασικών
οικονομικών μεγεθών και κύρια την έκταση της οικονομικής ύφεσης. Από την άλλη πλευρά
συνδέονταν με τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδοτικής
στήριξης. Η περικοπή του χρέους κατά 53,5%147 με το PSI Plus στο δεύτερο πακέτο
στήριξης ήταν σοβαρός παράγοντας στις υποβαθμίσεις σε κλίμακα χρεοκοπίας ή επιλεκτικής
χρεοκοπίας κατά την Standard and Poor’s.
Σε γενικές γραμμές οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων εξέφραζαν το κλίμα της αγοράς
και την κατάσταση του ελληνικού χρέους και δεν μπορούν να θεωρηθούν παράγοντες
διαμόρφωσης της κρίσης χρέους.
2.2.4 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η δημοσιονομική κρίση η οποία μετεξελίχθηκε σε κρίση χρέους δεν περιορίσθηκε στο
πλαίσιο της διαχείρισης των δημοσιών οικονομικών που οδήγησε στην διόγκωση των
ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό και στην έκρηξη δημοσίου χρέους. Ήταν πολύπλευρη και
όχι απλώς μία οικονομική κρίση ή κρίση ρευστότητας148, καθόσον κλόνισε το σύστημα
αξιών και αντιλήψεων της ελληνικής οικονομίας και έθεσε σε αμφισβήτηση το πρότυπο
ανάπτυξης που υιοθετήθηκε. Η κρίση ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας μακράς
περιόδου διαρθρωτικών αδυναμιών και συστημικών υστερήσεων, οι οποίες δεν
αντιμετωπίσθηκαν όταν οι εξελίξεις ήταν ευνοϊκές και το κόστος προσαρμογών σημαντικά
μικρότερο.

147

The Second Economic Adjustment Program of Greece-Third Review, Occasional Papers 159, July
2013
148

Η Ελληνική Οικονομία Τεύχος 2/10, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τριμηνιαία
Έκδοση, Ιούλιος 2010
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Από την άποψη αυτή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών η κρίση ήταν βαθειά με μεγάλη
διάρκεια με μικρές ωστόσο αναταράξεις στο κοινωνικό και πολιτικό εποικοδόμημα.
Η ελληνική οικονομία υπέστη ισχυρό κλονισμό από την δημοσιονομική κρίση.
Επηρεάσθηκε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, όλοι σχεδόν οι κλάδοι της
πραγματικής οικονομίας, υπήρξαν αλυσιδωτές επιδράσεις και σημειώθηκε πρωτοφανής
ύφεση. Ακόμα διαταράχθηκε η ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η
αγορά εργασίας γνώρισε ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Σοβαρές ήταν οι απώλειες εισοδημάτων σε απόλυτα μεγέθη. Από το 2008 μέχρι το
2012 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 39,449 δις € σε τρέχουσες τιμές και κατά 41,916 δις € σε
σταθερές τιμές του 2005 (Πίνακας 6).
Από την παραπάνω άποψη, η κρίση ήταν βαθύτερη στην Ελλάδα από ότι στις
υπόλοιπες χώρες. Από το 2009 μέχρι το 2013 η χώρα απώλεσε το 25,5% του ΑΕΠ (Πίνακας
44).
ΠΙΝΑΚΑΣ 44: Ρυθμοί Ανάπτυξης
Χώρα

2009

2010

2011

2012

2013

Ιρλανδία

-6,4%

-1,1%

+2,2%

+0,2%

+2,2%

Ιταλία

-5,5%

+1,7%

+0,5%

-2,5%

-1,3%

Ισπανία

-3,8%

-0,2%

+0,1%

-1,6%

-1,5%

Πορτογαλία

-2,9%

+1,9%

-1,3%

-3,2%

-2,3%

Ελλάδα

-3,1%

-4,9%

-7,1%

-6,4%

-4%

Ευρωζώνη

-4,4%

+2%

+1,6%

-0,7%

-0,4%

Ιαπωνία

-5,5%

+4,7%

-0,6%

+1,9%

2,1%

ΗΠΑ

-3,1%

+2,4%

+1,8%

+2,2%

1,6%

ΠΗΓΗ: Real GDP growth rate-volume, Eurostat
Σημείωση: Τα στοιχεία του 2013 είναι Προβλέψεις
Από τις χώρες του Νότου της Ευρωζώνης, η Ελλάδα υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες
εισοδήματος την περίοδο 2009-2013, ενώ σημαντική είναι η διαφορά από τις ΗΠΑ και
Ιαπωνία.
Αναφορικά με τις απώλειες στο σύνολο της Ευρωζώνης των 17, η Ελλάδα βρίσκεται
σε μεγάλη απόσταση. Η Ευρωζώνη των 17 απώλεσε μόνο το 1,9% του ΑΕΠ την περίοδο ενώ
η Ελλάδα πολλαπλάσια.
115

Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι η πραγματική οικονομία στην
Ελλάδα επλήγη πολύ περισσότερο από ότι οι χώρες της Ευρωζώνης, των ΗΠΑ και η Ιαπωνία.
Ακριβώς η έκταση της κρίσης είναι και ο βασικός παράγοντας επιδείνωσης των
δημοσιονομικών μεγεθών, κύρια του χρέους, που δυσχεραίνουν την υπέρβαση των συνεπειών
και την έξοδο από αυτή.
Προφανώς το υψηλότερο επίπεδο του χρέους της χώρας, η σταθεροποίηση του οποίου
αποκτούσε μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή (μειώσεις δαπανών, αύξηση φόρων)
διεύρυνε τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης καθιστώντας την περισσότερο βαθιά από
ότι υπολογιζόταν.
Η διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και της μετεξέλιξής της σε κρίση χρέους δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. Το
σοβαρό ύψος του χρέους, το οποίο θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια παρά τα
προγράμματα σταθεροποίησης και τις περικοπές του, θα παρατείνει την φάση της
δημοσιονομικής κρίσης.
Ωστόσο αν θεωρήσουμε την διάρκεια της κρίσης από την βασική οικονομική πλευρά,
δηλαδή την οικονομική κρίση στο ΑΕΠ της χώρας θα διαπιστώσουμε ότι η διάρκεια
διαφέρει από ένα έως δύο έτη από τις υπόλοιπες χώρες του Νότου της Ευρωζώνης και κατά
δύο από την Ευρωζώνη συνολικά.
Μέχρι και το 2013 οι χώρες της Ζώνης του Ευρώ που επλήγησαν δημοσιονομικά πλην
της Ιρλανδίας συνεχίζουν να βρίσκονται σε ύφεση με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά
και η Ευρωζώνη το 2012 σημείωσε αρνητική ανάπτυξη -0,7% και το 2013 εκτιμάται ότι θα
παρουσιάσει στασιμότητα στην καλύτερη περίπτωση (Πίνακας 44). Βέβαια η αντίστοιχη
εξέλιξη στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ είναι διαφορετική καθόσον οι χώρες αυτές ακολούθησαν
πολιτική υπέρβασης χωρίς σοβαρές δημοσιονομικές προσαρμογές με ευρεία χρήση της
νομισματικής επέκτασης.
Γενικότερα ο ιστορικός μέσος της διάρκειας των κρίσεων στην πραγματική οικονομία
με πτώση του πραγματικού ΑΕΠ έχει υπολογισθεί από τους Reinhart-Rogoff149 (2009) σε έξι
έτη. Η ύφεση του 1929 στις ΗΠΑ είχε διάρκεια τέσσερα έτη. Την ίδια διάρκεια είχε και η
κρίση της Αργεντινής το 2001. Η Σουηδία και η Φιλανδία (1991) γνώρισαν μεγάλης
διάρκειας οικονομικές κρίσεις με διάρκεια τρία και τέσσερα έτη αντίστοιχα. Αντίθετα
μικρότερης διάρκειας ήταν οι κρίσεις στην Ασία (1997) με δύο χρόνια για την Ταϋλάνδη και
Ινδονησία και ένα έτος για την Νότια Κορέα και το Χονγκ-Κονγκ.
Η μεγαλύτερη διάρκεια της κρίσης στην Ευρωζώνη (5 έτη) συνδέεται σαφώς με
δυσλειτουργίες της νομισματικής ένωσης από την εφαρμογή του κοινού νομίσματος χωρίς
εναρμόνιση κοινής δημοσιονομικής πολιτικής και με απουσία μηχανισμού αντιμετώπισης.

149

Reinhart, C. & Rogoff, K., The Aftermath of Financial Crises, Working Paper 14656, NBER, Jan
2009
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Στις εκτιμήσεις τους οι Reinhart-Rogoff αναφέρονται στις επιπτώσεις τραπεζικών
κρίσεων στην πραγματική οικονομία. Αυτό ισχύει για την πρόσφατη κρίση σε ορισμένες
χώρες της Ευρωζώνης (Ιρλανδία, Ισπανία) αλλά για την Ελλάδα ο χαρακτήρας της κρίσης
είναι διαφορετικός. Ωστόσο η κρίση στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα με διάρκεια 5
έτη μέχρι σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν προήλθε από
τραπεζική κρίση.
Από την άποψη της συνύφανσης της δημοσιονομική κρίσης στην Ελλάδα με το
κοινωνικό-πολιτικό εποικοδόμημα από τις μέχρι τώρα εξελίξεις, διαπιστώνεται καταρχήν
αρνητική επίπτωση στο πολιτικό σύστημα χωρίς όμως ιδιαίτερες διαστάσεις. Γενικότερα το
πολιτικό σύστημα θεωρήθηκε υπεύθυνο για την πρόκληση της κρίσης αλλά και ανίκανο να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Η πολιτική αλλαγή το 2011 με την τεχνοκρατική κυβέρνηση
αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών το 2012 αντανακλούν σε κάποιο βαθμό αμφισβήτηση
στους πολιτικούς θεσμούς. Το πελατειακό ελληνικό πολιτικό σύστημα θεωρήθηκε εμπόδιο
στην υπέρβαση της κρίσης και σε σύγκριση με άλλες χώρες κατέστησε την ύφεση ιδιαίτερα
επίπονη και αδιέξοδη.
Σύμφωνα με τους Μουρίκη, Μπαλούρδο, Παπαηλιού150 (2012) η διείσδυση της
διαφθοράς στο πολιτικό σώμα επιδείνωσε τις πολιτικές δυσλειτουργίες στην κορυφή με
αποτέλεσμα να τρωθεί η αξιοπιστία συνολικά του πολιτικού κόσμου. Το πολιτικό προσωπικό
της χώρας παρέμεινε στην πλειονότητά του μονοδιάστατο, δεν προέκυψαν εναλλακτικές
λύσεις ή πολιτικές και στάθηκε αδύναμο να διαχειρισθεί την συνεχώς αυξανόμενη
πολυπλοκότητα του πολιτικού έργου.
Από την άλλη πλευρά οι κοινωνικές αντιδράσεις στις συνέπειες της κρίσης ήταν
περιορισμένες. Η έλλειψη προοπτικής εναλλακτικής λύσης συνέβαλε στην συγκράτηση ή
περιστολή της λαϊκής δυσαρέσκειας με αποτέλεσμα να αποφευχθεί μία πιθανή πολιτική
αποσταθεροποίηση και δημιουργία ακραίων ανεξέλεγκτων καταστάσεων. Βέβαια σε καμία
περίπτωση η μικρή έκταση των αντιδράσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί κοινωνική συναίνεση ή
συγκατάθεση για τα μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι συνέπειες της κρίσης αφορούν τόσο τομείς βάσης της πραγματικής οικονομίας
(παραγωγή, απασχόληση) όσο και το εποικοδόμημα δηλαδή τη σφαίρα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης αποκτά ενδιαφέρον η αξιολόγηση των συνεπειών
κύρια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και διεθνώς. Οι συνέπειες έχουν εκδηλωθεί στην
βραχυχρόνια περίοδο αλλά διατηρήθηκαν μακροχρόνια. Επίσης σημαντικές είναι οι
κοινωνικές επιπτώσεις όσον αφορά την ένταση των ανισοτήτων, την φτώχεια και την
περιθωριοποίηση κοινωνικών στρωμάτων.
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Μουρίκη, Α., Μπαλούρδος, Δ., Παπαλιού, Ο., Το κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας-2012: Όψεις
της Κρίσης, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2012
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2.2.4.1 Οι Επιπτώσεις στην Πραγματική Οικονομία
2.2.4.1.1 Οι Επιπτώσεις στον Πρωτογενή Τομέα
Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, δάση)
παρουσιάζει σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat συνεχείς μειώσεις από το 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Πρωτογενούς Τομέα
(Ετήσιες Μεταβολές %)
2008

-9,3

2009

3,4

2010

-2

2011

-1,1

2012

-1,9

ΠΗΓΗ: Gross Value added of the agriculture industry-basic prices, Eurostat

Οι περικοπές δημοσίων δαπανών επηρέασαν καταρχήν την ορθολογική κατανομή του
επιστημονικού προσωπικού στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες όσον αφορά την
παροχή τεχνογνωσίας στους αγρότες για την επίλυση χρόνιων οργανωτικών και
τεχνολογικών προβλημάτων για ορθολογικές καλλιέργειες. Επίσης τα περιοριστικά μέτρα δεν
αφήνουν περιθώρια για εθνική συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά
προγράμματα στον αγροτικό χώρο. Αυτό αφορά επενδυτικές ενισχύσεις,
αγροτοπεριβαλλοντικά μέτρα και την προώθηση ελληνικών προϊόντων στις αγορές
εξωτερικού.
Από την άλλη πλευρά η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ επιβάρυνε τις τιμές εισροών
και επενδυτικών αγαθών (αγροτικών μηχανημάτων) με συνέπεια να αυξηθεί το ήδη υψηλό
κόστος γεωργικής παραγωγής και να επιδεινωθεί η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών
προϊόντων. Τέλος η πιστωτική ασφυξία λόγω διατάραξης της λειτουργίας του πιστωτικού
συστήματος από την δημοσιονομική κρίση δημιούργησε προβλήματα σε αγροτικές
επιχειρήσεις και μονάδες αγροτικών εφοδίων.
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την μείωση της ζήτησης λόγω πτώσης των
εισοδημάτων στις αστικές περιοχές προκάλεσαν συρρίκνωση του αγροτικού οικογενειακού
εισοδήματος ανά απασχολούμενο και ανά εκμετάλλευση.
Στην διάρκεια 2009-2012 διαπιστώνεται αύξηση του κόστους εισροών στην γεωργική
παραγωγή κατά 22,5%. Στο επίπεδο των εκροών οι τιμές παρουσίασαν συγκριτικά μικρότερη
αύξηση. Σταθερότητα παρουσιάζουν οι ενισχύσεις ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν οι
φόροι. Στην περίοδο 2009-2012 οι φόροι από 181,3 εκ. € ανήλθαν σε 351,2 εκ. €
σημειώνοντας αύξηση 93% (Πίνακας 46).
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Οι προηγούμενες εξελίξεις είχαν ως συνέπεια το αγροτικό εισόδημα (συντελεστών
παραγωγής) να περιορισθεί το 2012 στα 5,57 δις € παρουσιάζοντας μείωση 5,3% σε σχέση με
το 2011, μετά την προηγούμενη μεγάλη πτώση 9,8%. Συνολικά στην περίοδο 2009-2012 το
αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 20% (Πίνακας 46), πτώση που σε απόλυτο μέγεθος
αντιστοιχεί σε απώλεια 1,4 δις €151 περίπου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Εξέλιξη Αγροτικού Τομέα 2009-2012
Τιμές Εισροών

+22,5%

Τιμές Εκροών

+6,2%

Φόροι

+93%

Ενισχύσεις

Σταθερές

Αγροτικό Εισόδημα

-20%

ΠΗΓΗ: Πρόσφατες εξελίξεις στην Αγροτική Οικονομία της Ελλάδος, ΠΑΣΕΓΕΣ
Ιούλιος 2012 (Τιμές Εκροών) & 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο (σε εκ. €)
20091

20101

20112

Εισαγωγές

6.498,9

6.304,6

5.966,8

Εξαγωγές

4.163,7

4.406,1

3.986

Έλλειμμα

-2.335,2

-1.898,5

-1.980,8

ΠΗΓΕΣ:
1. Ετήσια Έκθεση Προόδου 2010, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 2012
2. Πρόσφατες εξελίξεις στην Αγροτική Οικονομία της Ελλάδος, ΠΑΣΕΓΕΣ Ιούλιος 2013

Στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης το ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων που αφορά την
διαφορά εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων από την αλλοδαπή και τις εξαγωγές διεθνώς
εμπορεύσιμων αγαθών του αγροτικού τομέα παρουσιάζει μειωμένο έλλειμμα σε σχέση με την
περίοδο πριν από την κρίση. Όμως η μείωση του ελλείμματος προέρχεται από την μείωση
των εισαγωγών λόγω μειωμένης ζήτησης, συνέπεια της πτώσης των εισοδημάτων. Αντίθετα

151

Πρόσφατες εξελίξεις στην Αγροτική Οικονομία της Ελλάδος, ΠΑΣΕΓΕΣ Ιούλιος 2012 (Τιμές
Εκροών) & 2013
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οι εξαγωγές σταθεροποιήθηκαν το δεύτερο χρόνο της κρίσης σε ένα ελαφρώς υψηλότερο
επίπεδο αλλά στην συνέχεια μειώθηκαν.
Συνέπεια των αρνητικών εξελίξεων στην αγροτική παραγωγή και το αγροτικό
εισόδημα είναι και η μείωση της απασχόλησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Απασχολούμενοι στον Τομέα Γεωργίας, Αλιείας, Δασών (Σε χιλιάδες)
20091

20102

20112

20122

536,6

551,7

509,8

494,0

ΠΗΓΕΣ:
1. Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012
2. Greece in figures, Hellenic Statistics Authority, 2013

2.2.4.1.2 Οι Επιπτώσεις στον Δευτερογενή Τομέα
Η κρίση επηρέασε τον δευτερογενή τομέα αρκετά σοβαρά με συνέπεια να δεχθεί βαρύ
πλήγμα και να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μεγαλύτερες απώλειες υπέστησαν
μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνέπεια της πτώσης της αγοραστικής δύναμης και της έλλειψης
ρευστότητας από δυσχέρειες πρόσβασης στον δανεισμό. Οι αρνητικές εξελίξεις αφορούν και
τον κλάδο μεταποίησης και τον κλάδο των κατασκευών. Η σημαντική πτώση της
οικοδομικής δραστηριότητας, προωθητικής δύναμης της ελληνικής οικονομίας για χρόνια,
είχε αρνητικές προεκτάσεις όχι μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και στους λοιπούς
μεταποιητικούς κλάδους (οικοδομικών υλικών, μετάλλων κτλ).
2.2.4.1.2.1 Η Κρίση στην Βιομηχανική Παραγωγή
Η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής είχε ήδη αρχίσει από το 2008 όπου σημειώθηκε
4% μείωση του γενικού δείκτη της Ελστατ με έτος βάσης το 2005 (Πίνακας 50).
ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Εξέλιξη της Βιομηχανικής Παραγωγής (%)
2008

2009

2010

2011

2012

-4,2

-9,2

-6,6

-8,1

-3,7

ΠΗΓΗ: EU28 countries industrial production a wda 2000-2012, Eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Ανάλυση της Εξέλιξης της Βιομηχανικής Παραγωγής
Έτος

Γενικός
Δείκτης

Μεταποίηση

Ορυχεία

Ηλ.
Ενέργεια

Παροχή
Νερού

2008

-4%

-4,7%

-4,5%

-2,8%

+2,5%

2009

-9,4%

-11,2%

-11,8%

-4,2%

-3,1%

2010

-5,9%

-5,1%

-6,5%

-9,2%

+0,7%

2011

-7,8%

-8,5%

+0,6%

-8,8%

-1,6%

2012

-3,3%

-4%

+0,6%

-3%

+1%

Σωρευτικές
Μεταβολές

-30,4%

-34,1%

-21,6%

-28%

-0,5%

Συντελεστής
Στάθμισης

100

69,8%

6,1%

20,8%

3,3%

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τραπέζης Ελλάδος ΜάρτιοςΑπρίλιος 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 51: Βιομηχανική Παραγωγή κατά Ομάδες Αγαθών (Δείκτης 2005=100)
Έτος

Ενέργεια

Ενδιάμεσα
Αγαθά

Κεφαλ.
Αγαθά

Διαρκή
Μη Διαρκή
Καταναλωτικά Καταναλωτικά
Αγαθά
Αγαθά

2008

-2,4%

-6,7%

-7,4

-5,7

-2

2009

-2,9%

-18,4%

-22,5%

-20,7%

-4,1%

2010

-4,9%

-0,9%

-22,1%

-13,4%

-7,2%

2011

-8,4%

-8,8%

-9,7%

-15,6%

-4,8%

2012

+5,3%

-10,2%

-14,9%

-17,8%

-6%

Σωρευτικές
Μεταβολές

-13,3%

-45%

-76,6%

-72,8%

-24,3%

Συντελεστής
Στάθμισης

36,8%

28%

8,6%

2,3%

24,3%

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος ΜάρτιοςΑπρίλιος 2013
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Από επισκόπηση των παραπάνω Πινάκων, 50 και 51, προκύπτει η διαπίστωση ότι η
βιομηχανική παραγωγή υπέστη ισχυρό κλονισμό για όλους τους επιμέρους κλάδους και
κατηγορίες αγαθών. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αρνητική επίπτωση στην μεταποίηση
(μείωση 34,1% σωρευτικά την περίοδο 2008-2012) λόγω μεγάλου ειδικού βάρους στον τομέα
με συντελεστή στάθμισης 69,8%. Αλλά αναφορικά με τις κατηγορίες (ομάδες) αγαθών
ιδιαίτερη είναι η μείωση της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών -76,6%, εξέλιξη που
δηλώνει την κατάρρευση των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Αλλά μείωση
παρουσιάζει και η κατηγορία των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών -24,3% η οποία αφορά
είδη πλατιάς κατανάλωσης.
Η συρρίκνωση της ζήτησης και η δυσχέρεια πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό είναι
οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν σε αποδιάρθρωση την βιομηχανική παραγωγή στην
χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Commission η εγχώρια ζήτηση παρουσιάζει συνεχείς
μειώσεις από το 2008 (Πίνακας 52).
ΠΙΝΑΚΑΣ 52: Εξέλιξη της Ζήτησης (2005=100)
Ζήτηση

2008

2009

2010

2011

2012

Εγχώρια
Ζήτηση

-0,2%

-5,5%

-7%

-8,7%

-9,6%

Ιδιωτική
Κατανάλωση

4,3%

-1,6%

-6,2%

-7,7%

-9,1%

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
Αποτέλεσμα της ανεπαρκούς ζήτησης και καταναλωτικής δαπάνης, είναι η σοβαρή
μείωση της βιομηχανικής παραγωγής την τετραετία της κρίσης 2008-2012 (-30,4%) (Πίνακας
50).
ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Εξέλιξη της Χρηματοδότησης της Βιομηχανίας
Μεγέθη
Χρηματοδότησης

2008

2009

2010

2011

2012

Υπόλοιπα
Χρηματοδοτήσεων
στην Βιομηχανία
(Σε εκ €)

24.873

22.790

24.269

23.405

22.162

Ποσοστιαίες
Μεταβολές

15,9%

-3,6%

-2%

+0,1%

-2,1%

Ροές Περιόδου
(Σε εκ. €)

3.418

-885

-456

+32

-483

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος,
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Μάρτιος-Απρίλιος 2013

Η μείωση της χρηματοδότησης προς την βιομηχανία ήταν αποτέλεσμα των διαταραχών
στο πιστωτικό σύστημα με έλλειψη ρευστότητας, αυστηροποίηση των κριτηρίων
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των βιομηχανικών μονάδων και απαίτηση
παροχής ισχυρών εξασφαλίσεων για νέες πιστοδοτήσεις. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
άνοδος των επιτοκίων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος τα επιτόκια προς επιχειρήσεις
για δάνεια διάρκειας ενός έτους μέχρι 1 εκ € από 4,62% κατά μέσο όρο αυξήθηκαν στο
6,87% το 2012152.
Ως συνέπεια της κρίσης μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο αλλά και η
απασχόληση εργατικού δυναμικού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενων στη
Μεταποίηση
Μεγέθη

2008

2009

2010

Αριθμός Επιχ.

84.103

83.565

79.338

Αριθμός
Απασχολούμενων

431.306

400.934

379.269

ΠΗΓΗ: Greece in figures, Hellenic Statistics Authority, 2013

Η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής ήταν γενική και έπληξε όλους τους βασικούς
κλάδους. Μείωση παρουσίασαν ακόμα και οι κλάδοι τροφίμων, ποτών, ενώ η
κλωστοϋφαντουργία κατέρρευσε δραματικά. Μόνο ο κλάδος των φαρμάκων διατήρησε την
θέση του (Πίνακας 55).

152

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος Μάρτιος-Απρίλιος 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής (Έτος Βάσης 2005=100)
Μέγεθος Δεικτών

2009

2010

2011

2012

Γενικός Δείκτης

89,7

84,4

77,9

75,2

Ορυχεία-Μεταλλεία

81,5

76,2

76,7

77,2

Μεταποίηση

88,2

83,8

76,6

73,4

Τρόφιμα

100,8

96,7

95,8

92,5

Ποτά

104,2

96,3

87,4

80,1

Κλωστοϋφαντουργία

52,8

41,9

32,7

26,2

Ηλ. Ένεργεια

94,7

86

78,4

76

Έπιπλα

77,6

62,9

49

34,3

Ηλεκτρονικά

82,4

64,9

59,7

52,9

Φάρμακα

149,9

153,5

162,5

145

ΠΗΓΗ: Greece in Figures, Hellenic Statistics Authority, 2013

2.2.4.1.2.2 Οι Επιπτώσεις στον Κλάδο των Κατασκευών
Οι κατασκευές είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνική οικονομίας
με σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση του ΑΕΠ άμεσα και έμμεσα. Συνδέεται με
βασικούς κλάδους της βιομηχανίας (μεταλλουργία, ηλεκτρολογικά υλικά, ξύλο) αλλά και των
μεταφορών και εμπορίου. Η άμεση συμβολή στο ΑΕΠ ήταν 4,5% το 2011153 αλλά η έμμεση
πολύ μεγαλύτερη. Επίσης συμβάλει στην διαμόρφωση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Με τα παραπάνω δεδομένα η συστημική κρίση στον κλάδο των κατασκευών
ανατροφοδότησε τις επιπτώσεις της σε όλη την οικονομία.
Η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για εκτέλεση δημοσίων έργων
στα πλαίσια της περιστολής δαπανών, οι περιορισμοί στην χορήγηση στεγαστικών δανείων
σε συνδυασμό με την πτώση εισοδημάτων, την συρρίκνωση της ζήτησης και την πτώση των
τιμών των ακινήτων είναι οι κυριότεροι παράγοντες της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο.

153

Gross value added at base prices 2001 and 2011 (% share of total gross value added). png, Eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Μεταβολές του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές
(Έτος Βάσης 2005=100)
Μέγεθος
Δεικτών

2008

2009

2010

2011

2012

Μεταβολές
%

Γενικός
Δείκτης

127,7

105,3

74,6

55,6

39,6

-69

Οικοδομική
Εργασία

95,6

72,6

43,8

25,6

17,2

-82

Έργο
Πολιτικών
Μηχανικών

162,30

144,6

107,8

83,8

63,6

-61

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος ΜάρτιοςΑπρίλιος 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Απασχόληση στις Κατασκευές (Σε χιλιάδες)
2009

2010

2011

2012

368,8

322,1

249,6

206,2

ΠΗΓΗ: Η Ελληνική Οικονομία, Ελστατ 24 Ιανουαρίου 2014

Ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής
αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων, γεφυρών, λιμενικών έργων κτλ και αφορά την
δραστηριότητα των κατασκευαστικών εταιριών για δημόσια έργα. Η σημαντική μείωση του
την περίοδο 2008-2012 σχετίζεται σαφώς με τις περικοπές δαπανών δημοσίων επενδύσεων
λόγω της δημοσιονομικής κρίσης.
Η πτώση της παραγωγής στον κλάδο των κατασκευών από περιστολή της οικοδομικής
δραστηριότητας και της εκτέλεσης των έργων υποδομής επέφερε σημαντική μείωση της
απασχόλησης. Ο αριθμός των απασχολούμενων από 369 χιλιάδες το 2009 μειώθηκε στις 206
χιλιάδες το 2012 οδηγώντας στην απώλεια 163 χιλιάδων θέσεων εργασίας (Πίνακας 57).
2.2.4.1.3 Οι Επιπτώσεις στον Τριτογενή Τομέα (Υπηρεσίες)
Ο τριτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ο τομέας των υπηρεσιών,
καλύπτει το 80% περίπου της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Από την
άποψη αυτή, οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για την
πορεία της απασχόλησης όσο και για την συμβολή στην ανάκαμψη. Άλλωστε ο
συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει τον στρατηγικό κλάδο του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, όπου οι επιπτώσεις θα εξετασθούν ιδιαίτερα, αλλά και κρίσιμους κλάδους όπως
ο τουρισμός, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, το λιανικό εμπόριο κτλ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 58: Εξέλιξη στον Τριτογενή Τομέα (Ετήσιες Μεταβολές %)
2008

2009

2010

2011

2012

2,7

-1,3

-4,8

-5,6

-6,7

ΠΗΓΗ: Η Ελληνική Οικονομία, Ελστατ 15 Νοεμβρίου 2013

2.2.4.1.3.1 Οι Επιπτώσεις στο Λιανικό Εμπόριο
ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Δείκτες Λιανικού Εμπορίου (Έτος Βάσης 2005=100)
(Ετήσιες Μεταβολές %)
Μέγεθος
Δείκτη

2009

2010

2011

2012

Σωρευτικές
Μεταβολές

Γενικός
Δείκτης

-9,3

-6,9

-8,7

-11,8

-36,7

Είδη
Διατροφής

-6,1

-5,5

-6

-9

-26,6

Είδη
ΈνδυσηςΥπόδησης

+1,4

-11,4

-18,8

-20,4

-49,2

ΈπιπλαΗλεκτρικάΟικιακά
Είδη

-15,3

-12,7

-15,7

-16,3

-60

ΒιβλίαΧαρτικά

-24

-4,3

-5,2

-12

-45,5

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος ΜάρτιοςΑπρίλιος 2013

Ο όγκος λιανικού εμπορίου σωρευτικά μειώθηκε κατά 36,7% την περίοδο 2009-2012.
Η πτώση αυτή αντανακλά την μείωση της ζήτησης και της καταναλωτικής δαπάνης και
αντανακλάται στην ραγδαία μείωση της παραγωγής εγχώριων καταναλωτικών και
κεφαλαιουχικών αγαθών. Από την άλλη πλευρά, οι επιμέρους βασικές συνιστώσες του όπως
διατροφή, ένδυση-υπόδηση, οικιακός εξοπλισμός παρουσιάζουν μεγάλες αρνητικές
μεταβολές (Πίνακας 59). Αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του όγκου του λιανικού εμπορίου
ήταν η παύση λειτουργίας χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων οικογενειακού χαρακτήρα και η
πτώση της απασχόλησης (Απώλεια θέσεων εργασίας 91 χλδ) (Πίνακας 60).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 60: Απασχόληση στο Λιανικό Εμπόριο (Σε χιλιάδες)
2009

2010

2011

2012

560

544

519

469

ΠΗΓΗ: Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, ΕΣΕΕ, 2012
Η απώλεια απασχόλησης είναι σημαντική για ένα κλάδο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην
συνολική εθνική απασχόληση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Διάρθρωση Απασχόλησης (Σε χιλιάδες)
Σύνολο
Απασχολούμενων

Τριτογενής Τομέας

Τομέας Εμπορίου

Λιανικό Εμπόριο

3.793

2.669

679

469

ΠΗΓΗ: Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, ΕΣΕΕ, 2012
Οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στο λιανικό εμπόριο εκδηλώνονται στα
οικονομικά αποτελέσματα των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
(ΑΕ και ΕΠΕ) του κλάδου (2009-2011) (Πίνακας 62).
ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών (ΑΕ και ΕΠΕ) στο Λιανικό
Εμπόριο (Σε εκ. €)
Μεγέθη

2009

2010

2011

Πωλήσεις

17.602

16.466 (-6,5%)

15.774 (-4,2%)

Μεικτά Κέρδη

4.753

4.346 (-8,6%)

4.048 (-6,8%)

Καθαρά Κέρδη Προ
Φόρων

321

-29 (-109%)

-327 (-1.028%)

ΠΗΓΗ: Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, ΕΣΕΕ, 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 63: Αριθμός Επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ)
Επιχειρήσεις

2009

2010

2011

Σύνολο

8.873

8.300

7.421

Κερδοφόρες

6.308

5.002

3.495

Ζημιογόνες

2.565

3.298

3.476

ΠΗΓΗ: Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, ΕΣΕΕ, 2012
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Ο κλάδος κατέστη ζημιογόνος το 2010 και παρέμεινε με τεράστιες ζημίες το 2011. Για
την περίοδο (2009-2010) η κερδοφορία μειώθηκε κατά 109% και κατά την περίοδο 20102011 κατά 1.028% (Πίνακας 62). Πολλές επιχειρήσεις μετατράπηκαν από κερδοφόρες σε
ζημιογόνες ενώ ο αριθμός των εταιριών μορφής ΑΕ και ΕΠΕ μειώθηκε κατά 1.452 (Πίνακας
63).
2.2.4.1.3.2 Οι Επιπτώσεις στις Μεταφορές
Το προϊόν του κλάδου μεταφορών επηρεάσθηκε αρνητικά από την κρίση την περίοδο
2009-2012 σε όλες τις κατηγορίες (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές, logistics, ταξιδιωτικές
δραστηριότητες) σε διαφορετικούς βέβαια βαθμούς για κάθε κατηγορία.
Κύκλος Εργασιών στις Μεταφορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Ετήσιες Μεταβολές του Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές
Έτος

Χερσαίες

Θαλάσσιες- Αεροπορικές
Ακτοπλοικές

ΑποθήκευσηΥποστηρηχτικές
Δραστηριότητες

Ταξιδιωτικές
Δραστηριότητες

2009

-31,5%

-22,8%

-11,7%

-32,2%

-9,9%

2010

-18,1%

-8,5%

-7%

-10,8%

-24,5%

2011

-1,7%

-2,7%

-0,9%

-7,9%

-35,3%

2012

-3,3%

-15,3%

-1,1%

-4,8%

-26,9%

Σωρευτ.
Μεταβ.

-57,6%

-49,3%

-20,7%

-5,7%

-96,6

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τράπεζας της Ελλάδος, ΙούλιοςΑύγουστος 2013

Η κρίση στις μεταφορές είναι συστημική και οι επιπτώσεις συνδέονται με την
υποχώρηση της εμπορικής και γενικά της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα μας. Η
συρρίκνωση των εμπορευματικών μεταφορών αλλά και της επιβατικής κίνησης προφανώς
επηρέασε αρνητικά τα επενδυτικά σχέδια των μεταφορέων. Άλλωστε η γενικότερη
οικονομική κρίση προκάλεσε μείωση του παραγόμενου εισοδήματος, της κατανάλωσης και
αντίστοιχη μείωση στον εφοδιασμό της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, μειώθηκε η ζήτηση
για ταξιδιωτικές υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ενώ ο σημαντικός τομέας για την
Ελλάδα, η ναυτιλία, γνώρισε από το 2009 σοβαρή ύφεση στα ναύλα παρά την αύξηση σε
όγκο του εμπορευματικού μεταφορικού έργου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 65: Θαλάσσιες Μεταφορές Εμπορευμάτων-Επιβατών
Έτος

Θαλάσσιες Μεταφορές
Εμπορευμάτων
(Σε χλδ. τόνους)

Θαλάσσιες Μεταφορές
Επιβατών
(Σε χιλιάδες)

2009

102.815

44.842

2010

100.301

43.325

2011

105.767

40.583

2012

123.253

37.137

ΠΗΓΗ: Greece in Figures, Hellenic Statistics Authority, 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 66: Δείκτης Ξηρού Φορτίου (Baltic Dry Index)
9 Νοεμβρίου 2009

4.661

15 Απριλίου 2010

3.001

18 Νοεμβρίου 2011

1.895

ΠΗΓΗ: Baltic Dry Index Historical Data

ΠΙΝΑΚΑΣ 67: Αεροπορική Κίνηση (Εγχώρια και Διεθνής)
Έτος

Πτήσεις (Αφίξεις)

Επιβατική Κίνηση
(Σε χιλ.)

Μεταφορές
Εμπορευμάτων (Σε
Τόνους)

2009

457.706

19.786

129.400

2010

428.859

19.083

116.774

2011

410.226

19.323

102.094

2012

362.781

18.260

89.566

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τράπεζας της Ελλάδος, ΙούλιοςΑύγουστος 2013

Η πτώση του μεταφορικού έργου εμπορευμάτων και επιβατών είχε σαν αποτέλεσμα
την μείωση της απασχόλησης στον τομέα (Πίνακας 68).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 68: Απασχόληση στις Μεταφορές-Αποθηκεύσεις (Σε χλδ.)
2009

219,8

2010

204,8

2011

205,5

2012

182,7

ΠΗΓΗ: Greece in Figures, Hellenic Statistics Authority, 2013

Για την χώρα μας ιδιαίτερη σημασία έχει η μείωση του προϊόντος από την ναυτιλία,
ενός κλάδου παραδοσιακά συναλλαγματοφόρου που οι εισπράξεις του στήριξαν το ισοζύγιο
υπηρεσιών και μείωσαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Η μείωση κατά 49,3% την
περίοδο 2009-2012 (Πίνακας 64) επιβάρυνε το ισοζύγιο πληρωμών και την επενδυτική θέση
της χώρας.
2.2.4.1.3.3 Οι Επιπτώσεις στον Τουρισμό
Ο κλάδος του τουρισμού είναι από τους πιο σημαντικούς για την ελληνική οικονομία
και έχει στρατηγική σημασία για την σταθεροποίηση και ανάπτυξη της. Παράλληλα με την
εμπορική ναυτιλία είναι τομέας παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών με εξαγωγικό
προσανατολισμό154.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τουρισμό διαφάνηκαν από το Α’ εξάμηνο
του 2009, ως επακόλουθο της διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και του κλίματος πτώσης
της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην χώρα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 69: Κύκλος Εργασιών στον Τουρισμό
(Ποσοστιαίες Μεταβολές με έτος βάσης το 2005=100)
2009

-9,1%

2010

-8,2%

2011

-7,4%

2012

-17,2%

Σωρευτική Μεταβολή

-41,9%

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τράπεζας της Ελλάδος, ΙούλιοςΑύγουστος 2013

154

Οικονομικό Δελτίο, Alpha Bank, Τριμηνιαία Έκδοση, Τεύχος 110, Οκτώβριος 2009
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Η πτώση του τουριστικού προϊόντος οφείλεται περισσότερο στην μείωση του
εσωτερικού τουρισμού λόγω περιορισμού των εισοδημάτων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι
όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία ο αριθμός των αλλοδαπών αυξήθηκε
(Πίνακας 70).
ΠΙΝΑΚΑΣ 70: Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακές Μονάδες (Σε χιλιάδες)
Έτος

Έλληνες

Αλλοδαποί

Σύνολο

2009

18.367

45.925

64.292

2010

16.815

48.244

65.059

2011

15.370

53.768

61.138

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τράπεζας της Ελλάδος, ΙούλιοςΑύγουστος 2013

Η μείωση των εσόδων από τον τουρισμό πέρα από την μείωση των αφίξεων (Πίνακας
67) οφείλεται στον περιορισμό της δαπάνης των τουριστών, στην μείωση του χρόνου
παραμονής και στις χαμηλότερες τιμές των ξενοδοχείων σε σχέση με το 2008.
ΠΙΝΑΚΑΣ 71: Επιβατική Κίνηση (Σε χιλιάδες)
Έτος

Επιβάτες
Εξωτερικού

Επιβατική
Κίνηση ΟΛΠ

Σύνολο
Επιβατών

Μεταβολή

2009

10.093

12.732

16.225

-1,5%

2010

9.549

11.965

15.411

-5%

2011

9.549

11.868,5

14.447

-6,3%

2012

8.435

9.796

12.944

-10,4%

ΠΗΓΗ: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τράπεζας της Ελλάδος, ΙούλιοςΑύγουστος 2013

Η συνολική άμεση και έμμεση επίπτωση του τουρισμού στο ΑΕΠ και την απασχόληση
είναι σημαντική. Βέβαια η μη ικανοποιητική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία ασφαλώς
επηρεάζει την επίδοση στην τετραετία της κρίσης. Δεδομένης όμως της ευαισθησίας και της
υψηλής ελαστικότητας της ζήτησης τουριστικών υπηρεσιών όσον αφορά το εισόδημα
προφανώς η κρίση συνετέλεσε σε σημαντικό βαθμό στην πτώση του κύκλου εργασιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 72: Ελληνικός Τουρισμός
Μέγεθος

2009

2010

2011

2012

Συμμ. ΑΕΠ

15,9%

16%

15,8%

16,4%

Συμμ.
Απασχόληση

17,7%

17,8%

17,6%

18,3%

Έσοδα

19,4 δις €

9,6 δις €

10,5 δις €

10 δις €

Μέση Δαπάνη

697 €

640 €

639 €

646 €

Μερίδιο
Αγοράς
Ευρώπης

3,2%

3,1%

3,2%

2,9%

Μερίδιο
Αγοράς
Παγκοσμίως

1,7%

1,6%

1,7%

1,5%

Ξενοδοχειακές
Υποδομές
(Αριθμός)

9.554

9.732

9.648

9.670

ΠΗΓΗ: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Τουρισμού, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει μείωση της μέσης δαπάνης από 697 € το 2009
σε 646 € το 2012. Τα ετήσια έσοδα σε όλη την τετραετία μειώνονται σε σχέση με το 2009
και το 2012 το μερίδιο του ελληνικού τουρισμού ήταν μειωμένο στο σύνολο του ευρωπαϊκού
και παγκόσμιου σε σχέση με το 2009 (Πίνακας 72).
2.2.4.2 Οι Επιπτώσεις στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 είχε μικρές συνέπειες για το
ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν εκτεθεί στον κίνδυνο
των παραγώγων προϊόντων και δεν είχαν στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια τους τοξικά
προϊόντα. Από την άλλη πλευρά το φαινόμενο της χρηματιστικοποίησης (financialization)
δεν είχε επεκταθεί στην Ελλάδα και ο τραπεζικός τομέας δεν παρουσίασε υπέρμετρη
διόγκωση. Τον Δεκέμβριο του 2010 το ενεργητικό των τραπεζών ήταν μόλις 223% του ΑΕΠ
σε σχέση με 351,7% στην Ευρωζώνη155.

155

Χαρδούβελης, Γκ., Οι Ελληνικές Τράπεζες πριν και μετά την κρίση, Από τον Συλλογικό Τόμο ‘Η
διεθνής κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα’, Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, Ιούνιος 2011

132

Οι επιδράσεις της δημοσιονομικής κρίσης ήταν δευτερογενείς και προήλθαν από την
πτώση της οικονομικής δραστηριότητας που επιβάρυνε την χρηματοοικονομική κατάσταση
των ελληνικών επιχειρήσεων και κατά συνέπεια το δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών.
Από την άλλη πλευρά, η περικοπή του δημοσίου χρέους με το PSI Plus οδήγησε σε
σημαντικές απώλειες κεφαλαίων.
2.2.4.2.1 Ο Ρόλος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος στις Οικονομικές Κρίσεις
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 επανέφερε στο προσκήνιο το
ζήτημα του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην πρόκληση αλλά και στην
υπέρβαση των κρίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση ενοχοποιήθηκε για την παγκόσμια
κρίση που σε πολλές χώρες εξελίχθηκε σε δημοσιονομική και σχεδόν παντού έπληξε την
πραγματική οικονομία.
Το 1982 ο Minsky156 προέβλεπε επανεμφάνιση μεγάλης κρίσης όπως αυτής του 1929
λόγω του αποσταθεροποιητικού ρόλου του πιστωτικού συστήματος. Η σύνθεση και
περίπλοκη δομή του συστήματος στις ανεπτυγμένες οικονομίες αποτελεί βασικό στοιχείο
χρηματοπιστωτικής αστάθειας η οποία λόγω χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
κερδοσκοπίας μπορεί να κλονίσει την οικονομία.
Είναι γεγονός ότι μία χρηματοπιστωτική κρίση θα επιφέρει διαταράξεις στο
οικονομικό σύστημα και οικονομικές διακυμάνσεις. Κατά τους Reihart-Rogoff (2009) 157, μία
τραπεζική κρίση διάρκειας 1,9 έτη οδηγεί σε μείωση του κατά κεφαλή εισοδήματος κατά
9,3% κατά μέσο όρο και μία αντίστοιχη διάρκειας 4,8 έτη προκαλεί αύξηση της ανεργίας
κατά 7%. Από την άλλη πλευρά ουδόλως αμφισβητείται η ικανότητα του πιστωτικού
συστήματος να συμβάλει με τους μηχανισμούς του στην εξομάλυνση των κυκλικών
διακυμάνσεων αλλά και στην ανάπτυξη. Αυτό συνέβη στην περίοδο μετά το 1980 και μέχρι
το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπου ο πιστωτικός τομέας αποτέλεσε
παράγοντα μεγάλης εξομάλυνσης (great moderation) για την μείωση των διακυμάνσεων στις
ανεπτυγμένες οικονομίες158.
Στην Ελλάδα το χρηματοπιστωτικό σύστημα για δύο δεκαετίες όχι μόνο δεν αποτέλεσε
παράγοντα αποσταθεροποίησης της οικονομίας, αλλά αντίθετα συνέβαλε στην ανάπτυξη της.
Χρηματοδότησε έργα υποδομών στις μεταφορές, στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες,
ενίσχυσε χρηματοδοτικά κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας και του εμπορίου, στήριξε τα
νοικοκυριά με την στεγαστική και καταναλωτική πίστη. Μετά την απελευθέρωση το 1987 και
ιδιαίτερα με την ένταξη της χώρας στο Ευρώ, την μείωση των επιτοκίων, την ανάπτυξη
ευέλικτων καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων ουσιαστικά εξασφάλισε πρόσβαση στην
δανειοδότηση σε πληθώρα επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι

156

Minsky, H., Can ‘It’ Happen Again?, Levy Economics Institute of Bard College, 1 July 1982

157

Reihart, C., & Rogoff , K. The Aftermath of Financial Crises, Working Paper 14656, NBER, Jan
2009
158

Bernanke, B., The Great Moderation, Speech at the Meetings of Eastern Economic Association,
Federal Reserve Board, Washington, 20 Feb 2004
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στις νέες συνθήκες του Ευρώ είχε υποεκτιμηθεί ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος κάτω από την
πίεση του ανταγωνισμού. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι το ύψος του τραπεζικού δανεισμού
συνολικά ήταν κατά πολύ μικρότερο του αντίστοιχου της Ευρωζώνης. Μικρή υπέρβαση
παρατηρείται μόνο στα καταναλωτικά δάνεια το 2009 (Πίνακας 73).
Γενικότερα ο χαμηλός βαθμός χρηματιστικοποίησης (finacialization) της ελληνικής
οικονομίας αποτέλεσε ασπίδα προστασίας από την παγκόσμια τραπεζική κρίση όχι μόνο του
ίδιου του συστήματος αλλά συνολικά της οικονομικής θέσης της χώρας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 73: Διάρθρωση Ιδιωτικού Δανεισμού 1998-2009 (% ΑΕΠ)
Επιχειρηματικά

Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Σύνολο

Έτος

Ελλάδα

Ζώνη
του
Ευρώ

Ελλάδα

Ζώνη
του
Ευρώ

Ελλάδα

Ζώνη
του
Ευρώ

Ελλάδα

Ζώνη
του
Ευρώ

1998

34%

41,8%

5,8%

24,2%

2,5%

6,6%

42,3%

82,6%

2009

46,7%

64,9%

33,9%

39,5%

16,5%

15,6%

97%

120%

ΠΗΓΗ: Μόσχος, Δ. & Χορταρέας, Γ., Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Οικονομική
Δραστηριότητα, Από τον Συλλογικό Τόμο των Χαρδούβελης, Γκ. & Γκόρτσος, Χρ., Η διεθνής
κρίση, η κρίση στην Ευρωζώνη και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, Συλλογικός Τόμος, Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011

2.2.4.2.2 Η Κρίση στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Από το 2008 και παρά το γεγονός ότι η ευστάθεια του συστήματος δεν απειλούνταν, οι
τράπεζες στην Ελλάδα όπως και διεθνώς αντιμετώπισαν πρόβλημα ρευστότητας λόγω της
κατάρρευσης της λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς μετά το credit crunch στις ΗΠΑ.
Έτσι χρειάσθηκε το Α’ Πακέτο Στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο κύρια με την μορφή
εγγυήσεων και ομολόγων για πρόσβαση στο δανεισμό159.
Η παροχή εγγυήσεων διευκόλυνε τις τράπεζες να αντλούν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα έναντι αποδεκτών καλύψεων (εγγυήσεων και ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου). Το μέτρο ήταν αναγκαίο για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της
ελληνικής οικονομίας και να αποτραπεί η ύφεση στην οικονομία από εξωγενείς παράγοντες.
Το πακέτο του Ν.3723 διευρύνθηκε το 2011 κατά 28 δις € με πρόσθετες εγγυήσεις με
όρους όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες των τραπεζών.

159

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας: Ν. 3723/2008, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου
250, 9 Δεκεμβρίου 2008
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Η δυνατότητα των τραπεζών να αντλούν ρευστότητα από το Ευρωσύστημα απέτρεψε
την αρνητική πιστωτική επέκταση και έτσι σε όλη τη διάρκεια του 2010 παρά την μείωση του
ΑΕΠ κατά 2,1%, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα160.
Ωστόσο τα πρώτα σημάδια της κρίσης εμφανίσθηκαν από το 2010 με την αύξηση του
πιστωτικού κινδύνου των τραπεζικών χορηγήσεων και την άνοδο του δείκτη δανείων σε
καθυστέρηση. Το ίδιο έτος οι τράπεζες παρουσίασαν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ η
εξάρτηση τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για άντληση ρευστότητας είχε φθάσει
σε υπερβολικά επίπεδα.
2.2.4.2.3 Οι Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Κρίσης στον Τραπεζικό Τομέα
1. Οι υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου
Οι υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης είχαν επίπτωση και στις αξιολογήσεις των
ελληνικών τραπεζών λόγω του κινδύνου χώρας. Οι υποβαθμίσεις έθεσαν ουσιαστικά εκτός
των διεθνών χρηματαγορών τις ελληνικές τράπεζες και δημιούργησαν δυσχέρειες στην
αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεων τους, όταν μάλιστα άρχισε να σημειώνεται διαρροή
καταθέσεων λόγω επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 74: Αξιολογήσεις Ελληνικών Τραπεζών
Moody’s
Τράπεζα

S&P

Fitch

22/12/

3/3/

25/7/

17/12/

16/3/

23/9/

8/12/

23/3/

14/

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

7/2011

A1

A1-

(B3)-

(BBB+)-

BBB

Caa2

BBB+

BBB

(B-)-

Alpha
Bank

-

A2-

(B3)-

(BBB+)-

BBB

Caa2

BBB+

BBB

(B-)-

Τράπεζα
Πειραιώς

-

A2-

(B3)-

(BBB)-

BBB

Caa2

BBB+

BBB

(B-)-

Eurobank

A2

A2-

(B3)-

(BBB+)-

BBB

Caa2

BBB+

BBB

(B-)-

Εθνική
Τράπεζα

ΠΗΓΗ: Ζουλέκου, Α., Πως η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική Κρίση επηρεάζει το Ελληνικό
Τραπεζικό Σύστημα, Αλεξάνδρειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Σεπτ 2012
Η υποβάθμισή τους ήταν συνέπεια της δημοσιονομικής κρίσης, καθόσον διέθεταν
κεφαλαιακή επάρκεια και μάλιστα το 2010 είχαν πραγματοποιήσει αυξήσεις μετοχικών
κεφαλαίων. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν είχαν εξωγενή προέλευση και προέρχονταν
από τον συστημικό κίνδυνο.

160

Έκθεση Διοικητή για το έτος 2010, Τράπεζα της Ελλάδος, 2011
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2.

Υποβάθμιση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου

Η λήψη περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια των προγραμμάτων χρηματοδοτικής
στήριξης της χώρας δημιούργησε προβλήματα στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων αλλά
και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των νοικοκυριών. Άμεση συνέπεια ήταν η
αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οικονομικών μονάδων προς το πιστωτικό
σύστημα.
Η πτώση των εισοδημάτων και της ζήτησης μείωσε τις πωλήσεις των επιχειρήσεων και
οδήγησε στην συρρίκνωση της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας. Η κερδοφορία
τους συρρικνώθηκε ή μετατράπηκε σε αρνητική, η εισπραξιμότητα και ρευστοποίηση των
απαιτήσεων τους κατέστη εξαιρετικά δυσχερής και συνολικά το παραγωγικό-συναλλακτικό
σύστημα κλονίσθηκε. Έτσι η αγορά κατακλύσθηκε από ακάλυπτες επιταγές, σημαντικό
μέρος των οποίων είχε εκχωρηθεί στις τράπεζες για κάλυψη χρηματοδοτήσεων. Οι εξελίξεις
αυτές είχαν άμεση επίπτωση στον πιστωτικό κίνδυνο των χορηγήσεων, στην ανακύκλωση
των πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και στην αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση.
Από την άλλη πλευρά τα νοικοκυριά τα οποία την περίοδο 2002-2009 είχαν αυξήσει
σημαντικά τον δανεισμό τους για στεγαστικά δάνεια κατοικίας και καταναλωτικά για την
αντιμετώπιση των αναγκών διαβίωσης βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. Οι περικοπές μισθών,
συντάξεων και επιδομάτων, η επιδείνωση του επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα
πλαίσια του κράτους επέφεραν μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων και αύξηση των
δαπανών. Έτσι αντιμετώπιζαν αντικειμενικές αδυναμίες καταβολής των δόσεων και
αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν τα
νοικοκυριά που επλήγησαν από την ανεργία. Οι απολύσεις και η απώλεια εκατοντάδων
χιλιάδων θέσεων εργασίας ουσιαστικά περιθωριοποίησαν πολλά νοικοκυριά, ιδιαίτερα εκείνα
που ήταν υπερχρεωμένα με συνέπεια την εξάλειψη της ικανότητας επιστροφής των δανείων.
Το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης των καθυστερημένων δανείων από την
χρηματοοικονομική δυσχέρεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών ήταν η αύξηση των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από τις τράπεζες, οι διαγραφές δανείων σε βάρος των
αποτελεσμάτων και του μεγέθους των κεφαλαίων και ο περιορισμός της ρευστότητας για
χορήγηση νέων δανείων. Από την άλλη πλευρά οι αυξημένες καθυστερήσεις και επισφάλειες
των δανείων οδήγησαν τις τράπεζες στην αναθεώρηση των κριτηρίων αξιολόγησης του
κινδύνου για τους νέους δανειολήπτες με συνέπεια οι πιστώσεις να χορηγούνται πλέον με
αυστηρά κριτήρια και η πρόσβαση στον δανεισμό κατέστη εξαιρετικά δυσχερής. Η εξέλιξη
αυτή σε συνδυασμό με την ανατιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που αύξησε το κόστος
δανεισμού οδήγησε σε αρνητική πιστωτική επέκταση και έθεσε σε δοκιμασία την ομαλή
διαδικασία χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι τέθηκε σε λειτουργία ο
φαύλος κύκλος ανατροφοδότησης των συνεπειών της κρίσης στο πιστωτικό σύστημα.
ΣΧΗΜΑ 2: Δημοσιονομική Κρίση-> Τραπεζικό Σύστημα-> Πραγματική Οικονομία
Δημοσιονομική Κρίση

Κρίση στην Πραγματική Οικονομία
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Επιδείνωση χρηματοοικονομικής θέσης δανειοληπτών

Αύξηση των Δανείων σε Καθυστέρηση

Αύξηση Επισφαλών Απαιτήσεων

Αυστηροποίηση Κριτηρίων Δανεισμού
ΔΔΔΔΔΔΑΔΑΔΔΔαΔανειοδότησης
Ανατιμολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου

Αύξηση Κόστους Δανεισμού
Περιορισμός Χρηματοδότησης της Οικονομίας
Επιδείνωση της Κρίσης στην Πραγματική Οικονομία

ΠΙΝΑΚΑΣ 75: Ακάλυπτες Επιταγές (Σε δις €)
2008

1,300

2009

3,008

2010

1,811

2011

2,083

2012

1,313

ΠΗΓΗ: Έκρηξη στις Ακάλυπτες Επιταγές, Ελευθεροτυπία 15-1-2010 & Ελληνικά Τραπεζικά
Συστήματα ‘Τειρεσίας’
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ΠΙΝΑΚΑΣ 76: Δάνεια σε Καθυστέρηση
Έτος

Επιχειρηματικά

Στεγαστικά

Καταναλωτικά

Σύνολο

Σεπτέμβριος
2009

6,4%

6,9%

11,7%

7,2%

Σεπτέμβριος
2010

8,5%

9,7%

18,4%

10%

Δεκέμβριος
2011

14,2%

14,9%

28,8%

16%

Δεκέμβριος
2012

23,4%

21,4%

38,8%

24,5%

ΠΗΓΗ: Νομισματική Πολιτική 2009-2010, 2010-2011 & 2012-2013, Τράπεζα της Ελλάδος

Οι αθετήσεις πληρωμών στον ιδιωτικό τομέα που αφορούν εμπορικές συναλλαγές
μεταξύ επιχειρήσεων με μεταχρονολογημένες επιταγές την τετραετία 2009-2012 υπερέβησαν
τα 8 δις € (Πίνακας 75). Η σοβαρή αυτή εξέλιξη άσκησε ανασταλτική επίδραση στον όγκο
των πωλήσεων καθόσον περιορίστηκαν οι πιστωτικές διευκολύνσεις και οι όροι πληρωμών
ανατράπηκαν. Πολλοί προμηθευτές απαιτούσαν πλέον πληρωμές ‘μετρητοίς’ που δεν
αντιστοιχούσαν στο παραγωγικό-συναλλακτικο κύκλωμα. Η αποσταθεροποίηση αυτή των
συναλλαγών και των χρεών επέφερε απώλειες ακόμα και για υγιείς επιχειρήσεις με
διαταραχή των ταμειακών ροών (cash-flows).
Τα παραπάνω είχαν αντίκτυπο και στις αθετήσεις πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων
προς τις τράπεζες. Μέρος των ακάλυπτων επιταγών αποτελούσε ενέχυρο για εξασφάλιση
χρηματοδοτήσεως. Από την άλλη πλευρά η χρηματοοικονομική κατάσταση των
επιχειρήσεων επιβαρύνθηκε. Έτσι αν ληφθεί υπόψη και η ήδη αρνητική κατάσταση στην
αγορά, στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά από την ύφεση και την πτώση του τζίρου και
των εισοδημάτων, σωρεύτηκαν δυναμικά αθετήσεις χρεών προς το πιστωτικό σύστημα.
Τα δάνεια σε καθυστέρηση από 7,2% το 2009 επί του συνόλου έφθασαν το 24,5% το
2012 δηλαδή το ¼ του χαρτοφυλακίου των τραπεζών αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ο
υψηλός δείκτης καθυστερήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια 23,4% για το 2012 αποτυπώνει
τις αρνητικές πολύπλευρες επιπτώσεις της κρίσης στην παραγωγική δραστηριότητα, ενώ ο
δείκτης των καταναλωτικών δανείων 38,8% για το ίδιο έτος αντανακλά την δυσχερή θέση
των νοικοκυριών από τις περικοπές μισθών και την ανεργία (Πίνακας 76).
3. Διαρροή Καταθέσεων
Η υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της κρίσης και κατά συνέπεια
των εισοδημάτων των ιδιωτών και επιχειρήσεων επιδείνωσε την ρευστότητα τους με
αποτέλεσμα την απόσυρση καταθέσεων για κάλυψη λειτουργικών και τρεχουσών δαπανών.
Από την άλλη πλευρά, η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος δημιούργησε
αναστροφή των προσδοκιών και αβεβαιότητα για το μέλλον. Πολλοί δανειολήπτες μείωσαν
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τις καταθέσεις για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα επιχειρήσεις όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα άλλαξαν συναλλακτική συμπεριφορά με περιορισμό της
πίστωσης και χρήση μετρητών. Έτσι σημαντικό μέρος των ταμιακών διαθεσίμων
χρησιμοποιούνταν σε συναλλαγές και αποσύρθηκε από τις καταθέσεις.
Όμως σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην διαρροή καταθέσεων ιδιωτών ήταν
η αυξημένη αβεβαιότητα των αποταμιευτών και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης προς το
εγχώριο πιστωτικό σύστημα. Στην διαμόρφωση του κλίματος αυτού συνετέλεσε η έντονη
καλλιέργεια και η συντήρηση του κλίματος κινδυνολογίας για επικείμενη χρεοκοπία της
χώρας. Διλήμματα όπως αποδοχή του Μνημονίου ή χρεοκοπία με αποχώρηση από το Ευρώ
που είχαν τεθεί ακόμα και από ανώτερους πολιτικούς παράγοντες δημιούργησαν έντονη
φοβία και ψυχολογική πίεση προς το αποταμιευτικό κοινό, το οποίο έσπευσε να διασφαλίσει
τις αποταμιεύσεις του. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε η φημολογία για επιστροφή στην
Δραχμή με μεγάλη υποτίμηση.
Η αντίδραση των αποταμιευτών στην παραπάνω κατάσταση ήταν η φυγή κεφαλαίων
προς το εξωτερικό, η αγορά χρυσών λιρών ή τραπεζογραμματίων μεγάλης αξίας προς
αποθησαυρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπίστωσε υψηλή εκροή χαρτονομισμάτων
μεγαλύτερων από τα 100 €161 που δεν δικαιολογούνταν από την άποψη των συναλλαγών και
της δεδομένης εισοδηματικής ελαστικότητας της ζήτησης για νόμισμα σε κυκλοφορία όταν
σημειωνόταν πτώση του ΑΕΠ.
Συνοπτικά οι παράγοντες διαρροής καταθέσεων:
1. Πτώση Οικονομικής Δραστηριότητας
2. Αλλαγή Συναλλακτικών Συνθηκών Επιχειρήσεων
3. Αποπληρωμή Δανείων
4. Φυγή Κεφαλαίων στο εξωτερικό
5. Τάση Αποθησαυρισμού

161

Έκθεση Διοικητή για το έτος 2010, Τράπεζα της Ελλάδος, Σελ 153, Σημειώσεις 4,5,6,8 2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 77: Εξέλιξη Καταθέσεων (Σε εκ. €)
Έτος

ΤρεχούμενοιΌψεως

Ταμιευτηρ.

Προθεσμιακές
έως 2 έτη

Προειδοποίησης
έως 3 Μήνες

Σύνολο

2009
(1 Ιαν.)

25.916,3

64.882,6

137.639,1

1.883

230.321

2010
(28
Φεβρ.)

27.984

71.141

128.365

3.138

230.628

2011
(28
Φεβρ.)

25.770

61.718

115.917

2.867

205.572

2012
(31
Δεκ.)

22.699

42.656

97.489

2.250

165.094

ΠΗΓΗ: Έκθεση Διοικητή για το έτος 2008, 2009, 2010, 2012, Τράπεζα της Ελλάδος
Το σύνολο των καταθέσεων στις τράπεζες στην Ελλάδα μειώθηκε από 230.321 εκ. την
1-1-2009 σε 165.094 εκ. € την 31-12-2012. Πρόκειται για σημαντική απώλεια 65,2 δις € ήτοι
28,3% της καταθετικής βάσης του 2009 των ελληνικών τραπεζών που στην
χρηματοοικονομική τους διάρθρωση στηρίζονται στις καταθέσεις (Πίνακας 77).
ΠΙΝΑΚΑΣ 78: Λόγος Χορηγήσεις/Καταθέσεις
2008

89%

2009

89,3%

2010

92,2%

2011

107%

2012

104%
ΠΗΓΕΣ:

1.

Συγκεντρωτικές Λογιστικές Καταστάσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Στατιστικά
Στοιχεία, Τράπεζα της Ελλάδος

2. Χρηματοδότηση της Γενικής Κυβέρνησης και του Ιδιωτικού Τομέα από τα εγχώρια ΝΧΙ
(1980 και μετά), Στατιστικά Στοιχεία, Τράπεζα της Ελλάδος
Σημείωση: Ο λόγος Δανείων προς Καταθέσεις υπολογίσθηκε με βάση το υπόλοιπο δανείων
προς τον ιδιωτικό τομέα και στις καταθέσεις έχουν συμπεριληφθεί οι συμφωνίες επαναγοράς
(repos) του Δεκεμβρίου κάθε έτους.
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Σαν
αποτέλεσμα
της
διαρροής
καταθέσεων
αυξήθηκε
ο
λόγος
Χορηγήσεων/Καταθέσεις σημαντικά ήτοι σε 107 % το 2011 και 104% το 2012 σε σχέση με
το 2008 που ήταν 89% (ratio of loans to deposits). Στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο ο δείκτης
ήταν μεγαλύτερος 115%162.
Η επιδείνωση του λόγου Χορηγήσεις/Καταθέσεις δημιούργησε αυξημένες δανειακές
ανάγκες αναζήτησης εναλλακτικών πηγών δανεισμού. Με δεδομένες τις δυσχέρειες
προσφυγής στην διεθνή κεφαλαιαγορά οι ελληνικές τράπεζες κάλυψαν την διαρροή
καταθέσεων με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για άντληση ρευστότητας.
Η εξάρτηση από τις πιστώσεις του Ευρωσυστήματος και του Μηχανισμού Βοήθειας για
Άμεση Ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance-ELA) μεγάλωσε και στο τέλος του
2012 ήταν 130 δις €, δηλαδή 78,7% του συνόλου καταθέσεων (Πίνακας 79 και 77).
ΠΙΝΑΚΑΣ 79: Εξάρτηση από τον Μηχανισμό Βοήθειας για Άμεση Ρευστότητα (ELA)
(Σε δις €)
Δεκέμβριος 2010

97,7

Δεκέμβριος 2011

76,1

Δεκέμβριος 2012

130

ΠΗΓΗ: European Banking Sector: Facts and Figures 2012, European Banking Federation

4. Απομείωση Κεφαλαίων από Ελληνικά Ομόλογα
Οι ελληνικές τράπεζες είχαν επενδύσει σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου τους σε
ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Οι σχετικά υψηλές αποδόσεις σε συνδυασμό με τον
‘μηδενικό’ σταθμικό κίνδυνο καθιστούσαν τις τοποθετήσεις αυτής της κατηγορίας αρκετά
ελκυστικές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 80: Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (Τέλη του Έτους) ( Σε εκ. €)
(Συμπεριλαμβανομένων και των Εντόκων Γραμματίων)
2009

42.079

2010

42.829

2011

35.626

2012

21.980

ΠΗΓΗ: Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις-Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Χρεόγραφα,
Τράπεζα της Ελλάδος,

162

European Banking Sector: Facts and Figures 2012, European Banking Federation
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Οι απώλειες κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα ήταν
αρκετά σοβαρές. Τον Μάρτιο του 2012 όταν ολοκληρώθηκε το εθελοντικό πρόγραμμα
ανταλλαγής ομολόγων (PSI Plus), οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν με ποσό ομολόγωνδανείων 50 δις €, ήτοι 25% του συνολικού μεγέθους (205 δις €) του ανταλλαγέντος χρέους,
συμβάλλοντας στην επιτυχία του προγράμματος.
Ωστόσο η συμμετοχή είχε τεράστιο κόστος. Υπέστησαν ζημιές 38 δις € τόσο από την
συμμετοχή στο PSI όσο και λόγω της υποτίμησης των νέων ομολόγων που έλαβαν.
Υπολογίζεται ότι η απώλεια ήταν 74% της αξίας των τίτλων που κατείχαν. Επίσης τον
Δεκέμβριο του 2012 συμμετείχαν στην επαναγορά ομολόγων όπως προβλεπόταν από το
Eurogroup με 14 δις €, δηλαδή 46% του ύψους του προγράμματος των 30 δις €163.
Συνέπεια των απωλειών ήταν η μετατροπή των Ιδίων Κεφαλαίων σε αρνητικά και η
πτώση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 81: Αποτελέσματα της Κρίσης στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Μεγέθη

2008

2009

2010

2011

2012

Σύνολο
Ενεργητικού
(Δεκέμβριος)1

462.205

490.831

513.782

476.169

441.374

280.388

279.544

280.243

232.271

219.912

86.602

90.465

65.302

43.947

30.938

6.379

8.019

14.326

20.354

28.107

(Σε εκ €)
Καταθέσεις
Πελατών
Ιδιωτικού
Τομέα και
Repos1
(Σε εκ €)
Διατραπεζικός
Δανεισμός1
(Σε εκ €)
ΠροβλέψειςΕπισφάλειες1

163

To Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2011 και 2012, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2013
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(Σε εκ €)
Κεφάλαια και
Αποθεματικά1

28.048

39.257

44.353

53.067

53.220

Πιστωτική
Επέκταση
(Δεκέμβριος)

15,9%

0%

0%

-3,6%

-8,4%

Υπόλοιπο
Δανείων προς
τον Ιδιωτικό
Τομέα
(Δεκέμβριος)
(Σε εκ €)2

249.661,1

249.677,2

257.846,1

248.534,9

227.655,4

Κέρδη Προ
Φόρων Ομίλων

3.3403

1.3064

-8144

-33.6835

-6.5265

Δείκτης
Κεφαλαιακής
Επάρκειας
Ομίλων

9,4%6

11,77

12,27

10,18

-

Απασχόληση
Εργαζομένων1

66.165

65.682

63.408

59.958

57.006

Αριθμός
Καταστημάτων1

4.097

4.079

4.005

3.847

3.629

Μερίδια
Ενεργητικού
των πέντε
Μεγάλων
Τραπεζικών
Ομίλων1

69,6%

69,2%

70,6%

72%

79,5%

(Σε εκ €)

(Σε εκ €)

ΠΗΓΕΣ:
1.

Συγκεντρωτικές Λογιστικές Καταστάσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Στατιστικά
Στοιχεία, Τράπεζα της Ελλάδος

2. Χρηματοδότηση της Γενικής Κυβέρνησης και του Ιδιωτικού Τομέα από τα εγχώρια ΝΧΙ
(1980 και μετά), Στατιστικά Στοιχεία, Τράπεζα της Ελλάδος
3. Έκθεση Διοικητή για το έτος 2009, Τράπεζα της Ελλάδος, 2010
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4. Έκθεση Διοικητή για το έτος 2010, Τράπεζα της Ελλάδος, 2011
5. Νομισματική Πολιτική 2012-2013, Τράπεζα της Ελλάδος, Μάιος 2013
6. To Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2009, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2010
7. To Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2010, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ιούνιος 2011
8. To Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα το 2011 και 2012, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 82: Κεφαλαιακές Ανάγκες Τραπεζών (Σε εκ. €)
Στόχος Ιδίων Κεφαλαίων
(Δεκέμβριος 2014)

20.062

Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Δεκέμβριος 2011)

22.119

Συνολικές Ακαθάριστες Ζημιές λόγω PSI

-37.733

Προβλέψεις PSI

5.861

Ακαθάριστες Αναμενόμενες Ζημιές
Πιστωτικού Κινδύνου

-46.834

Προβλέψεις για την κάλυψη Πιστωτικού
Κινδύνου

24.727

Εσωτερική Δημιουργία Κεφαλαίου

11.381

Κεφαλαιακές Ανάγκες

40.542

ΠΗΓΗ: Report on the Recapitalization and Restructuring of the Greek Banking Sector, Bank
of Greece, December 2012
Η μείωση των καταθέσεων 28,3% την περίοδο 2009-2012 (Πίνακας 77), ο περιορισμός
του διατραπεζικού δανεισμού, οι απώλειες κεφαλαίων από επισφαλείς απαιτήσεις του
ιδιωτικού τομέα και η ζημιά από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου οδήγησαν σε
ζημιογόνα αποτελέσματα και απώλειες κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 81 οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
αυξήθηκαν 250% την περίοδο της κρίσης (2009-2012). Το 2011 οι ζημιές των τραπεζικών
ομίλων ανήλθαν σε 33,6 δις €. Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια κατέστησαν αρνητικά αν ληφθούν
υπόψη οι ζημιές πιστωτικού κινδύνου 46,834 δις € που εκτιμώνται από την Τράπεζα της
Ελλάδος ότι θα προκύψουν μέχρι το 2014 (Πίνακας 82).
Αποτέλεσμα των αρνητικών εξελίξεων των βασικών μεγεθών την περίοδο 2009-2012
(μείωση ενεργητικού, των καταθέσεων ιδιωτών και repos) ήταν η συρρίκνωση της
πιστωτικής επέκτασης και η μετατροπή της σε αρνητική (-12% για 2011-2012). Από την
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άλλη πλευρά, μειώθηκε ο αριθμός των καταστημάτων κατά 450, και η απασχόληση σημείωσε
κάμψη κατά 8.676 θέσεις εργασίας.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αύξηση του βαθμού συγκεντροποίησης στην Ελλάδα
δεδομένου ότι το μερίδιο των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών αυξήθηκε από 69,2% το 2009 σε
79,5% το 2012 (Πίνακας 81).
Στην έκθεσή της για τις ανάγκες της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών164, η Τράπεζα
της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές απώλειες κεφαλαίων από το δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα εκτίμησε τις ανάγκες σε 40 δις €, ποσό το οποίο αναθεωρήθηκε στην συνέχεια
σε 50 δις. Οι ανάγκες καλύφθηκαν μέσα στο 2013 με αυξήσεις κεφαλαίων κύρια από το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε μικρό τμήμα 10-12% από την αγορά. Για
την Eurobank το σύνολο της ανακεφαλαιοποίησης καλύφθηκε από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αφού δεν κάλυψε το ελάχιστο ποσοστό 10% που όριζε το
Πρόγραμμα για άντληση κεφαλαίων από την αγορά.
Το ποσό των 50 δις € εντάσσεται στο συνολικό Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Στήριξης
της χώρας.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από επισκόπηση των αποτελεσμάτων της κρίσης στον
κρίσιμο τραπεζικό τομέα είναι ότι είναι ότι η δημοσιονομική κρίση είχε τεράστιο κόστος για
το πιστωτικό σύστημα και η ανόρθωση του με αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του
αποτελεί προϋπόθεση ανάκαμψης της οικονομίας.
2.2.4.3 Οι Επιπτώσεις στην Ζώνη του Ευρώ και ο Ρόλος της στην Κρίση
Η Ζώνη του Ευρώ από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 υπέστη
τριπλή κρίση: τραπεζική, κρίση χρέους και οικονομική με πτώση των ρυθμών ανάπτυξης. Οι
κρίσεις ήταν αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεπηρεαζόμενες με συνέπεια να τεθεί υπό
αμφισβήτηση η βιωσιμότητα του κοινού νομίσματος.
Όσον αφορά την τραπεζική κρίση αυτή ήταν εντονότερη στις περισσότερες χώρες της
Ζώνης του Ευρώ από ότι στην Ελλάδα. Ήταν συστημική στην Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία,
Βέλγιο, Ολλανδία όπου τέθηκαν σε εφαρμογή προγράμματα διάσωσης των τραπεζών. Στην
Ισπανία συνδέθηκε με την πτώση των τιμών των ακινήτων (-16,6% την περίοδο 2007-2010)
όπως και στην Ιρλανδία (-23,1% την ίδια περίοδο)165 .
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Report on the Recapitalization and Restructuring of the Greek Banking Sector, Bank of Greece,
December 2012
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Public Debt, Monetary Policy and Financial Stability, Financial Stability Review 16, Banque de
France, April 2012
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Αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης η επιβράδυνση του οφείλεται στην λήψη
αυστηρών περιοριστικών μέτρων σε όλες τις χώρες της Ζώνης και στον περιορισμό των
εξαγωγών λόγω πτώσης της ζήτησης διεθνώς για εξαγωγικές χώρες όπως η Γερμανία.
Από την άλλη πλευρά η κρίση χρέους προήλθε από οξεία δημοσιονομική διαταραχή σε
ορισμένες χώρες του Νότου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία) και την Ιρλανδία.
Ξεκίνησε από την Ελλάδα με άνοδο των επιτοκίων δανεισμού και διαδόθηκε στις υπόλοιπες
χώρες.
Ωστόσο οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε συνέπειες της ελληνικής
δημοσιονομικής κρίσης. Η κρίση χρέους στις υπόλοιπες χώρες του Νότου ήταν φυσιολογική
συνέπεια μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και υψηλού δημόσιου χρέους ενώ στην
Ισπανία και την Ιρλανδία166 προήλθε από τραπεζική κρίση167. Άλλωστε η οικονομία της
Ελλάδος αποτελεί το 2,4% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης (2010)168 και η έκθεση των
ευρωπαϊκών τραπεζών στο ελληνικό χρέος ήταν μικρή σε σχέση με το σύνολο ενεργητικού
των ευρωπαϊκών τραπεζών (182,6 δις $ το Α’ Τρίμηνο του 2010, από τα οποία το 39% ήτοι
71,1 δις $ στην Γαλλία και 24,2% ή 44,2 δις $ στην Γερμανία. Το σύνολο των απαιτήσεων
των ευρωπαϊκών τραπεζών στο εξωτερικό ανέρχεται 13,324 τρις $169.
2.2.4.3.1 Η Επίπτωση της Κρίσης Χρέους
Το πρόβλημα που δημιούργησε η ελληνική κρίση του χρέους στην Ευρωζώνη
αφορούσε την συμμετοχή της στο κοινό νόμισμα. Από την στιγμή που η χώρα βρέθηκε εκτός
αγορών, η εμπλοκή της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν
αναπόφευκτη. Η χρηματοδοτική στήριξη της ήταν αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί η
μετατροπή της κρίσης χρέους μιας χώρας σε κρίση του νομίσματος δεκαεπτά χωρών της
Ευρωζώνης. Από την άποψη αυτή, η διαχείριση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα
αντικειμενικά αποτελούσε υπόθεση της Ευρωζώνης για την προστασία του εγχειρήματος της
ευρωπαϊκής ενοποίησης. Παράλληλα, η ελληνική κρίση χρέους υπέσκαπτε τα θεμέλια της
Νομισματικής Ένωσης και έφερε στην επιφάνεια ζητήματα αλλαγής θεσμικού πλαισίου και
πολιτικής της ΟΝΕ.
1. Εγκατάλειψη της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας:
Ένα από τα βασικά στοιχεία της Συνθήκης του Μάαστριχτ ήταν η διασφάλιση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είχε θεσπιστεί η διαδικασία
του υπερβολικού ελλείμματος. Κάθε παρέκκλιση συνεπαγόταν συστάσεις καταρχήν για
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, επιτήρηση και σε περίπτωση μη προσαρμογής στις
συστάσεις θα επιβάλλονταν οικονομικές κυρώσεις. Η ελληνική κρίση όμως επιδεινώθηκε
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Ireland’s economic crisis: how did it happen and what is being done about it?, European
Commission, 22 February 2012
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Buiter, W. & Rahbari, E., Greece and the fiscal crisis in the EMU, NBER, 7 Sept 2010
Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
Bank Consolidated Statistics, Table 9A, Bank for International Settlement, 2013
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όταν το 2010 ζητήθηκε από την χώρα πρόγραμμα προσαρμογής και η Ευρωζώνη από τις ίδιες
τις εξελίξεις υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει και την δημοσιονομική πειθαρχία και την
διαδικασία ελέγχου υπερβολικών ελλειμμάτων. Από το 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα της
Ζώνης του Ευρώ ήταν πέραν του ορίου του 3% μέχρι το 2012. Η Γαλλία παρουσίαζε υψηλά
ελλείμματα. Ακόμα και στη Γερμανία για 2 έτη τα ελλείμματα ήταν μεγαλύτερα του 3%
(Πίνακας 83).
ΠΙΝΑΚΑΣ 83: Ελλείμματα Προϋπολογισμού (% ΑΕΠ)
Έτος

Γαλλία

Γερμανία

Ευρωζώνη

2009

-7,5%

-3,1%

-6,4%

2010

-7,1%

-4,2%

-6,2%

2011

-5,3%

-0,8%

-4,2%

2012

-4,8%

0,1%

-3,7%

ΠΗΓΗ: Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat

2. Αλλαγή του Ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:
Σύμφωνα με την συνθήκη της Νομισματικής Ένωσης δεν επιτρέπεται η νομισματική
χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους και η προνομιακή πρόσβαση στον δανεισμό του
δημόσιου τομέα, ενώ υπάρχει και ρήτρα μη διάσωσης. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δυνατότητα αγοράς ομολόγων από τη πρωτογενή αγορά.
Γενικότερα προβλέπεται νομισματική ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και προσήλωση της στην νομισματική σταθερότητα και την καταπολέμηση του
πληθωρισμού.
Ωστόσο μετά την ελληνική κρίση χρέους τον Μάιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τον ρόλο της και την πολιτική της. Έθεσε σε
εφαρμογή το Πρόγραμμα Αγοράς Ομολόγων για να διασφαλίσει βάθος και ρευστότητα σε
αγορές που παρουσίαζαν δυσλειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό για ορισμένο χρονικό διάστημα
σταθεροποιούσε τις τιμές των ομολόγων στην αγορά προλαμβάνοντας την άνοδο του
κόστους δανεισμού. Αργότερα το 2011, όταν οι τράπεζες δεν ήταν σε θέση να εκδώσουν ίδια
ομόλογα, προχώρησε σε παροχή ρευστότητας και αύξησε την διάρκεια δανεισμού
παρέχοντας και μακροχρόνιες διευκολύνσεις ρευστότητας μέχρι 3 έτη170. Τον Δεκέμβριο του
2012 ανακοίνωσε την αποδοχή ελληνικών ομολόγων ως εξασφάλιση (collateral) ανεξάρτητα
από το κριτήριο διαβάθμισης των οίκων αξιολόγησης 171.

170
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Shambaugh, S., The Euro’s Three Crisis, Brookings Papers on Economic Activity, Spring 2012
ECB Press Release 19.12.2012
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Ανεξάρτητα από την προσπάθεια να θεωρηθούν τα μέτρα σύμφωνα με το Καταστατικό
της, η ελληνική κρίση σηματοδοτεί έστω και προσωρινά μεταβολή του ρόλου της ΕΚΤ και
απομάκρυνση από το πρότυπο της Bundesbank. Πρόσφατα το Γερμανικό Συνταγματικό
Δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή της ΕΚΤ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το
Πρόγραμμα Επαναγοράς Ομολόγων. Το Γερμανικό Δικαστήριο υποστηρίζει ότι η ΕΚΤ
παραβιάζει τις αρμοδιότητες της και ιδιαίτερα την απαγόρευση της χρηματοδότησης των
κρατικών ελλειμμάτων172.
ΠΙΝΑΚΑΣ 84: Καθαρός Δανεισμός σε Πιστωτικά Ιδρύματα
(Υπόλοιπα 20ης Εβδομάδας) (Σε δις €)
2009

627.347

2010

811.688

2011

432.747

2012

1.127.070

ΠΗΓΗ: Consolidated Balance Sheet of Eurosystem, European Central Bank

3. Αποκάλυψη Ανισορροπιών και Ατελειών της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης:
Στην Ευρωζώνη στο χρονικό διάστημα από την δημιουργία της διατηρήθηκαν αλλά
και διαμορφώθηκαν νέες μακροοικονομικές ανισορροπίες και η ανταγωνιστικότητα
ακολούθησε αποκλίνουσα πορεία στις επιμέρους χώρες. Στις χώρες του Νότου173, οι τιμές
συγκριτικά αυξήθηκαν περισσότερο, η ανταγωνιστικότητα διαβρώθηκε και διευρύνθηκαν τα
ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η κρίση χρέους στην Ελλάδα και στις
άλλες χώρες της περιφέρειας αποκάλυψαν αυτές τις ανισορροπίες. Τα δημοσιονομικά
ελλείμματα οδηγούσαν σε αύξηση της εσωτερικής ζήτησης που καλυπτόταν από τα
ελλείμματα στο ισοζύγιο και το λεγόμενο δίδυμο των ελλειμμάτων υπέσκαπτε την
δημοσιονομική αλλά και την μακροοικονομική ισορροπία. Η κρίση ανέδειξε το πρόβλημα
των βαθύτερων μακροοικονομικών ισορροπιών, αλλά δεν το προκάλεσε.
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Demuth, N., German judges refer ECB’s bond-buying to European Court, Reuters, 7 February 2014
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Κότιος, Α., Η Ελλάδα, η ΟΝΕ και η Κρίση, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 17(1):1-20, Απρίλιος
2011
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ΠΙΝΑΚΑΣ 85: Εξωτερικό και Δημοσιονομικό Έλλειμμα (%ΑΕΠ)
Χώρα

Εξωτερικό
Πλεόνασμα/Έλλειμμα

Δημοσιονομικό
Πλεόνασμα/Έλλειμμα

2003

2008

2003

2008

Ευρωζώνη

0,3%

-1,5%

-3,1%

-2,1%

Γερμανία

1,9%

6,2%

-4,2%

-0,1%

Γαλλία

0,4%

-1,7%

-4,1%

-3,3%

Ιταλία

-0,8%

-2,9%

-3,6%

-2,7%

Ελλάδα

-6,5%

-14,9%

-5,6%

-9,8%

Πορτογαλία

-6,4%

-12,6%

-3,7%

-3,6%

Ισπανία

-3,5%

-9,6%

-0,3%

-4,5%

ΠΗΓΗ: Balance of the current account & Government deficit/surplus, debt and associated
data, Eurostat

Από τον παραπάνω Πίνακα 85 προκύπτει θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών
και ιδιαίτερα για τις χώρες του Νότου. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν τα μεγαλύτερα
ελλείμματα από όλες τις χώρες. Σύμφωνα με την μελέτη του καθηγητή Χαρδούβελη174 (2011)
οι χώρες του Νότου δεν επηρεάσθηκαν στον ίδιο βαθμό από την κρίση σε ότι αφορά τους
ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και σε αυτές τις χώρες τα αίτια της κρίσης ήταν διαφορετικά. Η
Ιρλανδία υπέστη τραπεζική κρίση, η οποία μετατράπηκε σε κρίση δημόσιου χρέους. Στην
Ισπανία το πρόβλημα προήλθε από έλλειψη ανταγωνιστικότητας και υπερθέρμανσης της
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Χαρδούβελης, Γκ., Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης,
Τόμος VI, Τεύχος 2, Eurobank Research, Φεβρουάριος 2011
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αγοράς κατοικίας. Στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα η δημοσιονομική κρίση ήταν συνέπεια
της έλλειψης ανταγωνιστικότητας.
Η κατάσταση αυτή που προφανώς προϋπήρχε και ήρθε στο προσκήνιο μετά την
πρόσφατη κρίση χρέους δεν είναι άσχετη με τα ονομαστικά κριτήρια συμμετοχής των κρατών
στην ΟΝΕ (επιτόκια, πληθωρισμός, ελλείμματα, χρέος) χωρίς να ληφθεί υπόψη η απόκλιση
χωρών σε ότι αφορά την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
Το αποτέλεσμα ήταν η ανισομερής ανάπτυξη και η ένταση των διαφοροποιήσεων ανάμεσα
στον πλούσιο Βορρά και τον φτωχό Νότο.
Με την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος οι ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά είχαν ήδη
πλεονεκτήματα έναντι των χωρών του Νότου, οι οποίες υπέφεραν από χαμηλή
παραγωγικότητα. Έτσι οι σημαντικές διαρθρωτικές και δομικές διαφορές οδήγησαν σε
διαρθρωτικά πλεονάσματα στο Βορρά και ελλείμματα στο Νότο. Σε μία ζώνη ελεύθερου
εμπορίου οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα προκάλεσαν συσσώρευση οικονομικών
πόρων στον Βορρά και χρεών στον Νότο175.
2.2.4.3.2 Ατέλειες-Αδυναμίες της ΟΝΕ
Στην δημιουργία της ΟΝΕ καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Γαλλίας και Ιταλίας που
επιδίωκαν την απεξάρτηση της οικονομικής τους πολιτικής από την κυριαρχία της
Bundesbank. Επίσης επεδίωκαν την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένταξης
της Γερμανίας στις ευρωπαϊκές δομές. Αλλά στην διαμόρφωση της συνθήκης του Μάαστριχτ
δόθηκε προτεραιότητα στην νομισματική ενοποίηση, όχι στην οικονομική και προκρίθηκε ο
στόχος της νομισματικής σταθερότητας σε βάρος της ανάπτυξης.
Ο ενιαίος νομισματικός χώρος περιλάμβανε χώρες με διαφορετικές διαρθρώσεις και
ανταγωνιστικές δυνατότητες καθώς και χαμηλό βαθμό κινητικότητας των συντελεστών
παραγωγής176. Στον ενοποιημένο αυτό χώρο τα κράτη-μέλη αποστερήθηκαν της δυνατότητας
άσκησης εθνικής νομισματικής πολιτικής και απώλεσαν το μέσο βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας με υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Από την άλλη όμως πλευρά, η
δημοσιονομική πολιτική παρέμεινε αποκεντρωμένη καθώς διαμορφωνόταν σε εθνικό
επίπεδο, ενώ οι αποφάσεις για την νομισματική πολιτική σε υπερεθνικό.
Η διαδικασία συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής στα πλαίσια του Ecofin ήταν
ιδιαίτερη χαλαρή, ενώ το Eurogroup περιοριζόταν στην ανταλλαγή πληροφοριών. Έτσι οι
αποφάσεις δεν ήταν δεσμευτικές σε αντίθεση με την λειτουργία του Ευρωσυστήματος
(Eurosystem). Η αντίφαση ανάμεσα στις διαδικασίες του Eurogroup και του Eurosystem
αποτέλεσε πηγή ανεπάρκειας στην διαδικασία συντονισμού πολιτικών. Η έλλειψη ενός
αποτελεσματικού και δεσμευτικού μηχανισμού για συντονισμό των αποφάσεων σε εθνικό και
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υπερεθνικό επίπεδο δημιούργησε αβεβαιότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεργασίας
κυβερνήσεων και νομισματικών αρχών. Το αποτέλεσμα ήταν η νομισματική
δημοσιονομική πολιτική να λειτουργούν ως στρατηγικά υποκατάστατα, αντί
συμπληρωματικοί παράγοντες πολιτικής. Οι συνέπειες ήταν αρνητικές για την Ζώνη
σύνολο της177.

των
και
ως
στο

Η ελληνική κρίση χρέους ανέδειξε τις θεσμικές και πολιτικές ανεπάρκειες της ΟΝΕ, οι
οποίες άφηναν περιθώρια άσκησης αδικαιολόγητων προκυκλικών πολιτικών, προκαλούσαν
καθυστέρηση στην αντίδραση, υψηλά κόστη στην αντιμετώπιση των κρίσεων για τα ίδια τα
κράτη-μέλη και την Ευρωζώνη. Αναμφισβήτητα η κρίση χρέους στην Ελλάδα, δεν έχει
εξαλείψει αυτές τις ανεπάρκειες στην οργάνωση και λειτουργία της Ευρωζώνης. Αλλά
ασφαλώς έχει ασκήσει σημαντική επίδραση σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό και πολιτικό και
διακυβέρνησης. Η Ευρωζώνη σήμερα δεν είναι όπως το 2009.
Η νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε δεν αφορά μόνο σε κάποιες αλλαγές που
σημειώθηκαν και είναι άγνωστο αν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αφορά κύρια την
αναγνώριση της παθογένειας της ΟΝΕ στο οικοδόμημα κα την όλη αρχιτεκτονική της. Οι
ασθένειες της Ευρωζώνης ήταν εκ γενετής από την δημιουργία της. Η κρίση χρέους στην
Ελλάδα αποτέλεσε το σύμπτωμα και συνετέλεσε στην διάγνωση τους. Έτσι τώρα
νομοτελειακά έχει μπει σε κίνηση η θεραπευτική αγωγή. Μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και
σύνθετη, αλλά είναι αναγκαία για την επιβίωση της ολοκλήρωσης στο μέλλον.
2.2.4.3.3 Ο Ρόλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην Ελληνική
Κρίση Χρέους
Η επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα το 2010 με κίνδυνο στάσης πληρωμών,
πραγματικό ή υποθετικό, φαίνεται ότι βρήκε την Ζώνη του Ευρώ απροετοίμαστη και
ανέτοιμη να παρέμβει δυναμικά για αναχαίτιση της επίθεσης των αγορών. Μάλλον
αιφνιδιάστηκε. Άλλωστε στην Συνθήκη δεν είχε προβλεφθεί μία διαδικασία αντιμετώπισης
του κινδύνου χρέους. Το Πρόγραμμα Προσαρμογής που ζητήθηκε ήταν μία στοχευόμενη
αντίδραση για την συγκεκριμένη περίπτωση και μάλλον πειραματικού χαρακτήρα που
αποδείχθηκε στην πράξη καταστροφική.
Η έλλειψη ενός μηχανισμού αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων χρέους που θα
εξασφάλιζε όχι μόνο την διάσωση της χώρας αλλά και την σταθερότητα της Ευρωζώνης
αναγκαστικά έστρεψε την προσοχή των παραγόντων της Ζώνης του Ευρώ στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητήθηκε η απαραίτητη
τεχνογνωσία χρηματοδοτικής στήριξης αλλά και συμμετοχή στους απαραίτητους πόρους.
Στις 23 Απριλίου 2010, η Ελλάδα υπέβαλε αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για πρώτη φορά,
η ΟΝΕ κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να διαχειρισθεί την κρίση. Η απουσία θεσμοθετημένου
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μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, οι περιορισμοί της Συνθήκης, αλλά κύρια η ανησυχία
δημιουργίας προηγούμενου για άλλες υπερχρεωμένες χώρες, προκάλεσαν δισταγμούς και
καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η υιοθέτηση τελικά του χρηματοδοτικού προγράμματος επιβλήθηκε αναγκαστικά από
τον φόβο διάχυσης της κρίσης αλλά και απειλής της ίδιας της νομισματικής ολοκλήρωσης.
Στην συνέχεια η Ευρωζώνη ανέπτυξε και άλλα μέσα αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων σε
περιφερειακές χώρες όπως το European Financial Stabilization Mechanism (EFSM) και το
European Financial Stability Facility (EFSF).
Ωστόσο για την Ελλάδα το Α’ Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής και επακόλουθα το
Πρόγραμμα Προσαρμογής καθυστέρησε και από την άλλη πλευρά αποδείχθηκε
αναποτελεσματικό. Τόσο οι στόχοι του όσο και η σύντομη διάρκεια αποπληρωμής του
χρηματοδοτικού πακέτου των 110 δις € μάλλον επιδείνωσαν την κρίση το 2011. Έτσι χάθηκε
πολύτιμος χρόνος από τον Οκτώβριο του 2009 με αποτέλεσμα να διογκωθεί το ελληνικό
δημόσιο χρέος.
Από την άλλη πλευρά το Α’ Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης των 110 δις €
έθετε ως προϋπόθεση την πιστή εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσιονομικής
Προσαρμογής και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων με δραστικές περικοπές δαπανών,
αύξηση φόρων για μείωση του ελλείμματος στο 3% το 2014 και προέβλεψε ανάκαμψη της
οικονομίας από το 2012. Παράλληλα εκτιμούσε ότι η χώρα θα επέστρεφε στις αγορές το
2012 και η αποπληρωμή του δανείου θα υλοποιούνταν από το 2013 με 8,1 δις, 28,6 δις το
2014 και 38,9 δις € το 2015178.
Πρόκειται σαφώς για αστοχία της ΟΝΕ στην διαχείριση της κρίσης καθόσον δεν
έπαιρνε υπόψη τις επιπτώσεις της ύφεσης στην Ελλάδα. Αγνοούσε την βασική οικονομική
αλήθεια ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς
περιορισμό της ύφεσης και χωρίς ανάπτυξη.
Οι ανεδαφικές εκτιμήσεις του Α’ Μνημονίου είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση
των δημοσιονομικών από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων από το Μάιο του 2010.
Την άνοιξη του 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβλεπε έλλειμμα 9,3% και διατήρηση του
χρέους στο 166% το 2012179. Έτσι τον Ιούλιο του 2011 μπροστά στην αποτυχία του Α’
Προγράμματος Χρηματοδοτικής Στήριξης και τις συνεχείς υποβαθμίσεις της ελληνικής
οικονομίας διαπιστώθηκε ότι η χώρα δεν ήταν δυνατόν να προσφύγει στις αγορές το 2012 και
αποφασίσθηκε η παροχή του Β’ Προγράμματος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, το οποίο
επέβαλλε ένα ακόμα πιο αυστηρό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής
Σταθερότητας αλλά και περικοπή του δημοσίου χρέους.
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Την 21η Ιουλίου 2011 μετά την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Σταθερότητας και μετά από πολλές καθυστερήσεις ακόμα και στην
καταβολή της 5ης δόσης του Α’ Προγράμματος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αποφασίσθηκε η
έγκριση του Β’ Προγράμματος 109 δις € με όρο την περικοπή του χρέους και την ανταλλαγή
ομολόγων με άλλα μακροπρόθεσμα. Αλλά η συμφωνία αυτή και πάλι αμφισβητήθηκε αφού
το κούρεμα των ομολόγων κατά 21% κρίθηκε μη αρκετό για την βιωσιμότητα του χρέους, το
οποίο θα έφθανε το 186% του ΑΕΠ το 2013. Το Β’ Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης
αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 και το νέο προέβλεπε χρηματοδότηση 100 δις € από
το οποίο τα 40 δις προορίζονταν για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, μείωση
της αξίας των ελληνικών ομολόγων κατά 50%, ανταλλαγή με νέα ομόλογα μεγαλύτερης
διάρκειας και εξασφάλιση πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στην ρευστότητα από το
Ευρωσύστημα. Το νέο ύψος του Β’ Προγράμματος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ανερχόταν
σε 130 δις €.
Αλλά και η εφαρμογή της συμφωνίας του Οκτωβρίου του 2011 καθυστέρησε με
αποτέλεσμα η χώρα να εισέλθει σε μία μακρά περίοδο αβεβαιότητας, με ένταση της
κινδυνολογίας μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 οπότε εγκρίθηκε τελικά το αναθεωρημένο Β’
Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης το οποίο προέβλεπε και ανταλλαγή 205 δις €
ομολόγων με περικοπή της αξίας τους κατά 53,5%180.
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο ρόλος της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης στην διαχείριση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο
αποτελεσματικός όπως θα έπρεπε. Οι καθυστερήσεις, οι ενδοιασμοί, η διστακτικότητα στην
λήψη αποφάσεων, οι συνεχείς αναθεωρήσεις αποφάσεων, οι αστοχίες στις εκτιμήσεις, ο
φόβος εσωτερικού πολιτικού κόστους επιδείνωναν συνεχώς την κρίση χρέους στην Ελλάδα.
Αν είχε επιδειχθεί αποφασιστικότητα από την έναρξη της κρίσης το 2009 στην ανεπιφύλακτη
στήριξη της χώρας, οι εξελίξεις θα ήταν διαφορετικές και η κρίση πιο διαχειρίσιμη. Όσον
αφορά τώρα την ορθότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων, αυτά θα αναλυθούν στην
συνέχεια της μελέτης.
2.2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Το Β’ Μνημόνιο Οικονομικής Συνεργασίας για παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας στην
Ελλάδα που οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και εγκρίθηκε την άνοιξη του 2012
προέβλεπε:
1. Την μείωση της ονομαστικής αξίας 198 δις € χρέους προς τον ιδιωτικό τομέα και
ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων με νέα ύψους 62,38 δις € στο 31,5% της αρχικής
έκδοσης. Επιπλέον 15% ήτοι 29,68 δις € θα παρεχόταν στους κομιστές των ομολογιών με
βραχυπρόθεσμους τίτλους 2 ετών του European Financial Stability Facility (EFSF) δηλαδή
του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Αρχικά προβλέπονταν ανταλλαγή χρέους 205
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δις €. Συνολικά η αξία των νέων τίτλων ανήλθε στα 92,07 δις και κατά συνέπεια το χρέος
μειώθηκε κατά 105,97 δις € ήτοι 54% του ΑΕΠ181.
2. Τα επιτόκια των ομολόγων μέχρι το 2015 θα ήταν 2%, 3% μέχρι το 2020, 3,65%
μέχρι το 2021 και 4,3% για την μετέπειτα περίοδο. Η διάρκεια καθορίσθηκε μέχρι 30 έτη και
η αποπληρωμή θα άρχιζε 11 χρόνια μετά την έκδοση τους182.
3. Ενεργοποίηση του European Financial Stability Mechanism (EFSM) για
χρηματοδοτική ενίσχυση της χώρας με 144,7 δις €. Η διάρκεια των χρηματοδοτικών
διευκολύνσεων ήταν μέχρι 30 έτη με κυμαινόμενο επιτόκιο.
4. Την εφαρμογή από τη Ελλάδα ενός αυστηρού Προγράμματος Προσαρμογής και
δεσμευτικών όρων για χορήγηση τμηματικά της ενίσχυσης μετά από ελέγχους για
διαπίστωση προόδου στην υλοποίηση των στόχων:

Αποκατάσταση των Ρυθμών Ανάπτυξης

Διασφάλιση Δημοσιονομικής Ισορροπίας
Η επίτευξη των στόχων αυτών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί με συγκεκριμένα
μέτρα πολιτικής όπως:

Περικοπές Δαπανών, μείωση Δημόσιου Τομέα

Αύξηση των Φορολογικών Εσόδων

Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος

Δομικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις για πτώση των τιμών και αύξηση της
απασχόλησης

Ιδιωτικοποιήσεις

Απελευθέρωση Αγορών και Επαγγελμάτων

Ελαστικοποίηση της Αγοράς Εργασίας με μείωση των μισθών στον ιδιωτικό
τομέα για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Τον Ιούλιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε183:
 Γενική αλλά μικρή πρόοδο στην εφαρμογή του Προγράμματος Προσαρμογής
 Αμετάβλητο το μακροοικονομικό περιβάλλον
 Πρωτογενές Έλλειμμα -1,3% το 2012 έναντι -1,5%
 Υπέρβαση Δημοσιονομικών Στόχων στον τομέα της Υγείας
 Αβεβαιότητα για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές 2013-2014
 Πρωτογενές Πλεονάσματα 2015-2016 μικρότερα των προβλεπόμενων στο
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
 Έλλειψη δυνατότητας του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού για βελτίωση της
επάρκειας και απόδοσης του, παρά τις προτεραιότητες για βελτίωση των εσόδων
 Καθυστερήσεις στις Ιδιωτικοποιήσεις
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 Αμετάβλητη η δυναμική του Δημοσίου Χρέους (Έναρξη μείωσης από το 2014 με
120% το 2021 εφόσον εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα Προσαρμογής)
Οι διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιούνται στο 4ο έτος της
δημοσιονομικής κρίσης με την ελληνική οικονομία σε ύφεση. Η ίδια η έκθεση184 προβλέπει
για το 2013 ύφεση -4,2% στην συνέχεια των αρνητικών ρυθμών -7,1% το 2011 και -6,4% το
2012. Η περισσότερο ίσως θετική αναφορά γίνεται για την πορεία του δημοσιονομικού
ελλείμματος. Προβλέπει -3,3% το 2014, ενώ εκτιμά μηδενισμό του πρωτογενούς ελλείμματος
το 2013 και 1,5% πρωτογενές πλεόνασμα το 2014. Αλλά το κρίσιμο μέγεθος του χρέους
αυξήθηκε από 156,9% του ΑΕΠ το 2012 σε 175,5% το 2013 και βρίσκεται σε επίπεδα
υψηλότερα πριν το ‘κούρεμα’ (170,3% το 2011) λόγω εκταμίευσης των νέων δανείων του
Μηχανισμού Στήριξης.
Δεδομένου ότι οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και τα μέσα επίτευξης
τους καθορίστηκαν από την Ζώνη του Ευρώ και υπαγορεύθηκαν για πιστή εφαρμογή στην
χώρα και μάλιστα ελέγχονται τακτικά από κλιμάκια της Τρόικα οι παραπάνω εκτιμήσεις και
προβλέψεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι τον Μάρτιο του 2012 κατά τον χρόνο συμφωνίας του
Β’ Προγράμματος Προσαρμογής οι προβλέψεις ήταν:
ΠΙΝΑΚΑΣ 86: Προβλέψεις 2013
ΑΕΠ

0%

Πρωτογενές Πλεόνασμα

+1,8%

Δημόσιο Χρέος

165,4%

Δημοσιονομικό Έλλειμμα

-4,6%

ΠΗΓΗ: The Second Economic Adjustment Program of Greece-Third Review, Occasional
Papers 159, July 2013
Προφανώς το Πρόγραμμα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ως όρος για την
χρηματοδοτική ενίσχυση αποδείχνεται αναποτελεσματικό. Άλλωστε το γεγονός αυτό έχει
επίσημα αποδεχθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ τελευταία αναπτύσσονται νέα
σενάρια για Γ’ Πρόγραμμα Στήριξης ή παραπέρα περικοπή του χρέους.
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Εδώ προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα όχι τόσο για την χρηματοπιστωτική
αφερεγγυότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων,
αλλά για την πολιτική αφερεγγυότητα των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωζώνης αν όχι για
πολιτική σκοπιμότητα.
Στα επιβληθέντα μέτρα οικονομικής προσαρμογής περιλαμβάνονται οι περικοπές
μισθών στον ιδιωτικό τομέα, η ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργοδοτών, η χαλάρωση των
περιορισμών στις απολύσεις, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και
γενικότερα η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Όμως αναπόφευκτα αλλαγές τέτοιου
χαρακτήρα συρρικνώνουν το εισόδημα, μειώνουν την ζήτηση και δημιουργούν ύφεση. Από
την άποψη αυτή, η επιδίωξη εσωτερικής υποτίμησης για αναπλήρωση της απολεσθείσας
ανταγωνιστικότητας όχι μόνο δεν την αυξάνει, αλλά αντίθετα την επιδεινώνει και
ενδεχομένως οι συνέπειες να είναι σοβαρές.
Το κόστος εργασίας έχει μειωθεί κατά 15,1% την τριετία 2011-2013185, τα ελλείμματα
στο ισοζύγιο έχουν περιορισθεί, αλλά η ελληνική οικονομία υποβαθμίστηκε με την
εκτεταμένη ανεργία και την φτώχεια. Και αυτό γιατί η μείωση της ζήτησης οδήγησε σε
συρρίκνωση των εισαγωγών και οι εξαγωγές αυξήθηκαν δυσανάλογα με μείωση του κόστους
εργασίας. Αντίθετα συρρικνώθηκε η παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας και
μειώθηκαν οι επενδύσεις. Το κόστος εργασίας δεν είναι το μοναδικό στοιχείο του κόστους
παραγωγής και η έλλειψη επενδύσεων σε σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στην
βελτίωση των μεθόδων παραγωγής υποβαθμίζει την παραγωγικότητα της εργασίας και κατά
συνέπεια την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.
Οι λόγοι αναποτελεσματικότητας του Μνημονίου:
1. Ακατάλληλο Μίγμα Μακροοικονομικής Πολιτικής:
Ο πυρήνας του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος αφορά στον λανθασμένο συνδυασμό
δημοσιονομικής λιτότητας και ύφεσης στην πραγματική οικονομία. Το μοντέλο αυτό που
αποδείχνεται ως ένα σπείραμα οικονομικής συρρίκνωσης προκύπτει από διαστρέβλωση του
ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής σε περιόδους κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας.
Εφαρμόσθηκε συνολικά στην Ευρωζώνη μετά την χρηματοπιστωτική κρίση με συνέπεια να
επιστρέψει το 2012 εκ νέου στην ύφεση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 87: Ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
2009

-4,4%

2010

+2%

2011

+1,6%

2012

-0,7%

2013 (Εκτίμηση)

-0,4%

ΠΗΓΗ: Real GDP growth rate-volume, Eurostat
Η λιτότητα που επιβλήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες (Ιρλανδία,
Πορτογαλία) στα πλαίσια των προγραμμάτων διάσωσης ως μέσο θεραπείας εκφυλίζεται σε
χρόνια πάθηση. Τα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα δεν αφορούν αποκλειστικά στην
δημοσιονομική διαχείριση. Εδώ το κύριο αίτιο όπως αναλύθηκε εντοπίζεται στον χαρακτήρα
του αναπτυξιακού μοντέλου που ακολουθήθηκε και στις διαρθρωτικές ανεπάρκειες της
εγχώριας οικονομίας.
Από την παραπάνω άποψη έχουν ιδιαίτερη σημασία οι επιπτώσεις της ασκούμενης
προκυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής. Το 2012 οι ερευνητές Hannsgen & Papadimitriou186
του Levy Institute of Bard College εκτίμησαν τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής
για την περίοδο 2009-2014, δηλαδή σύγκριναν τις προηγούμενες πολιτικές με τις νέες
περιοριστικές, με την υπόθεση ότι η οικονομία παραμένει σταθερή. Οι προβλέψεις
αφορούσαν το πρωτογενές έλλειμμα.

186
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ΠΙΝΑΚΑΣ 88: Μεταβολές στο Κυκλικά Αναπροσαρμοζόμενο Δημοσιονομικό Ισοζύγιο
2009-2014
Χώρα

Μεταβολές στο Δημοσιονομικό Ισοζύγιο

Ελλάδα

-17,1%

Ιρλανδία

-11%

Πορτογαλία

-9,7%

Ισπανία

-8%

ΠΗΓΗ: Hannsgen, G. & Papadimitriou, D., Fiscal Traps and Macro Policy after the
Eurozone Crisis, Public Policy Brief, Levy Economics Institute of Bard College, No 127,
2012

Για τη περίπτωση της Ελλάδος οι μεταβολές στο κυκλικά αναπροσαρμοζόμενο
έλλειμμα είχαν καλυφθεί δύο έτη ενωρίτερα.
Οι παραπάνω συγγραφείς αναφέρονται στην λεγόμενη ‘δημοσιονομική παγίδα’,
δηλαδή στον ανατροφοδοτούμενο κύκλο δημοσιονομικών περικοπών και οικονομικής
ύφεσης. Ο όρος ‘δημοσιονομική παγίδα’ (fiscal trap) χρησιμοποιείται από τους
μετακεϋνσυανούς οικονομολόγους για τεκμηρίωση της αδυναμίας της περιοριστικής
πολιτικής να πετύχει δημοσιονομικούς στόχους. Σύμφωνα με αυτούς, ο κύκλος
περιστρέφεται γύρω από την μείωση της ζήτησης και προκαλεί περικοπές δαπανών και
αύξηση των φόρων. Η πολιτική αυτή υποβαθμίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της
οικονομίας και ο κύκλος συνεχίζεται.
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ΣΧΗΜΑ 3: Δημοσιονομική Παγίδα (Fiscal Trap)

Περικοπές Δαπανών-Αυξήσεις
Φόρων

Αύξηση
Ελλείμματος

Επιβράδυνση
Ανάπτυξης

Αστοχία Στόχων

Ανεργία
Πτώση της Ζήτησης

Πτώση Φορολογικών Εσόδων
Αύξηση Μεταβιβαστικών
Πληρωμών

Κρίση Χρέους

Άνοδο
Επιτοκίων

Η αποφυγή της παγίδας σε περιόδους ύφεσης απαιτεί μέτρα τόνωσης για υπέρβαση
των συνεπειών της ύφεσης αλλά και της δημοσιονομικής κρίσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 89: Η δημοσιονομική παγίδα του Προγράμματος Προσαρμογής 20112012
Μέγεθος

2012

Μείωση Δαπανών2,3

-11,9% (2011-2012)

Μείωση Εσόδων2,3

-4% (2011-2012)

Ανάπτυξη5

-6,4%

Απασχόληση4

-8%

Ζήτηση4

-9,5% (2011-2012)
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Αποκλίσεις μεταξύ Προγράμματος Προσαρμογής και Πραγματικών Μεγεθών 2012
Στόχοι Ελλείμματος1

6,5%

Πραγματικό Έλλειμμα6

9%

Στόχος ΑΕΠ1

1,1%

Πραγματικό ΑΕΠ5

-6,4%
ΠΗΓΕΣ:

1. The Economic Adjustment Program for Greece, European Economy,
Occasional Paper No 61, May 2010
2. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού του 2013, Υπουργείο Οικονομικών,
Οκτώβριος 2012
3. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού του 2014, Υπουργείο Οικονομικών,
Νοέμβριος 2013
4. Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 15 Νοεμβρίου 2013
5. Real GDP growth rate-volume, Eurostat
6. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat

Για τα εισοδήματα του 2011, τα οποία δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν το 2012
εφαρμόσθηκαν νέοι φορολογικοί συντελεστές υψηλότεροι για τα μεσαία και χαμηλά
εισοδήματα βάσει του Ν. 4024/11. Μειώθηκε το αφορολόγητο όριο στα 5.000 € και
επιβλήθηκε φόρος 10% στα εισοδήματα μέχρι 12.000 € που ήταν το αφορολόγητο όριο.
Επίσης καταργήθηκε η έκπτωση 10% επί του επιπλέον ποσού των αποδείξεων, ενώ
μειώθηκαν οι εκπτώσεις για διάφορες κατηγορίες δαπανών.
Η δημοσιονομική παγίδα αποτυπώνει τα αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης
μακροοικονομικής πολιτικής. Οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 11,9% την περίοδο 2011-2012
αλλά με την ύφεση 6,4% τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν παρά την αύξηση της φορολογίας,
με συνέπεια να σημειωθεί απόκλιση στόχων το 2012 μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού του
Προγράμματος Προσαρμογής (Οκτώβριος 2011) και των πραγματικών τελικών μεγεθών
(Πίνακας 89). Έτσι απαιτούνται νέα μέτρα που θα έχουν τις ίδιες συνέπειες.
2. Ανεπάρκεια Ανταπόκρισης στην δυναμική του Δημόσιου Χρέους:
Το κρίσιμο ζήτημα στον σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή του Β’ Προγράμματος
Προσαρμογής αφορά στην εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Στόχο αποτελεί η μείωση του στο
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161,4% του ΑΕΠ το 2016 σύμφωνα με το μακροοικονομικό σενάριο του Προγράμματος από
175,5% το 2013. Για την τριετή περίοδο 2014-2016 το σενάριο προβλέπει μέσο ρυθμό
ανάπτυξης 2,4%187.
ΠΙΝΑΚΑΣ 90: Κατηγορίες Δημοσίου Χρέους και Επιτόκια
Κατηγορίες Δημοσίου
Χρέους

Ποσά (Σε εκ. €)

Επιτόκιο1 (31-3-2013)

Ομόλογα

85.413,74

2,1% το 2015
3% το 2016

Έντοκα

14.958,82

3,95%-4,3%

Τίτλοι

182,76

Ν.Α.

Δάνεια Τραπέζης Ελλάδος

5.212,26

Ν.Α.

Λοιπά Δάνεια Εσωτερικού

118,5

Ν.Α.

Ειδικά και Διακρατικά
Δάνεια

7.061,17

Κυμαινόμενα

Δάνεια Μηχανισμού
Στήριξης

191.111,64

Κυμαινόμενο EFSF και
Euribor 3 Μηνών+3% για το
Α’ Πακέτο (Government
Loan Financing)
Δάνειο IMF κλιμακούμενο :
SDR
SDR+2%
SDR+3%

Λοιπά Δάνεια Εξωτερικού

5.299

-

Σύνολο

309.357,89

-

ΠΗΓΗ: Δελτίο Δημοσίου Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών, Νο 69, Μάρτιος 2013 &
Προϋπολογισμός 2011, Υπουργείο Οικονομικών, 18 Νοεμβρίου 2010
Α’ Πακέτο Διακρατικών Δανείων (GLF): 53 δις €
Α’ Πακέτο IMF: 28 δις €

187
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Τα επιτόκια δανεισμού από το EFSM που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του δανείου
είναι κυμαινόμενα και δεν έχουν ανακοινωθεί από τον Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας. Αντίθετα για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία ορίζονται επιτόκια δανεισμού
5% για 5 έτη και 5,7% για 10 έτη και 5,9% για την Ιρλανδία για 5 έτη (EFSM). Ωστόσο
στους όρους χρηματοδότησης της Ελλάδος αναφέρεται η κάλυψη του κόστους δανεισμού του
ταμείου. Όσον αφορά το επιτόκιο του διακρατικού δανείου του Α’ Πακέτου Στήριξης το
επιτόκιο ήταν Euribor 3 Μηνών+3%, αλλά μειώθηκε κατά 1 μονάδα όταν συμφωνήθηκε το
δεύτερο. Τέλος για τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το επιτόκιο είναι
κλιμακούμενο SDR 3 μηνών πλέον 0%, 2%, 3% περιθωρίου, όπου το SDR 3 μηνών είναι
0,09% (EFSF, IMF)188.
Από τα παραπάνω δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ακριβώς το μέσο σταθμικό
επιτόκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους. Γενικότερα ωστόσο θεωρείται ότι κυμαίνεται στο
3%189.
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 υφίσταται συσχέτιση του χρέους με τους ρυθμούς
ανάπτυξης και το επιτόκιο δανεισμού σύμφωνα με το Μοντέλο Domar.
Υπολογισμός Πρωτογενούς Πλεονάσματος (st) βάσει του Μοντέλου Domar
dt- dt-1 =(r-g)*dt-1-st 
st = (r-g)*dt-1- (dt- dt-1) 
st ={ (3%-2,4%) * (175,5%)} – (161,4%-175,5%)
st= 0,15153 ή s=5,05% για κάθε έτος

Δηλαδή η μεταβολή του χρέους αποτελεί συνάρτηση της διαφοράς των ρυθμών
ανάπτυξης και επιτοκίων και του πρωτογενούς ελλείμματος.
Οπότε για την μείωση κατά 14 μονάδες βάσεις του χρέους μέχρι το 2016 όπως
προβλέπει το Πρόγραμμα Προσαρμογής με r=3%, g=2,4%, dt-1=1,755, απαιτείται πρωτογενές
πλεόνασμα 5,05% ετησίως (2014-2016).
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα για την τριετία εκτιμά πρωτογενή πλεονάσματα 1,5%
(2014), 3% (2015), 4,5% (2016)190. Προφανώς η επίτευξη υψηλών ρυθμών πρωτογενών

188

Tantos, Public Debt Sustainability: The Case of Greece, Journal of Reviews on Global Economics,
27-40, 2012
189

Collignon, St., Austerity versus Growth (III): Fiscal Policy and Debt Sustainability, Social Europe
Journal, 30 May 2013
190
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πλεονασμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη όπως έχει αναφερθεί στην περίπτωση που r>g και
από την άποψη αυτή η μείωση του χρέους στο ύψος που προβλέπεται στο Πρόγραμμα
ανέφικτη.
Η περικοπή του χρέους κατά 105 δις € με το PSI Plus τον Μάρτιο και κατά 31,9 δις €
από το Πρόγραμμα Επαναγοράς ομολόγων τον Δεκέμβριο 2012191 δεν οδήγησαν σε καθαρή
μείωση του χρέους καθόσον εκταμιεύθηκαν τα νέα δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης. Το
χρέος συνεχίζει να αναπτύσσει την δυναμική του με άνοδο του ύψους του και οι προοπτικές
μείωσης του κρίνονται ζοφερές.
Μεταβολή Χρέους 2012
Μείωση λόγω Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) -105,97 δις €192 (54,7% του
ΑΕΠ193)
Μείωση λόγω Επαναγοράς Ομολόγων -31,9 δις €194 (16,5% του ΑΕΠ)
Σύνολο Μείωσης -137,87 δις € (71,2% του ΑΕΠ)
Αύξηση λόγω Εκταμίευσης Δανείων Μηχανισμού Στήριξης EFSF 108,3 δις € (55,9% του
ΑΕΠ)
Αύξηση λόγω Εκταμίευσης Δανείου Διεθνούς Νομισματικού Δανείου 1,6 δις € (0,8% του
ΑΕΠ)
Σύνολο Αύξησης 109,9 δις €195 (56,7% του ΑΕΠ)
Καθαρή Μεταβολή 28 δις € (14,5% του ΑΕΠ)

3.

Αδυναμία Αντιμετώπισης των Διαρθρωτικών Προβλημάτων της Ελληνικής
Οικονομίας:

Η επιδιωκόμενη εσωτερική υποτίμηση αγνοεί τις διαρθρωτικές αδυναμίες της
ελληνικής οικονομίας από τις οποίες προκύπτει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Το
ζήτημα είναι ποια είναι η σύνθεση της παραγωγής, ποιοι τομείς αναπτύσσονται, ποιες
κατηγορίες προϊόντων παράγονται, τι ποιότητα έχουν και αν ανταποκρίνονται στο συνεχώς

191

Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισμών 2013 και 2014, Υπουργείο Οικονομικών

192

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού του 2013, Υπουργείο Οικονομικών, Οκτώβριος 2012

193

Υπολογισμοί βάσει του ΑΕΠ του 2012: 193,749 δις € (Πίνακας 6)

194

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού του 2014, Υπουργείο Οικονομικών, Νοέμβριος 2013

195

European Financial Assistance: EFSF and EFSM, Federal Ministry of Finance of Germany, 10
January 2014
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μεταβαλλόμενο πρότυπο της διεθνούς ζήτησης. Η μείωση των επενδύσεων στα πλαίσια του
προγράμματος λιτότητας υποβαθμίζει παραπέρα την παραγωγικότητα της εργασίας και κατά
συνέπεια την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, καθώς επιβραδύνεται ο
τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των μέσων παραγωγής.
Η εσωτερική υποτίμηση μειώνει την εγχώρια ζήτηση και ανατροφοδοτεί την ύφεση.
Άλλωστε η μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα
της μεγάλης μείωσης των εισαγωγών και όχι της μικρής βελτίωσης των εξαγωγών. Αλλά με
το συγκεκριμένο διαρθρωτικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας η αύξηση της εξωτερικής
ανταγωνιστικότητας με την εσωτερική υποτίμηση αν δεν αντιμετωπισθεί, το παραγωγικό
πρόβλημα στερείται σημασίας σε αυτήν τουλάχιστον την φάση της κρίσης. Αν δεν
παράγονται εξαγώγιμα προϊόντα δεν είναι δυνατό να αυξηθούν οι εξαγωγές ακόμα και όταν
μειωθεί το κόστος εργασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 91: Εξαγωγές- Εισαγωγές (Ετήσιες Μεταβολές)
Έτος

Εξαγωγές

Εισαγωγές

2010

+5,2%

-6,2%

2011

+0,3%

-7,3%

2012

-2,4%

-13,8%

ΠΗΓΗ: World Bank Data

Η εσωτερική υποτίμηση δεν φαίνεται να έχει βελτιώσει την εξαγωγική επίδοση της
χώρας. Μετά την αύξηση το 2010, επανέκαμψε η στασιμότητα και το 2012 επανήλθε μείωση
κατά 2,4%. Αντίθετα οι εισαγωγές μειώθηκαν δραματικά λόγω της μείωσης των
εισοδημάτων και της ζήτησης.
2.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Στην σημερινή φάση εξέλιξης της κρίσης, μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων
λιτότητας και τις δραματικές συνέπειες, κατά ανάγκην οποιαδήποτε πρόταση διεξόδου
κινείται στα πλαίσια της διαμορφωμένης μακροοικονομικής πραγματικότητας. Αν είχε
ακολουθηθεί μία διαφορετική πολιτική, αν η Ευρωζώνη επέδειχνε από την έναρξη της κρίσης
αποφασιστικότητα για στήριξη, ασφαλώς η κρίση χρέους θα είχε αποφευχθεί και η ύφεση
στην πραγματική οικονομία θα ήταν ηπιότερη.
Σήμερα οι προτάσεις διεξόδου αναγκαστικά περιορίζονται στα πλαίσια της
Ευρωζώνης, δεδομένου ότι η ελληνική κρίση αποτελεί μέρος του προβλήματος της
Ευρωζώνης και επιπλέον η έξοδος της χώρας από το Ευρώ είναι αδιανόητη.
Χωρίς ριζική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας
και με δεδομένες τις σημερινές παραγωγικές δυνατότητες ποιοτικά και ποσοτικά, η
επανάκτηση του εθνικού νομίσματος είναι χωρίς αντίκρισμα. Η επακόλουθη της αποχώρησης
υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος δεν έχει να προσφέρει κανένα πλεονέκτημα για την
χώρα όσον αφορά την αποκατάσταση της απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας. Χωρίς
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παραγωγή η υποτίμηση με αποχώρηση από το Ευρώ θα έχει τα ίδια αποτελέσματα με την
εσωτερική υποτίμηση εντός του Ευρώ και επιπρόσθετα θα οδηγήσει σε νομισματική
αστάθεια και άνοδο του πληθωρισμού.
Από την άποψη αυτή, η εντός του Ευρώ και εντός της Ευρωζώνης λύση προϋποθέτει
αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική και εγκατάλειψη κατά κύριο λόγο του
αντιπαραγωγικού και επικίνδυνου συνδυασμού ύφεσης και χρέους. Βέβαια, οι όποιες
τροποποιήσεις στα προγράμματα εξυγίανσης προϋποθέτουν την συναίνεση της Ευρωζώνης
και φυσικά αλλαγή της πολιτικής της με παράλληλες θεσμικές αλλαγές στην λειτουργία της
νομισματικής ολοκλήρωσης.
Η στρατηγική εναλλακτικής λύσης στη βάση ενός προγράμματος διεξόδου στηρίζεται
στους άξονες: ανάπτυξη-παραγωγή-απασχόληση. Δίνει προτεραιότητα στην εκκίνηση της
αναπτυξιακής διαδικασίας με ισχυρή δημοσιονομική τόνωση και μείωση της έντασης στην
δημοσιονομική προσαρμογή. Στοχεύει στην αλλαγή του μακροοικονομικού περιβάλλοντος
και στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής.
1. Εκπόνηση ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος πενταετούς διάρκειας παραγωγικής
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της οικονομίας με κυρία σημεία:
 Συγκεκριμένες δράσεις τόνωσης και ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων με
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα περιλαμβάνει κίνητρα και ενισχύσεις
επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ιδιαίτερη
έμφαση πρέπει να δοθεί στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση.
 Μέτρα για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και των ενεργειακών πόρων της
χώρας.
 Εκτέλεση έργων υποδομών και κατασκευών για ενίσχυση της απασχόλησης και των
εισοδημάτων.
 Αποκατάσταση της ομαλής χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας σε
όλους τους τομείς μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
 Αναπλήρωση της μείωσης της ζήτησης με επαναφορά των μισθών στον ιδιωτικό
τομέα στα προηγούμενα επίπεδα ιδιαίτερα στα κατώτερα ημερομίσθια.
 Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για τα είδη ευρείας κατανάλωσης.
 Μέτρα για προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό για παραγωγικές επενδύσεις.
 Φορολογική ελάφρυνση των κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων και ιδιαίτερα
υψηλή επιβάρυνση των καταθετών στο εξωτερικό.
 Βελτίωση του φοροεισπρακτικού και εισφοροεισπρακτικού μηχανισμού για αύξηση
των εσόδων και περιορισμό της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Στελέχωση των
υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής επαγγελματικής και εκπαιδευτικής
στάθμης.
 Επανεξέταση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (R & D).
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2. Χρηματοδότηση του Προγράμματος:
Σύμφωνα με την μελέτη των Παπαδημητρίου, Νικηφόρου & Zezza (2013)196 του Levy
Economics Institute of Bard College η χρηματοδότηση του προγράμματος με δοσμένη την
έλλειψη εγχώριων πόρων μπορεί να προέλθει είτε από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε
από άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδική δανειοδότηση για αυστηρά
προκαθορισμένους στόχους και μόνο για αναπτυξιακούς σκοπούς. Το ύψος του εκτιμάται σε
30 δις € με ρυθμούς εκταμίευσης 2 δις € το τρίμηνο.
3. Προβλεπόμενες θετικές επιπτώσεις του Προγράμματος:
Από την εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσιονομικής τόνωσης όπως εκτιμάει το
εναλλακτικό σενάριο του Levy Economics Institute197 μπορούν τα προκύψουν τα παρακάτω
θετικά αποτελέσματα:
Α. Αύξηση του ΑΕΠ σε 175 δις το 2016 από 162 δις € το 2013
Β. Ενίσχυση της απασχόλησης κατά 200.000 θέσεις εργασίας περισσότερες από
όσες προβλέπει το πρόγραμμα προσαρμογής το 2016
Γ. Πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 2% του ΑΕΠ το 2016
Δ. Έλλειμμα Δημοσιονομικό 4% το 2016
4. Μείωση της Έντασης της Δημοσιονομικής Προσαρμογής:
Με δεδομένη την ανάγκη δημοσιονομικής τόνωσης της οικονομίας απαιτείται
ηπιότερη δημοσιονομική προσαρμογή. Τα ελλείμματα να παραμείνουν σε υψηλότερα
επίπεδα του 3% του ΑΕΠ για αρκετά χρόνια με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης. Από την
άποψη αυτή η μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ πρέπει να
προκύψουν από αύξηση του και όχι από περικοπές δαπανών και αύξηση των φόρων. Εάν
αποκατασταθεί ένας ρυθμός ανάπτυξης 5% στα επόμενα έτη, η δημοσιονομική προσαρμογή
θα συντελεσθεί σε σταθερή βάση. Άλλωστε εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι το υψηλό επίπεδο
του χρέους δεν λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη.
5. Αλλαγές στην θεσμική λειτουργία και την πολιτική της Ευρωζώνης:
 Τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά
τον στόχο της νομισματικής σταθερότητας. Συνδυασμός του στόχου αυτού με την
υποβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης. Δυνατότητα
νομισματικής χρηματοδότησης κατά το πρότυπο του Federal Reserve Bank και της Bank of
Japan.
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Παπαδημητρίου, Δ. Νικηφόρου, Μ. & Zezza, G. Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις
πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική ανάλυση, Levy Economics Institute of Bard College, Ιούλιος 2013
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Παπαδημητρίου, Δ. Νικηφόρου, Μ. & Zezza, G. Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις
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 Επανεξέταση των στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κριτήρια
δημοσιονομικής σταθερότητας ήδη έχουν ακυρωθεί στην πράξη. Επιβάλλεται η θέσπιση των
κριτηρίων πραγματικής σύγκλισης στα επίπεδα του ΑΕΠ και της απασχόλησης και
συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμογή τους.
 Εναρμόνιση σταδιακά της δημοσιονομικής πολιτικής και ιδιαίτερα της φορολογικής
για αποφυγή εσωτερικού ανταγωνισμού από πλευράς συντελεστών φορολογίας.
 Ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων χωρών της Ευρωζώνης για αντιμετώπιση των
προβλημάτων ανταγωνιστικότητας. Με δεδομένο το όφελος των ισχυρών κρατών από την
ενιαία αγορά και την χαμηλή ανταγωνιστικότητα των χωρών της περιφέρειας επιβάλλεται
εφαρμογή πολιτικής όχι μόνο μείωσης των ελλειμμάτων στα ισοζύγια από την περιφέρεια
αλλά και μείωση των πλεονασμάτων από τις χώρες του πυρήνα με εσωτερική ανατίμηση.
 Αναθεώρηση των συνθηκών όπου απαιτείται για ένα νέο ρόλο και μία νέα λειτουργία
της Ευρωζώνης στην κατεύθυνση της συνοχής και ισόμετρης ανάπτυξης και περιορισμού ή
και εξάλειψης των ανισορροπιών και ανισοτήτων. Τα προβλήματα χρέους των χωρών του
Νότου είναι προβλήματα της Ευρωζώνης και πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της με
τρόπο αποτελεσματικό.
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Χρονολόγιο της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ελλάδα
Ημερομηνία

Γεγονός

19/10/2009: Ενημέρωση Ecofin για Έλλειμμα 12,5% αντί για 6% για το 2009
22/10/2009: Fitch Υποβάθμιση σε Α08/12/2009: Fitch Υποβάθμιση σε ΒΒΒ+
16/12/2009: S&P Υποβάθμιση σε ΒΒΒ+
22/11/2009: Moody’s Υποβάθμιση σε Α1
15/01/2010: Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ)
02/02/2010: Πρώτο Πακέτο Επιπρόσθετων Μέτρων
16/02/2010: Έγκριση ΠΣΑ από Ecofin
03/03/2010: Νέο Πακέτο Μέτρων
25/03/2010: Ανακοίνωση Σύστασης Μηχανισμού Στήριξης
09/04/2010: Fitch Υποβάθμιση σε ΒΒΒ12/04/2010: Spreads 386 μονάδες βάσης
23/04/2010: Αίτημα ένταξης στο Μηχανισμό
27/04/2010: S&P Υποβάθμιση σε ΒΒ- και Spreads 846
03/05/2010: Αναστολή επ’ αόριστον ορίου πιστοληπτικής ικανότητας αποδοχής
Ελληνικών Ομολόγων
05/05/2010: Υπογραφή Α’ Μνημονίου (Memorandum of Understamding)
14/06/2010: Moody’s Υποβάθμιση σε Βa1 (junk ή non-investment grade bond)
28/08/2010: Spreads 941 μονάδες βάσης
29/10/2010: Έγκριση Μονίμων Μηχανισμών Στήριξης
14/01/2011: Fitch Υποβάθμιση σε ΒΒ+ (junk bond)
07/03/2011: Moody’s Υποβάθμιση σε Β1
12/03/2011: Επιμήκυνση του χρόνου του δανείου προς την Ελλάδα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
29/03/2011: S&P Υποβάθμιση σε ΒΒ09/05/2011: S&P Υποβάθμιση σε Β
20/05/2011: Fitch Υποβάθμιση σε Β+
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01/06/2011: Moody’s Υποβάθμιση σε Caa1
09/06/2011: S&P Υποβάθμιση σε CCC
29/06/2011: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος από Βουλή
13/07/2011: Fitch Υποβάθμιση σε CCC
21/07/2011: Έγκριση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Β’ Πακέτου 144,7 δις €
25/07/2011: Moody’s Υποβάθμιση σε Ca
27/07/2011: S&P Υποβάθμιση σε CC
08/08/2011: Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών κάτω από 1.000 μονάδες
20/10/2011: Έγκριση Πολυνομοσχεδίου για νέα μέτρα
27/10/2011: Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κούρεμα χρέους 50%
31/10/2011: Πρόταση για Δημοψήφισμα
11/11/2011: Νέα Κυβέρνηση Τεχνοκρατών
24/01/2012: Έγκριση Νέου Πολυνομοσχεδίου
12/02/2012: Έγκριση Β’ Μνημονίου
09/03/2012: Ολοκλήρωση Διαδικασίας PSI
05/06/2012: Χρηματιστηριακός Δείκτης ΧΑ κάτω από 500 μονάδες
21/06/2012: Νέα Κυβέρνηση
07/11/2012: Έγκριση Νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Πηγές:
1. Χαρδούβελης, Γκ. & Καραμούζης, Ν., Από την Διεθνή Κρίση στην Κρίση της
Ευρωζώνης και της Ελλάδος, Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, 2011
2. www.wikipedia.org
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Η Ιταλική Οικονομία, η τρίτη από άποψη μεγέθους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
ένατη παγκοσμίως, επηρεάσθηκε σοβαρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008. Οι
εξαγωγές της μειώθηκαν από 448,2 δις € το 2008 σε 360,88 δις € το 2009 (-19,5%)198 και το
ΑΕΠ την περίοδο 2008-2009 απώλεσε 6,7%199 της συνολικής του αξίας. Έτσι η χώρα εισήλθε
σε ύφεση από την οποία επανέκαμψε προσωρινά το 2010-2011 για να επιστρέψει το 2012.
Το 2011 η Ιταλία απειλήθηκε από κρίση χρέους με ισχυρές πιέσεις στις τιμές των
ομολόγων της, προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές λόγω του τεραστίου ύψους
του χρέους της (1,9 τρις €)200. Το υπόβαθρο της κρίσης αυτής, ανεξάρτητα από την ύφεση
που είχε προηγηθεί σε σημαντικό βαθμό σχετίζεται με τα διαρθρωτικά προβλήματα της
ιταλικής οικονομίας την προηγούμενη δεκαετία.
3.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
3.1.1 ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1950-2001
Η Ιταλία υπέστη σοβαρές καταστροφές στην εξέλιξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
1940-1945. Το ΑΕΠ σημείωσε πτώση 10% για κάθε χρόνο κατά μέσο όρο και οι απώλειες
ήταν μεγαλύτερες τα έτη 1943-1945 όταν το μέτωπο του πολέμου μεταφέρθηκε στο έδαφος
της201. Το νόμισμα κατέρρευσε στο τριακοσιοστό της προπολεμικής του αξίας, ενώ στην
διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου είχε ολισθήσει στο ένα πέμπτο της αρχικής του
αξίας202.
Μετά το 1948 η Ιταλία επωφελήθηκε όπως και άλλες χώρες από το Σχέδιο Marshall, το
οποίο την διευκόλυνε στην εισαγωγή πρώτων υλών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από
τις ΗΠΑ όπως και στην σταθεροποίηση του νομίσματος της. Παράλληλα συντέλεσε στο
προοδευτικό άνοιγμα της ιταλικής οικονομίας προς τις διεθνείς αγορές, εγκαταλείποντας τις
τάσεις αυτάρκειας του μεσοπολέμου203.
Το Ιταλικό Οικονομικό Θαύμα

198

Goods and services, imports and exports, Eurostat

199

Real GDP growth rate-volume, Eurostat

200

Economic and Financial Document 2013: Summary and Policy Objectives, Ministry of Economy
and Finance of Italy
201

Toniolo, G., The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification, Oxford University
Press Inc, 2012
202

World War II and Post War Monetary Stabilization, Bank of Italy

203

Toniolo, G., The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification, Oxford University
Press Inc, 2012
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Η Χρυσή Εποχή του 1950-1973 της ευρωπαϊκής οικονομίας (όπως αναφέρθηκε στην
Εισαγωγή) οδήγησε την ιταλική οικονομία σε μεγαλύτερη άνθιση σε σύγκριση με τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με ρυθμό ανάπτυξης 5,3% κάθε έτος και αύξηση της βιομηχανικής
παραγωγής κατά 8,2% και της παραγωγικότητας κατά 6,2%. Η συνολική παραγωγικότητα
των συντελεστών παραγωγής συνέβαλε κατά 46% στην άνοδο του ΑΕΠ ήτοι 17% οι εισροές
εργασίας και 29% του κεφαλαίου. Το ιταλικό παραγόμενο προϊόν ανά εργατοώρα από 46,5%
του βρετανικού το 1951 αυξήθηκε στο 101,6% το 1973204. Οι ρυθμοί οικονομικής
μεγέθυνσης είναι υψηλότεροι των αντίστοιχων στην Ευρώπη και παγκόσμια (Πίνακας 1 και
Πίνακας 93) και εφάμιλλοι της Γερμανίας 205, αλλά χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους στην
Ελλάδα (Πίνακας 4).
Ωστόσο το οικονομικό θαύμα της ιταλικής οικονομίας οφείλεται στην άνοδο της
παραγωγικότητας στην συγκεκριμένη περίοδο χωρίς εξάρτηση από κεφάλαια του εξωτερικού
σε αντίθεση με το ελληνικό θαύμα. Από την εξέλιξη του ιταλικού ισοζυγίου εμπορευμάτων
προκύπτουν σημαντικά πλεονάσματα μετά το 1964 τα οποία συνεχίσθηκαν μέχρι και την
ενεργειακή κρίση το 1973 οπότε σημειώνεται σημαντικό έλλειμμα 884,322 εκ. €206 σε
αντίθεση με την μόνιμη ελλειμματικότητα του ελληνικού (Πίνακας 3).
ΠΙΝΑΚΑΣ 92: Ισοζύγιο Εμπορευματικών Συναλλαγών Μέσο Ετήσιο Υπόλοιπο
(Σε εκ. € Τρέχουσες Τιμές)
1950-1954

1955-1958

1959-1964

1965-1969

1970-1973

-127,26

-90,68

-43,96

509,70

12,73

ΠΗΓΗ: Historical Statistics: Historical time series of Italian National Accounts 18612011, Bank of Italy
Το ιταλικό οικονομικό θαύμα συμπίπτει χρονικά με την Χρυσή Εποχή της ευρωπαϊκής
οικονομίας 1950-1973 ήτοι μέχρι την έκρηξη της πρώτης ενεργειακής κρίσης. Είναι ακριβώς
η ίδια περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται και το αντίστοιχο ελληνικό. Ωστόσο ο
ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι υψηλότερος 7,10% έναντι 5,3% (Πίνακας 4) στην
Ιταλία (Πίνακας 93) αλλά και στις δύο χώρες πιο δυναμικός από την Ευρώπη συνολικά
(Πίνακας 1).
Η μεγαλύτερη όμως επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ελλάδα,
αποτέλεσμα εισαγωγής κεφαλαίων, δεν συμβαδίζει με μία θετική πορεία των υπολοίπων
χαρακτηριστικών της οικονομίας την ίδια περίοδο. Το εμπορευματικό ισοζύγιο στην Ελλάδα
εξελίσσεται σε μόνιμα ελλειμματικό με αυξανόμενο ρυθμό (Πίνακας 3), ενώ στην Ιταλία

204

Toniolo, G., The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification, Oxford University
Press Inc, 2012
205

Seliger, B., Theories of economic miracles, Ordnungspolitische Diskurse, No 2010-01

206

Historical Statistics: Historical time series of Italian National Accounts 1861-2011, Bank of Italy
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μετά το 1950 τα ελλείμματα είναι σχετικά μικρά και από το 1957 παρουσιάζει σημαντικά
πλεονάσματα μέχρι και το 1973207. Διαφορά καταγράφεται και στην παραγωγικότητα
εργασίας όπου από τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής208 για την
περίοδο 1961-1973 στην Ιταλία ο ρυθμός ανόδου ήταν 5,6%, ενώ στην Ελλάδα 9% αλλά και
για τις δύο χώρες τα επίπεδα είναι υψηλά.
Από τα παραπάνω προκύπτει η μη αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της πρώτης
μεταπολεμικής περιόδου και για τις δύο χώρες. Ιδιαίτερα όμως για την Ελλάδα η μεγάλη
άνοδος της παραγωγικότητας για την περίοδο 1961-1973 δεν οδήγησε σε βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας στο τομέα των εξαγωγών όπου οι επιδόσεις παρέμειναν χαμηλές.
Ωστόσο μετά την πρώτη Πετρελαϊκή Κρίση το 1973, η άνοδος των τιμών των πρώτων
υλών και ο επακόλουθος πληθωρισμός οδήγησαν σε απώλεια των πλεονεκτημάτων της
προηγούμενης περιόδου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 93: Μακροοικονομικά Μεγέθη Μεταπολεμικής Περιόδου
Μεγέθη

19501973

197419854

198619904

199119954

199520004

Ρυθμός Ανάπτυξης
(%)

5,31

2,8

3,1

1,3

1,9

Παραγωγικότητα (%)

6,21

1,1

1,7

1,2

0,8

Επενδύσεις (% ΑΕΠ)

24,282

24,9

22,4

20,4

19,9

Καθαρές Δανειακές
Ανάγκες (% ΑΕΠ)

-

-9,3

-11,4

-9,6

-3

Πληθωρισμός (%)
(Αποπληθωριστής
Ιδιωτικής
Κατανάλωσης)

3,93

16,1

6

5,7

2,7

Δημόσιο Χρέος
(% ΑΕΠ)

-

80,2

94,3

120,3

108,5

ΠΗΓΕΣ:
1. Toniolo, G., The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification,
Oxford University Press Inc, 2012
2. Cubel, Α., & M. Sanchis, Τ., Investment and growth in Europe during the
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Golden Age, European Review of Economic History, Volume 13, Issue 02, pp
219-249, August 2009
3. Glyn, A., Hughes, A., Lipietz, A., & Singh, A., The rise and the fall of the
golden age, WIDER Working Papers, April 1988
4. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Την περίοδο 1950-1973 σημειώνεται υψηλός ρυθμός ανάπτυξης 5,3% και άνοδος της
παραγωγικότητας 6,2%. Όμως από το 1974 μέχρι το 2000 η παραγωγικότητα εργασίας
μειώνεται σταδιακά με μικρή βελτίωση την περίοδο 1986-1990 για να φτάσει στο 0,8% την
περίοδο 1995-2000 (Πίνακας 93). Η αρνητική αυτή εξέλιξη που σηματοδοτεί την παραπέρα
πορεία της ιταλικής οικονομίας με χαμηλές αναπτυξιακές επιδόσεις αποτελεί συνέπεια των
μειωμένων συνεχώς επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
Η διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης την περίοδο 1974-1990 παρά την υποβάθμιση των
παραγωγικών δυνατοτήτων της ιταλικής οικονομίας, σε μία περίοδο εσωτερικών αναταραχών
και εγχώριας τρομοκρατίας οφείλεται στην δημοσιονομική και νομισματική επέκταση για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της Πετρελαϊκής Κρίσης (Έλλειμμα: -9,3% την περίοδο 19741985, -11,4% την περίοδο 1986-1990) (Πίνακας 93).
Ο υψηλός πληθωρισμός των δεκαετιών του 70’ και του 80’ συνέβαλε στην αύξηση των
ονομαστικών μισθών και του κόστους εργασίας προκαλώντας εξασθένιση της
ανταγωνιστικότητας της ιταλικής οικονομίας στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές.
Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (European Monetary System)
το 1979 επέβαλε περιορισμούς στην νομισματική πολιτική για επίτευξη συναλλαγματικής
σύγκλισης των Ισοτιμιών των Νομισμάτων. Έτσι στην επόμενη δεκαετία ο πληθωρισμός
μειώθηκε στο 6% (1986-1990) και 5,7% (1991-1995) (Πίνακας 93). Όμως από τους
νομισματικούς περιορισμούς για την επίτευξη της νομισματικής σταθερότητας πλήττεται η
ανάπτυξη με την αύξηση του ΑΕΠ να περιορίζεται στο 1,3% (1991-1995) και 1,9% (19952000) (Πίνακας 93).
Η προοπτική της εφαρμογής της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 για την δημιουργία
του κοινού νομίσματος κατέστησε πιο αυστηρή την νομισματική πολιτική. Έτσι
συρρικνώθηκε η ζήτηση και ο πληθωρισμός κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή, η
οποία είχε οδηγήσει σε μείωση και των επιτοκίων δανεισμού, διευκόλυνε την συγκράτηση
του δημοσίου χρέους. Από την άλλη όμως πλευρά η απώλεια ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε
πιο σοβαρό πρόβλημα από την διαφορά πληθωρισμού σε σχέση με άλλες χώρες209.
Το πρόβλημα του δημοσίου χρέους ιστορικά εμφανίζεται στην δεκαετία του 1970 και
εξελίσσεται σε σοβαρή διαρθρωτική αδυναμία της ιταλικής οικονομίας. Από 50,1% την

209

Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda, Working Paper FG
1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs, September 2012

173

περίοδο 1961-1973210 έφθασε στο 80,2% την περίοδο του 80’ (Πίνακας 93). Όμως η Συνθήκη
του Μάαστριχτ (1991) πέραν της σύγκλισης του πληθωρισμού έθεσε ως όρο για την
συμμετοχή στο κοινό νόμισμα και την δημοσιονομική σύγκλιση. Η Ιταλία είχε θέσει ως
πολιτικό στόχο την συμμετοχή στο κοινό νόμισμα από την δημιουργία του. Έτσι μετά την
έξοδο της Ιταλίας από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα το 1992 λόγω της
συναλλαγματικής κρίσης, η κυβέρνηση υιοθέτησε περιοριστική δημοσιονομική πολιτική για
περιορισμό του ελλείμματος στο 3% που καθόριζε η Συνθήκη211.
Ωστόσο ο εξωτερικός αυτός καταναγκασμός για δημοσιονομική σταθερότητα
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμετοχή στην ΟΝΕ δεν απέδωσε διατηρήσιμα
αποτελέσματα. Το ήδη συσσωρευμένο υψηλό επίπεδο χρέους απαιτούσε παρά την μείωση
των επιτοκίων υψηλές δαπάνες εξυπηρέτησης και ο δραστικός περιορισμός του προϋπέθετε
χρόνο και υψηλό ΑΕΠ. Έτσι μέχρι και την περίοδο 1995-2000 το δημόσιο χρέος
συντηρήθηκε σε επίπεδα πάνω από 100% του ΑΕΠ (Πίνακας 93).
Συμπερασματικά οι μεταπολεμικές εξελίξεις στην οικονομία της Ιταλίας
χαρακτηρίζονται από το 1973 και μετά από μακροοικονομική αστάθεια. Η σχετική μείωση
των επενδύσεων ανέστρεψε την άνοδο της παραγωγικότητας της πρώτης μεταπολεμικής
περιόδου και έτσι η άνοδος του ΑΕΠ δεν ήταν αποτέλεσμα πλέον της ορθολογικής
αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού αλλά της νομισματικής επέκτασης. Όταν όμως η
συνθήκη του Μάαστριχτ επέβαλε νομισματική σταθερότητα και δημοσιονομική πειθαρχία το
ΑΕΠ συρρικνώθηκε και το ήδη συσσωρευμένο χρέος διαχρονικά επιβάρυνε την οικονομία με
συνέπεια και την πρόκληση απειλής κρίσης χρέους.
3.1.2 ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2002-2012
Η έλλειψη αναπτυξιακού ρυθμού στην διάρκεια της δεκαετίας θεωρείται το
σοβαρότερο διαρθρωτικό πρόβλημα από την έναρξη της συμμετοχής της χώρας στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Οι κυριότεροι παράγοντες της αναπτυξιακής
υστέρησης είναι οι χαμηλές επενδύσεις σε πάγιο και ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανεπαρκής
προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης και το ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών.
Η μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ της περιόδου είναι 2,2% το 2006 (Πίνακας 112). Τα
υπόλοιπα έτη είτε παρουσιάζεται αρνητική ή περιορισμένη εξέλιξη που υποδηλώνει
στασιμότητα.
Ο πληθωρισμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα της νομισματικής
σταθερότητας που εξασφάλισε η χώρα από την ένταξη της στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα
μετά από δεκαετίες ιδιαίτερα υψηλών πληθωριστικών πιέσεων. Όμως ο χαμηλός
πληθωρισμός και επακόλουθα τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού στο πλαίσιο της ΟΝΕ δεν
φαίνεται να έχουν συμβάλει στην δημοσιονομική ανόρθωση και στην σταθεροποίηση του
δημοσίου χρέους.
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Τα ελλείμματα του προϋπολογισμού δεν περιορίσθηκαν και παραμένουν πάνω από 3%
του ΑΕΠ τα περισσότερα έτη της περιόδου. Έτσι το δημόσιο χρέος συνέχισε να αυξάνει σε
επίπεδα πάνω από 100% του ΑΕΠ. Από 105,4% το 2002 έφθασε στο 120,7% του ΑΕΠ το
2011 (Πίνακας 110). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή πέραν από την διατήρηση
των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού, οφείλεται και στην αδύναμη ανάπτυξη της δεκαετίας
με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ.
Το 2008 η χώρα επλήγη από την παγκόσμια και χρηματοπιστωτική κρίση και στο
δοσμένο μακροοικονομικό περιβάλλον περιήλθε σε ύφεση μέχρι το 2009, η οποία επιδείνωσε
τις χρόνιες αρνητικές εξελίξεις στην ιταλική οικονομία. Αν και ανέκαμψε το 2010, το
επόμενο έτος απειλήθηκε με κρίση χρέους. Για την αντιμετώπιση της απειλής υπό το βάρος
και των πιέσεων της αγοράς, αλλά και της Ευρωζώνης, η χώρα υποχρεώθηκε σε εφαρμογή
προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης με λήψη μέτρων λιτότητας. Έτσι η ύφεση
επανήλθε με πτώση του ΑΕΠ -2,5% το 2012 και παραπέρα προβλεπόμενη μείωση -1,8% το
2013212.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη 2002-2012

ΑΕΠ
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Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
Έλλειμμα Ισοζυγίου
Τρεχουσών
Συναλλαγών

-6,00%
ΠΗΓΕΣ:

1. Real GDP growth rate-volume, Eurostat
2. HICP-inflation rate, Eurostat
3. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
4. Balance of the current account, Eurostat
5. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
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3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΑ
Η δημοσιονομική κρίση στην Ιταλία το 2011 εκδηλώθηκε ως κρίση χρέους. Η χώρα η
οποία πάντα αντιμετώπιζε αυξημένες δανειακές ανάγκες, βρέθηκε στην δίνη των αναταραχών
των αγορών με μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού και σοβαρή υποβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας. Το ύψος του δημοσίου χρέους κρινόταν μη
αντιμετωπίσιμο από τους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωζώνης και από την άποψη αυτή η
απειλή για το κοινό νόμισμα σημαντική.
Η κρίση χρέους ήταν συνέπεια της ύφεσης που είχε προηγηθεί και η οποία μετά από
μία σύντομη περίοδο επανέκαμψε το τρίτο τρίμηνο του 2011. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε
κατά 0,2% από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2011 και 0,7% το τελευταίο τρίμηνο του
2011. Από την άλλη πλευρά οι προοπτικές ανάπτυξης για το 2012 κρίνονταν αρνητικές σε
αντίθεση με τις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρωζώνης οι οποίες το 2011 πέτυχαν
θετικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ (Γερμανία 3%, Γαλλία 1,7%)213.
Στο τέλος του 2011 τα spreads των ιταλικών ομολόγων έφθασαν τις 500 μονάδες
βάσης. Μετά από μία χαλάρωση λόγω του προγράμματος Long Term Refinancing Operations
(LTRO) με πράξεις ανοικτής αγοράς ιταλικών ομολόγων τριετούς διάρκειας, τα spreads
υπερέβησαν τις 500 μονάδες βάσης τον Ιούλιο του 2012 . Παράλληλα αυξήθηκαν τα επιτόκια
δανεισμού του ιδιωτικού τομέα και η πιστωτική επέκταση για τις μικρές επιχειρήσεις από
3,5% τον Νοέμβριο του 2011 μετατράπηκε σε αρνητική (-0,9%) τον Δεκέμβρη του 2012214.
Ωστόσο η κρίση χρέους στην Ιταλία δεν οφείλεται μόνο σε συγκυριακούς παράγοντες,
όπως στις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και στις γενικότερες
εξελίξεις στην Ευρωζώνη (Ελλάδα, Ιρλανδία). Οι βαθύτερες αιτίες αφορούν στα προβλήματα
της ιταλικής οικονομίας, κύρια διαρθρωτικού χαρακτήρα, τον ρόλο του κράτους στην
άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής και την επίδραση της συμμετοχής στο Ευρώ στην
εξωτερική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η δημοσιονομική κρίση όπως εκδηλώθηκε με
απειλή μετεξέλιξης σε κρίση χρέους αποτελεί σύμπτωμα μιας παθογένειας της ιταλικής
οικονομίας. Είναι φαινόμενο που χρήζει αναλυτικής ερμηνείας πέραν του πλαισίου των
αγορών, συγκυριών, εξωγενών παραγόντων και συστημικού κινδύνου.
Από τα παραπάνω προκύπτει και η ιδιορρυθμία της δημοσιονομικής κρίσης στην
Ιταλία. Ανεξάρτητα από την μορφή με την οποία εκδηλώθηκε το 2011, ουσιαστικά η
αφετηρία της εντοπίζεται το 2008 όταν η οικονομία εισήλθε σε ύφεση. Η σύντομη ανάκαμψη
το 2010 αφορά την διάρκεια της φάσης του οικονομικού κύκλου, ενώ τα χαρακτηριστικά της
δημοσιονομικής κρίσης διατηρούνται με το επίπεδο του χρέους στο 119,3% το 2010 και
120,7 % του ΑΕΠ το 2011 (Πίνακας 112). Η εναλλαγή των οικονομικών φάσεων δεν έχει
ανακόψει την πορεία της δημοσιονομικής κρίσης και από την άποψη αυτή στην μελέτη
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γενικά εξετάζεται ενιαία για την περίοδο 2008-2012 και ιδιαίτερα για την περίοδο 2011-2012
σε ότι αφορά την κρίση χρέους.
3.2.1 Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ KINDLEBERGERMINSKY
3.2.1.1 Εξέταση της Κρίσης
Η συμμετοχή της Ιταλία στην Ζώνη του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος, του Ευρώ,
από την δημιουργία του (1-1-1999) με το κλείδωμα της ισοτιμία της Lira, καλλιέργησε
θετικές προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας της. Η συναλλαγματική σταθερότητα
παράλληλα με την εξάλειψη του υψηλού πληθωρισμού, από τον οποίο υπέφερε η χώρα τις
πιο προηγούμενες δεκαετίες, δημιούργησε αντικειμενικές προϋποθέσεις για ικανοποιητικούς
ρυθμούς ανάπτυξης και δημοσιονομική εξυγίανση.
Βέβαια οι προσδοκίες αποδείχθηκαν μη ρεαλιστικές και οι αρνητικές επιπτώσεις της
ένταξης κύρια στην ανταγωνιστικότητα της ιταλικής οικονομίας δεν οδήγησαν σε ανάπτυξη
ούτε σε μείωση του χρέους. Ωστόσο από το 2003 και παρά τα υπαρκτά προβλήματα της
πραγματικής οικονομίας, στις αγορές δημιουργήθηκε κλίμα ευφορίας το οποίο στον ενιαίο
νομισματικό χώρο με χαμηλά επιτόκια ευνοούσε την συντήρηση του ήδη υψηλού επιπέδου
χρέους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 94 : Εξελίξεις της Αγοράς Ιταλικών Ομολόγων
Έτος
(Δεκέμβριος)

Απόδοση
10 years bond

Υπόλοιπο Ονομαστικής
Αξίας 31/12 (σε δις €)

Δημόσιο Χρέος
(σε δις €)

1999

-

1.088,599

1.269,293

2000

5,3%

1.107,348

1.287.673

2001

5,07%

1.146,632

1.357,259

2002

4,54%

1.147,416

1.367,184

2003

4,46%

1.169,656

1.392,401

2004

3,79%

1.209,023

1.443,407

2005

3,56%

1.246,785

1.511,210

2006

4,05%

1.286,283

1.575,210

2007

4,56%

1.317,904

1.605,126

2008

4,4%

1.383,831

1.671,001

2009

4,2%

1.470,098

1.769,254

2010

4,63%

1.548,662

1.851,252

2011

6,81%

1.604,536

1.907,392

2012

4,54%

1.655,254

1.988,629

ΠΗΓΕΣ:
1. Government Benchmark Bonds, Bank of France
2. The Public Finances: Supplements to the Statistical Bulletin, Monetary and
Financial Indicators, Bank of Italy, Volume XI, Number 66-7, December 2001
3. Abridged Report 2006: Statistical Appendix, Financial Year 113th, Bank of Italy,
31 May 2007
4. Abridged Report 2012: Statistical Appendix, Financial Year 119th, Bank of Italy,
31 May 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 95: Τιμές Χρηματιστηρίου και Ακινήτων
Έτος

Τιμές Χρηματιστηρίου (%)

Τιμές Ακινήτων (2007=100)

1999

22,9

60,35

2000

5,4

62,71

2001

-23,7

66,31

2002

-23,7

74,22

2003

14,9

78,8

2004

17,5

83,62

2005

13,9

90,02

2006

19

95,27

2007

-8

100

2008

-48,7

102,6

2009

20,7

102,09

2010

-8,7

100,89

2011

-24

101,64

2012

10,2

98,79

ΠΗΓΕΣ:
1. Annual Report 2004: Abridged Version, Bank of Italy, 31 May 2005
2. Annual Report 2010: Abridged Version, Financial Year 117th, Bank of Italy, 2011
3 Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013
4. Residential Property Price Index Statistics, European Central Bank
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ΠΙΝΑΚΑΣ 96: Αποδόσεις Ιταλικών Ομολόγων 2011-2012 (%)
Μήνας

2011

2012

Ιανουάριος

4,74

6,56

Φεβρουάριος

4,75

5,54

Μάρτιος

4,81

4,96

Απρίλιος

4,75

5,5

Μάιος

4,73

5,77

Ιούνιος

4,82

5,91

Ιούλιος

5,5

6

Αύγουστος

5,28

5,83

Σεπτέμβριος

5,53

5,21

Οκτώβριος

5,78

4,96

Νοέμβριος

6,81

4,85

Δεκέμβριος

6,81

4,54

ΠΗΓΗ: Government Benchmark Bonds, Bank of France
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ΠΙΝΑΚΑΣ 97: Εξέλιξη της Εγχώριας Πιστωτικής Επέκτασης προς τον Ιδιωτικό Τομέα
Έτος

Υπόλοιπο Δανείων (Δις €)

Πιστωτική Επέκταση (%)

1998

690,677

7,5

1999

761,321

10,2

2000

862,250

13,3

2001

922,575

7

2002

979,517

6,2

2003

1.048,297

7

2004

1.107,883

5,7

2005

1.193,132

7,7

2006

1.324,727

11

2007

1.455,090

9,8

2008

1.526,396

4,9

2009

1.552,593

1,7

2010

1.682,155

8,3

2011

1.712,497

1,8

2012

1.722,624

0,6

ΠΗΓΕΣ:
1. Monetary Financial Institutions: Banks and Money Market Funds, Monetary and Financial
Indicators, Volume XI, Number 64, Bank of Italy, 30 November 2001
2. Annual Report 2002: Abridged Version, Bank of Italy, 31 May 2003
3. Annual Report 2005: Abridged Version, Bank of Italy, 31 May 2006
4. Abridged Report 2008: Statistical Appendix, Financial Year 115th, Bank of Italy, 31 May
2009
5. Abridged Report 2011: Statistical Appendix, Financial Year 118th, Bank of Italy, 31 May
2012
6. Abridged Report 2012: Statistical Appendix, Financial Year 119th, Bank of Italy, 31 May
2013
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3.2.1.2 Στάδια της Κρίσης κατά Kindleberger
1. Displacement: Χαμηλός Πληθωρισμός και Επιτόκια
Η αφετηρία για την δημιουργία κλίματος ευφορίας στις αγορές δεν είναι δυνατό να
εντοπισθεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθόσον λείπει η επέλευση ενός σημαντικού
γεγονότος ή σοβαρής εσωτερικής ή εξωτερικής εξέλιξης. Όμως προφανώς αφορά την περίοδο
μετά την ένταξη της χώρας στο κοινό νόμισμα το 1999 και σχετίζεται με τις προσδοκίες για
μία θετική πορεία της οικονομίας. Η ευνοϊκή εξέλιξη του πληθωρισμού και των επιτοκίων
ανταποκρινόταν στις προσδοκίες και συνέβαλε στη μετέπειτα άνοδο των τιμών των
ομολόγων, ακινήτων και μετοχών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 98: Πληθωρισμός και Επιτόκια 1999-2003 (%)
Μεγέθη

1999

2000

2001

2002

2003

Εναρμονισμένος
Δείκτης
Πληθωρισμού

1,7

2,6

2,3

2,6

2,8

Ονομαστικά
Βραχυπρόθεσμα
Επιτόκια

3

4,4

4,3

3,3

2,3

ΠΗΓΕΣ:
1. Annual Report 2001: Abridged Version, Bank of Italy, 31 May 2002 (Στοιχεία
Πληθωρισμού για τα έτη 1999-2000)
2. HICP-inflation rate, Eurostat
3. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Άρα πιθανό displacement για την δημιουργία κλίματος ευφορίας στις αγορές μπορεί να
θεωρηθεί η μείωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων τα πρώτα χρόνια της ένταξης στο
Ευρώ.
2. Πιστωτική Επέκταση (Credit Expansion): 1999-2002
Από την έναρξη της συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ ο χαμηλός πληθωρισμός, τα
χαμηλά ονομαστικά βραχυχρόνια επιτόκια δανεισμού και τα ακόμα χαμηλότερα πραγματικά
οδηγούν σε ευνοϊκές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο δανεισμός του ιδιωτικού
τομέα διευκολύνεται και η χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους καθίσταται αντιμετωπίσιμη
από την άποψη του κόστους. Το σύνολο των δανείων από 761 δις το 1999 έφθασε τα 979 δις
€ το 2002 (Πίνακας 97). Παράλληλα αυξάνει το δημόσιο χρέος από 1.269 δις το 1999 σε
1.367 δις € το 2002. Την ίδια περίοδο καθοδική πορεία ακολουθούν οι αποδόσεις των
ιταλικών ομολόγων (Πίνακας 94).
3. Ευφορία (Euphoria): 2003-2006
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Η πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο αναζωογονούν τις
αγορές μετοχών και ακινήτων. Ανατροφοδοτείται η δημιουργία κλίματος ευφορίας
αναφορικά με τις παραπέρα εξελίξεις των τιμών το οποίο ενισχύεται από την εύκολη
πρόσβαση στον δανεισμό για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Ο χρηματιστηριακός
δείκτης FUTSI του Μιλάνου κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα με άνοδο 14,9% το 2003,
17,5% το 2004, 13,9% το 2005 και 19% το 2006 (Πίνακας 95). Πρόκειται πραγματικά για
άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς παρά την αναιμική ανάπτυξη της εθνικής παραγωγής.
Άνοδος σημειώνεται και στην αγορά ακινήτων όπου ο δείκτης από 78,8 μονάδες το 2003
αναρριχήθηκε στις 95,27 μονάδες το 2006 (Πίνακας 95). Παραπέρα πτώση παρατηρείται στις
αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ενώ το 2006 το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 1.575 δις € και
η αξία των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά σε 1.286 δις € (Πίνακας 94).
Η ευφορία αυτή φαίνεται να διατηρείται μέχρι το 2006 καθόσον από το 2007 η Ιταλία,
νωρίτερα από την Ελλάδα, αρχίζει να δέχεται τις αρνητικές επιδράσεις της παγκόσμιας
χρηματοοικονομικής κρίσης.
4. Χρηματοπιστωτική Δυσφορία (Financial Distress): 2007-2011
Η χρηματιστηριακή αγορά από 2007 σημειώνει πτώση των τιμών των μετοχών, οι
τιμές των ακινήτων καθηλώνονται στα επίπεδα του 2006 και οι αποδόσεις των ιταλικών
ομολόγων ξεφεύγουν από τα χαμηλά επίπεδα του 2003 και 2004 χωρίς ωστόσο να
μετακινηθούν μέχρι το 2011 σε ανησυχητικά επίπεδα. Η περίοδος 2007-2011 όσον αφορά τις
αγορές συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του δημοσίου χρέους χαρακτηρίζεται ως στάδιο
της δυσφορίας.
Η χρηματιστηριακή αγορά με εξαίρεση το έτος 2009 παρουσιάζει ισχυρή πτώση. Το
2009 απλώς αποτελεί μερική διόρθρωση της μεγάλης πτώσης του 2008 (-48,7%) (Πίνακας
95). Οι αποδόσεις ομολόγων έφθασαν στο 6,81% το 2011 (Πίνακας 94), ενώ η πιστωτική
επέκταση περιορίζεται.
5. Αποστροφή (Revulsion-Discredit)
Η κρίση της Ιταλίας δεν εισήλθε στο τελευταίο στάδιο κατά τον Kindleberger της
αποστροφής. Τα θετικά στοιχεία της ιταλικής οικονομίας σε συνδυασμό με την συνδρομή
του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο ενισχύθηκε με ρευστότητα από το
Ευρωσύστημα αναχαίτισαν τις πιέσεις στις τιμές των ομολόγων. Η χώρα εξασφάλισε
αναχρηματοδότηση του χρέους της και οι αποδόσεις αποκλιμακώθηκαν. Τα υψηλά επιτόκια
του δεκαετούς ομολόγου διατηρήθηκαν στο 6,8% για τους δύο τελευταίους μήνες του 2011.
Στη συνέχεια το 2012 άρχισαν να μειώνονται σταδιακά και τον Δεκέμβριο του 2012
περιορίσθηκαν στο 4,54% (Πίνακας 96).
3.2.1.3 Ανατομία της Ιταλικής Κρίσης Χρέους σύμφωνα με το KindlebergerMinsky Model
1. Displacement: Χαμηλά Επιτόκια &
Πληθωρισμός (Πίνακας 98)


Σταθερότητα Τιμών



Χαμηλά Επιτόκια λόγω ένταξης στο Ευρώ
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2. Πιστωτική Επέκταση (Credit Expansion):
1999-2002


Δάνεια: 761,321 (1999) -> 979,517 δις €
(2002) (Πίνακας 97)



Δημόσιο Χρέος: 1.269,293 (1999) ->
1.367,184 δις € (2002) (Πίνακας 94)



Αξία Ομολόγων: 1.088,599 (1999) ->
1.147,416 δις € (2002) (Πίνακας 94)

3. Ευφορία (Euphoria): 2003-2006


Άνοδος Τιμών Μετοχών: 14,9% (2003)
-.> 19% (2006) (Πίνακας 95)



Άνοδος Τιμών Ακινήτων: 78,8 (2003)
-> 95,27 (2006) (Πίνακας 95)



Χαμηλές Αποδόσεις Ομολόγων: 4,46 %
(2003) -> 4,05% (2006) (Πίνακας 94)



Τραπεζική Πιστωτική Επέκταση:
1.048,297 (2003) -> 1.324,727 δις €
(2006) (Πίνακας 97)

4. Δυσφορία (Distress): 2007-2011


Κατάρρευση Τιμών Μετοχών: -8%
(2007) -> -24% (2011) (Πίνακας 95)



Σταθερότητα Αγοράς Ακινήτων
(Πίνακας 95)



Άνοδος Αποδόσεων Ομολόγων:
(Πίνακας 94)
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Παρατηρήσεις:
Η προσπάθεια ανάλυσης της ιταλικής κρίσης κατά τα στάδια του μοντέλου
Kindleberger-Minsky αντικειμενικά προσκρούει σε δυσχέρειες ένταξης των εξελίξεων σε
κάθε στάδιο εννοιολογικά και χρονικά προσδιορισμένο. Οι ιδιομορφίες της ιταλικής κρίσης
με παρεμβολή της ύφεσης στην πραγματική οικονομία την περίοδο 2008-2009 και στην
συνέχεια την ανάκαμψη κατά τα έτη 2010-2011, δυσχεραίνουν τον ακριβή προσδιορισμό των
σταδίων. Από την άλλη πλευρά η κρίση δεν έφθασε στο τελευταίο στάδιο και δεν
δημιουργήθηκε φούσκα (bubble). Η δυναμικότητα της ιταλικής οικονομίας, η διάρθρωση του
χρέους με μεγαλύτερη συμμετοχή του εσωτερικού χρέους, η δυναμικότητα του ιδιωτικού
τομέα σε συνδυασμό με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με παροχή
ρευστότητας και τα προγράμματα της ιταλικής κυβέρνησης οδήγησαν στην αναχαίτιση της
κρίσης. Οι αγορές πείστηκαν για την δυνατότητα της χώρας να διαχειρισθεί το χρέος της και
έτσι κατέστη εφικτή η αναχρηματοδότηση του χωρίς προσφυγή στους μηχανισμούς στήριξης.
Ωστόσο παρά τις ιδιομορφίες η ανάλυση οδηγεί σε ορισμένες διαπιστώσεις που
ανταποκρίνονται στο μοντέλο όπως ότι:
 Ένα θετικό γεγονός δημιούργησε ευφορία
 Προηγήθηκε της κρίσης η πιστωτική επέκταση
 Η αγορά μετοχών και ακινήτων κινείται όπως προβλέπει το μοντέλο
 Η συσσώρευση χρέους προκαλεί δυσφορία στους επενδυτές όπως και στους
κατόχους περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση της φούσκας
3.2.2 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
3.2.2.1 Μακροοικονομικές Ανισορροπίες-Διαρθρωτικές Αδυναμίες
Τα κύρια προβλήματα της ιταλικής οικονομίας την προηγούμενη της κρίσης περίοδο
ήταν η χαμηλή αναπτυξιακή επίδοση και το διευρυνόμενο χάσμα ανταγωνιστικότητας από τις
υπόλοιπες ανεπτυγμένες οικονομίες. Τα προβλήματα αυτά αλληλοσυνδέονται και έχουν
οδηγήσει την χώρα σε παρατεταμένη στασιμότητα. Παράλληλα αποτέλεσαν ισχυρά εμπόδια
στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης συντηρώντας την δημοσιονομική αστάθεια με
υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 99: Οικονομικές Εξελίξεις 2001-2012
Μεγέθη

2001

2006

2008

2012

ΑΕΠ (Σε τρις $)

1,402

1,756

1,821

1,863

Μεταβολή ΑΕΠ

+1,8%

+1,9%

-0,7%

-2,4%

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (Σε $)

24.300

30.200

31.000

30.600

Γεωργία

2,4%

1,9%

2%

2%

Βιομηχανία

30%

28,9%

26,7%

24,2%

Υπηρεσίες

67,6%

69,2%

71,3%

73,8%

Εξαγωγές (Σε δις $)

243

417,1

566,1

478,9

Εισαγωγές (Σε δις $)

226

428,7

566,8

453,5

Βιομηχανική Παραγωγή

-0,4%

+1,5%

-0,2%

-4,2%

Ανεργία

10%

7%

6,8%

10,6%

Πληθωρισμός

2,7%

2,1%

3,6%

3,3%

Σύνθεση
ΑΕΠ

ΠΗΓΗ: CIAWorld Factbook 2002, 2007, 2009 & 2013

3.2.2.1.1 Μεταβολή στη Διάρθρωση του ΑΕΠ
Η βιομηχανική παραγωγή αποτελούσε σημαντικό τμήμα του εθνικού προϊόντος 30%
το 2001 αλλά μειώθηκε στην δεκαετία στο 24,2% (2012) (Πίνακας 99). Ο δευτερογενής
τομέας παραμένει ωστόσο κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25,8%) και της
Ευρωζώνης (25,5%), αλλά σε απόσταση από τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες, την Γερμανία
(30,8% του ΑΕΠ το 2011), και την Ισπανία (27%) (Πίνακας 100).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 100: Δευτερογενής Τομέας (2011) ως % του ΑΕΠ
Χώρα

Βιομηχανική
Παραγωγή

Κατασκευές

Σύνολο
Δευτερογενούς
Τομέα Παραγωγής

Ευρωπαϊκή Ένωση
(27)

19,5

6,3

25,8

Ευρωζώνη (17)

19,3

6,2

25,5

Γερμανία

26,2

4,6

30,8

Ιταλία

18,6

6

24,2

Ισπανία

16,9

10,1

27

Πορτογαλία

17

6,3

23,3

Ελλάδα

13,5

4,5

18

Γαλλία

12,6

6,2

18,8

ΠΗΓΗ: Gross value added at basic prices 2001, 2011 (share of total gross value added),
Eurostat

Η μείωση του δευτερογενούς τομέα, κυρίως της βιομηχανικής παραγωγής, με
αντιστάθμιση την άνοδο του τομέα των υπηρεσιών και η σταθερότητα του πρωτογενούς για
μια οικονομία όπως η ιταλική με εξαγωγικό προσανατολισμό αντανακλά βασική διαρθρωτική
αδυναμία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εξέλιξη αυτή όταν υποβαθμίζεται η θέση της στον
ανταγωνισμό σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Ο τομέας των
υπηρεσιών αφορά κυρίως μη εξαγώγιμα αγαθά. Από την άποψη αυτή η μεταβολή στην
σύνθεση του διαταράσσει την εξωτερική ισορροπία και προκαλεί ελλείμματα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών.
Η μεταβολή σηματοδοτεί προϊούσα αποβιομηχάνιση της ιταλικής οικονομίας όχι τόσο
λόγω απώλειας δυνατοτήτων παραγωγής προϊόντος στον συγκεκριμένο κλάδο, αλλά λόγω
υστέρησης σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες της Ευρωζώνης. Η μείωση του
δευτερογενή τομέα αφορά και την βιομηχανική παραγωγή που σύμφωνα με την Eurostat από
22,1% το 2001 μειώθηκε στο 18,6% του ΑΕΠ το 2011215.

215

Gross value added at base prices 2001 and 2011 (% share of total gross value added). png, Eurostat
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: Σύνθεση ΑΕΠ 2001

Γεωργία 2,4%
Βιομηχανία 30%
Υπηρεσίες 67,6%

ΠΗΓΗ: Πίνακας 99
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: Σύνθεση ΑΕΠ 2012

Γεωργία 2%
Βιομηχανία 24,2%
Υπηρεσίες 73,8%

ΠΗΓΗ: Πίνακας 99
3.2.2.1.2 Μείωση στις Επενδύσεις (I)
Η μείωση του δευτερογενούς τομέα σχετίζεται με την επενδυτική στασιμότητα της
δεκαετίας. Οι ακαθάριστες επενδύσεις την περίοδο 2002-2012 κινήθηκαν αρχικά σε χαμηλά
επίπεδα και κατέρρευσαν στην διάρκεια της κρίσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 101: Εξέλιξη των Ακαθάριστων Επενδύσεων (%)
Έτος

2002

Επενδύσεις

3,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-1,3

2

1,3

3,4

1,8

-3,7

11,7

0,6

-1,8

-8

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat την δεκαετία 2002-2012 οι επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου παρουσίασαν μείωση -14% (Πίνακας 101).
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3.2.2.1.3 Αστάθεια στις Εξαγωγές (X)
Από την άλλη πλευρά δεδομένου του υψηλού βαθμού ανοικτής οικονομίας που
παρουσιάζει η Ιταλία, η εξέλιξη των εξαγωγών αποτέλεσε βασικό παράγοντα επιδείνωσης
των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και κύρια του ΑΕΠ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 102: Εξέλιξη Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών (%)
Έτος

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Εξαγωγές

-3

-1,2

6,3

3,4

8,4

6,2

-2,8

17,5

11,4

5,9

2,3

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Τα έτη 2002 και 2003 οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση, στην συνέχεια άνοδο αλλά
επηρεάστηκαν σοβαρά από την κρίση με σημαντική πτώση -17,5% το 2009 και μερική
ανάκαμψη 11,4 % το 2010 (Πίνακας 102).
Γενικότερα το μέγεθος των εξαγωγών παρουσιάζει αστάθεια και πέρα από
συγκυριακούς παράγοντες η αδυναμία οφείλεται στην χαμηλή παραγωγικότητα της ιταλικής
οικονομίας.
3.2.2.1.4 Αδυναμία στην Κατανάλωση (C)
Ο σημαντικός αυτός παράγοντας από άποψη μεγέθους στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, η
Κατανάλωση (Consumption) αποδείχνεται αδύναμος να τροφοδοτήσει και να προωθήσει την
αναπτυξιακή διαδικασία. Η αύξηση του μέσου όρου την δεκαετία 2001-2010 είναι οριακή
(+0,5%)216 ενώ την περίοδο 2002-2012 παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς αύξησης ή
αρνητικούς. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με την αντίστοιχη της ζήτησης που ήταν ανεπαρκής
για να διεγείρει τις καταναλωτικές δαπάνες και δευτερογενώς την εθνική παραγωγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 103: Εξέλιξη Ιδιωτικής Κατανάλωσης και Ζήτησης (%)
Έτος

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ιδιωτική
Καταναλ

0,2

0,9

0,8

1,2

1,4

1,1

-0,8

-1,6

1,5

0,1

-4,2

Ζήτηση

1,3

0,8

1,4

0,9

2,1

1,4

-1,2

-4,4

2,1

-1

-5,3

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

216

Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
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Αποτέλεσμα των αρνητικών εξελίξεων των συνιστωσών του ΑΕΠ (GDP=C+I+X) ήταν
ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης την περίοδο μετά την ένταξη στην ΟΝΕ (Διάγραμμα 17). Η
αναπτυξιακή στασιμότητα απόρροια των διαρθρωτικών αδυναμιών και της ανεπάρκειας του
παραγωγικού δυναμικού διαιώνισε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και τα υψηλά επίπεδα
χρέους (Πίνακας 110). Πέραν όμως από τους παραπάνω παράγοντες, στην αδυναμία αύξησης
του ΑΕΠ συνέβαλε και το πρόβλημα ης οικονομικής ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ των
γεωγραφικών περιοχών του Βορρά που ήταν σημαντικά υψηλότερη από εκείνη του Νότου
(22.801 € κατά κεφαλή εισόδημα έναντι 14.449 € για το 2009)217. Η ανισομέρεια, ιστορικά
χρόνιο πρόβλημα διαίρεσης της χώρας και οικονομικού χάσματος στις γεωγραφικές περιοχές,
ελάχιστα βελτιώθηκε την τελευταία δεκαετία. Ο Νότος αντιμετωπίζει διπλάσια ποσοστά
ανεργίας. Οι βασικές πηγές εισοδημάτων στο Νότο είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και η
γεωργία, και σε αντίθεση με τον Βορρά οι εξαγωγές αποτελούν μικρό τμήμα του εθνικού
προϊόντος. Έτσι θεωρείται μια από τις αιτίες της αδύναμης ανάπτυξης και επακόλουθα και
της υποβόσκουσας δημοσιονομικής αρρυθμίας, η οποία μετεξελίχθηκε σε κρίση χρέους όταν
η οικονομία επλήγη από την ύφεση.
3.2.2.2 Η Δημοσιονομική Πολιτική-Ο Ρόλος του Κράτους
Το δημόσιο χρέος υπερέβη το 120,7% του ΑΕΠ το 2011, αρκετά υψηλότερο από τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης 87,3% του ΑΕΠ (Πίνακας 104).
ΠΙΝΑΚΑΣ 104: Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους ως % του ΑΕΠ (2002-2012)
Έτος

Ιταλία

Ευρωπαϊκή Ένωση
(27)

Ευρωζώνη (17)

2002

105,4

60,3

68

2003

104,1

61,9

69,2

2004

103,7

62,2

69,6

2005

105,7

62,7

70,3

2006

106,3

61,5

68,6

2007

103,3

58,8

66,4

2008

106,1

62,2

70,2

2009

116,4

74,5

80

2010

119,3

80

85,4

2011

120,7

82,4

87,3

217

Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda, Working Paper FG
1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs, September 2012
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2012
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85,2

90,6

ΠΗΓΗ: General government gross debt, Eurostat

Η αύξηση του χρέους της Ιταλίας αντανακλά περισσότερο έλλειψη ανόδου του ΑΕΠ
παρά επιδείνωση λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας. Η εφαρμοσθείσα πολιτική
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών δεν φαίνεται να έχει ισχυρό επεκτατικό χαρακτήρα,
ούτε να αποτελεί τον βασικό παράγοντα δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης.
3.2.2.2.1 Δημόσιες Δαπάνες
Οι Δημόσιες Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ κινούνται σε ορθολογικά επίπεδα
προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (Πίνακας 105).
ΠΙΝΑΚΑΣ 105: Εξέλιξη Δημοσίων Δαπανών ως %του ΑΕΠ (2002-2012)
Έτος

Ιταλία

Ευρωπαϊκή Ένωση
(27)

Ευρωζώνη (17)

2002

47,1

46,6

47,5

2003

48,1

47,2

48

2004

47,5

46,7

47,4

2005

47,9

46,7

47,3

2006

48,5

46,2

46,7

2007

47,6

45,5

46

2008

48,6

47

47,1

2009

51,9

51

51,2

2010

50,4

50,6

51

2011

49,8

49,1

49,5

2012

50,6

49,3

49,9

ΠΗΓΗ: Total general government expenditure, Eurostat

Ακόμα και στην φάση της πρόσφατης κρίσης, παρά την ύφεση, οι δαπάνες
συγκρατούνται στα επίπεδα της Ευρωζώνης. Όσον αφορά την διάρθρωσή τους κατά
κατηγορία δημοσίων δαπανών με εξαίρεση την κατηγορία Γενικών Δαπανών, όπου
περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίου χρέους, η κατανομή των υπολοίπων προσεγγίζει τον
μέσο όρο της Ευρωζώνης ή είναι χαμηλότερη (Πίνακας 106).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 106: Διάρθρωση Δημοσίων Δαπανών ως % του Συνόλου
Χώρα

Γενικές
Δαπάνες

Άμυνα

Οικονομικές
Υποθέσεις

Υγεία

Παιδεία

Κοινωνική
Πρόνοια

Ευρωπαϊκή
Ένωση
(27)

13,5

3

8,2

14,9

10,9

39,9

Ευρωζώνη
(17)

13,8

2,7

8,4

14,9

10,1

40,7

Ιταλία

17,3

3

7,1

14,7

8,5

41

ΠΗΓΗ: General Government expenditure by main function as a percentage of TE, 2011,
Eurostat
Σημείωση: Στην κατηγορία Οικονομικές Υποθέσεις (Economic Affairs) περιλαμβάνονται
δαπάνες υποδομών, δημοσίων έργων και επιδοτήσεων

3.2.2.2.2 Δημόσια Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού της Ιταλίας όπως και οι δαπάνες
προσεγγίζουν τα αντίστοιχα μεγέθη (κατά μέσο όρο) της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης των 27 ή είναι υψηλότερα (Πίνακας 107).
ΠΙΝΑΚΑΣ 107: Εξέλιξη Δημοσίων Εσόδων ως % του ΑΕΠ (2002-2012)
Χώρα

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ΕΕ
(27)

43,9

44

43,8

44,2

44,7

44,6

44,6

44,1

44,1

44,6

45,4

ΖτΕ
(17)

44,8

44,8

44,5

44,8

45,3

45,3

45

44,9

44,8

45,3

46,3

Ιταλία

44

44,4

44

43,4

45

46

45,9

46,5

46,1

46,1

47,7

ΠΗΓΗ: Total general government revenue, Eurostat
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ΠΙΝΑΚΑΣ 108: Εξέλιξη Φορολογικών Εσόδων ως % του ΑΕΠ (2002-2011)
Χώρα

2002

2003

ΕΕ
(27)

36

36

ΖτΕ
(17)

36,7

Ιταλία

40,4

2004
36

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

36,5

36,6

37

36,7

35,8

35,5

35,7

36,6

36,4

36,9

37

37,3

37

36,6

36,4

36,7

41

40,4

40,1

41,7

42,7

42,7

43

42,5

42,5

ΠΗΓΗ: Taxation Trends in the European Union: Data for the EU Member States, Iceland,
Norway, Iceland, Eurostat Statistical Books, 2013

Υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είναι τα
φορολογικά έσοδα της Ιταλίας σε όλη την περίοδο. Με συντελεστή φορολογίας κερδών
επιχειρήσεων 31,4%, συντελεστή ΦΠΑ 23% και ανώτερο συντελεστή φορολογίας
προσωπικού εισοδήματος 43%, η Ιταλία είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με την
υψηλότερη φορολογία τo 2012218.
Η Ιταλία και εντός της Ευρωζώνης είναι μία από τις πρώτες χώρες από την άποψη
φορολογικού βάρους. Έτσι τα έσοδα από την φορολογία είναι αποτέλεσμα των υψηλών
συντελεστών, ενώ η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή στερούν από τον προϋπολογισμό
σημαντικά ποσά. Σύμφωνα με τους Bhatti, Apostolou, Lyman & O’Regan219(2012) η
απώλεια ανέρχεται σε 150 δις € το χρόνο σε μη δηλωθέντα εισοδήματα. Ένας στους τέσσαρις
κατοίκους (15 εκ.) δήλωσε μηδενικά φορολογικά εισοδήματα το 2011, ενώ εκτιμάται ότι
τουλάχιστον 3 εκ. από αυτούς κατέχουν τουλάχιστον τρεις κατοικίες. Φορολογούμενοι με
εισοδήματα μικρότερα των 26.000 $ κατέχουν 188.000 πολυτελή αυτοκίνητα, 500 ιδιωτικά
αεροσκάφη και 42.000 σκάφη αναψυχής.
Η τάση για αποφυγή της φορολογίας αντανακλάται και στα υψηλά μεγέθη
παραοικονομικής δραστηριότητας ή οικονομίας της σκιάς. Το Institute of Economic Affairs
220
έχει υπολογίσει ότι οι μη καταγεγραμμένες συναλλαγές ανέρχονται σε 21,2% του ΑΕΠ
έναντι 11% στην Γαλλία και 13,7% στην Γερμανία τo 2011. Προφανώς μία διεύρυνση της
φορολογικής βάσης με σύλληψη εισοδημάτων που διαφεύγουν της φορολογίας θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ελάφρυνση της φορολογίας των οικονομικών μονάδων χωρίς απώλεια
εσόδων στον προϋπολογισμό.

218

Henningsen, D., The origins of the Italian Sovereign Debt Crisis, Claremont Mckenna, 2012

219

Bhatti, J., Apostolou, N., Lyman, E., & O’Regan, E., Tax evaders in Greece, Spain and Italy better
beware, USA Today, 31 Jan 2012
220

Schneider, F., Williams, C., The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 109: Διάρθρωση Φορολογίας Εσόδων ως % του ΑΕΠ (2011)
Φορολογία

Ιταλία

Ευρωπαϊκή Ένωση (27)

Ευρωζώνη (17)

Έμμεση
Φορολογία

14,4

12,6

11,9

Άμεση
Φορολογία

14,3

13,4

13

ΠΗΓΗ: Breakdown of tax revenue by country and by detailed tax categories in 2011 (% of
GDP million of Euro), Eurostat

3.2.2.2.3 Δημοσιονομικό Έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος
Με δεδομένη την συγκράτηση των δαπανών και την επάρκεια των δημοσίων εσόδων
απαιτείται διερεύνηση του χαρακτήρα των δημοσίων ελλειμμάτων, τα οποία συντηρούσαν τα
επίπεδα χρέους άνω του 100% του ΑΕΠ και πριν την κρίση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 110: Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους και Δημοσιονομικού Ελλείμματος ως % του
ΑΕΠ (2002-2012)
Έτος

Δημόσιο Χρέος1

Δημοσιονομικό Έλλειμμα2

2002

105,4

3,1

2003

104,1

3,6

2004

103,7

3,5

2005

105,7

4,4

2006

106,3

3,4

2007

103,3

1,6

2008

106,1

2,7

2009

116,4

5,5

2010

119,3

4,5

2011

120,7

3,8

2012

127

3
ΠΗΓΕΣ:

1. General government gross debt, Eurostat
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2. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού στην Ιταλία με δεδομένα τα μεγέθη δαπανών και
εσόδων ως ποσοστά του ΑΕΠ αφορά στην εξέλιξη του εθνικού προϊόντος. Βέβαια η υψηλή
φορολογία αποτελεί ανασχετικό παράγοντα στην εξέλιξη των επενδύσεων για διεύρυνση του
παραγωγικού δυναμικού. Μια πιο ήπια φορολογική επιβάρυνση, στο βαθμό που θα
αντιμετωπιζόταν η φοροδιαφυγή μπορούσε να λειτουργήσει προωθητικά για την
επιχειρηματική δραστηριότητα, την κερδοφορία, τις επενδύσεις παγίου εξοπλισμού και
τελικά την εθνική παραγωγή. Τότε ασφαλώς ένα υψηλότερο ΑΕΠ θα μείωνε το έλλειμμα όχι
μόνο αναφορικά με τον λόγο δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ, αλλά στα ίδια τα απόλυτα μεγέθη του
ελλείμματος, με την επίδραση των αυτόματων σταθεροποιητών (built in stabilizers) με
αύξηση των εσόδων και μείωση των δαπανών. Δηλαδή το έλλειμμα θα αναπροσαρμοζόταν
κυκλικά σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ με την στασιμότητα στην ανάπτυξη διατηρείται
διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα.
Χαρακτηριστικά πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση (2008), από την οποία η Ιταλία επηρεάσθηκε σημαντικά στην πραγματική οικονομία,
τα ελλείμματα κατά μέσο όρο προσεγγίζαν το 3% (Πίνακας 110) και δεν ήταν ιδιαίτερα
σοβαρά. Όμως με μεγαλύτερο μέγεθος του ΑΕΠ θα μπορούσαν να μετατραπούν σε
πλεονάσματα για μείωση του δημοσίου χρέους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 111: Δημόσιο Χρέος και Καθαρές Δανειακές Ανάγκες
(% ΑΕΠ)
Μεγέθη

1991-1995

1996-2000

2001-2005

Δημόσιο Χρέος

120,9%

108,5

105,7

Καθαρές
Δανειακές
Ανάγκες

-9,6%

-3%

-3,6%

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission,
Spring 2013

Η μείωση του χρέους προϋποθέτει πρωτογενή υψηλά πλεονάσματα και ρυθμούς
ανάπτυξης μεγαλύτερους του επιτοκίου δημοσίου δανεισμού. Όμως τα πρωτογενή
πλεονάσματα στην Ιταλία ήταν μικρότερα των απαιτούμενων για μείωση του δημοσίου
χρέους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 112: Εξέλιξη των Πρωτογενών Πλεονασμάτων, Ρυθμών Ανάπτυξης και των
Δαπανών για Τόκους
Έτος

Πρωτογενή
Πλεονάσματα
(% του ΑΕΠ)

Ρυθμός Ανάπτυξης
(%)

Δαπάνες Τόκων
(% του ΑΕΠ)

2002

3,4

0,5

5,6

2003

2,9

0

5,1

2004

1,3

1,7

4,7

2005

0,4

0,9

4,5

2006

1,3

2,2

4,6

2007

3,5

1,7

5

2008

2,5

-1,2

5,2

2009

-0,6

-5,5

4,7

2010

-0,4

1,7

4,6

2011

0,2

0,5

4,9

2012

0,9

-2,5

5,2

ΠΗΓΕΣ:
1. Italy’s Stability Program, 2003 & 2004, Ministry of Economy and Finance of Italy
2. Combined Report on the Economy and Public Finance for 2007 & 2010, Ministry of
Economy and Finance of Italy (Στοιχεία για τα έτη 2004-2012)
3. Real GDP growth rate-volume, Eurostat
4. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013 (Στοιχεία
ΑΕΠ για τα έτη 2002-2003)

Τα πρωτογενή πλεονάσματα ήταν ανεπαρκή για την μείωση του χρέους δεδομένων των
δαπανών για τόκους εξυπηρέτησης χρέους. Στο βαθμό που ο ρυθμός ανάπτυξης στην περίοδο
παρέμεινε χαμηλός το τελικό αποτέλεσμα ήταν η άνοδος του επιπέδου δημοσίου χρέους.
Σοβαρό εμπόδιο στην μείωση του δημοσίου χρέους ήταν και το αρχικά υψηλό επίπεδο
126% το 2000 (Πίνακας 113), υψηλότερα από το αντίστοιχο άλλων μεγάλων χωρών της
Ζώνης του Ευρώ. Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο κόστος δανεισμού για την χρηματοδότηση

196

του. Στο μέσο της δεκαετίας (1990-2000) η Γαλλία και η Γερμανία επιβαρύνονταν για τα
δεκαετή ομόλογα με 5-8 %, ενώ άλλες χώρες όπως και η Ιταλία με 11-18%221.
ΠΙΝΑΚΑΣ 113: Δημόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ
Έτος

Γαλλία

Γερμανία

Ιταλία

2000

73%

61%

126%

ΠΗΓΗ: Henningsen, D., The origins of the Italian Sovereign Debt Crisis, Claremont
Mckenna, 2012

3.2.2.3 Η ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
3.2.2.3.1 Σταθερότητα τιμών
Η Ιταλία επωφελήθηκε από την συμμετοχή της στο κοινό νόμισμα, το οποίο της
εξασφάλισε νομισματική και συναλλαγματική σταθερότητα. Μετά από δύο υποτιμήσεις το
1993 και το 1995 της Lira έναντι του Γερμανικού Μάρκου ύστερα από την συναλλαγματική
κρίση το 1992222, η χώρα βρέθηκε σε ένα σταθερό νομισματικό περιβάλλον όπου το κοινό
νόμισμα επέφερε μείωση των επιτοκίων δανεισμού τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον
ιδιωτικό τομέα.

221

Henningsen, D., The origins of the Italian Sovereign Debt Crisis, Claremont Mckenna, 2012

222

Jones, E., Italy in World Affairs: Italy and the Euro in the Global Economic Crisis, The
International Spectator, Vol. 44, No 4, 93-103, Dec 2009
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ΠΙΝΑΚΑΣ 114: Εξέλιξη Πληθωρισμού (2002-2012) (%)
Έτος

Ιταλία

Ευρωπαϊκή Ένωση
(27)

Ευρωζώνη (17)

2002

2,6

2,5

2,3

2003

2,8

2,1

2,1

2004

2,3

2,3

2,2

2005

2,2

2,3

2,2

2006

2,2

2,3

2,2

2007

2

2,4

2,1

2008

3,5

3,7

3,3

2009

0,8

1

0,3

2010

1,6

2,1

1,6

2011

2,9

3,1

2,7

2012

3,3

2,6

2,5

ΠΗΓΗ: HICP-inflation rate, Eurostat

ΠΙΝΑΚΑΣ 115: Εξέλιξη Ονομαστικών Επιτοκίων Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού (%)
Έτος

Ιταλία

Ευρωπαϊκή Ένωση
(27)

Ευρωζώνη (17)

2002

3,3

4,1

3,4

2003

2,3

3

2,4

2004

2,1

3,1

2,2

2005

2,2

2,9

2,2

2006

3,1

3,5

3,1

2007

4,3

4,6

4,3

2008

4,6

5,1

4,6

2009

1,2

1,8

1,2

2010

0,8

1,2

0,8
198

1,4

2011

1,7

1,4

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Στην δεκαετία 2002-2012 παρατηρείται σύγκλιση των ρυθμών πληθωρισμού της
Ιταλίας με τους αντίστοιχους μέσους όρους στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Πίνακας 114). Η ίδια τάση επικρατεί και στην εξέλιξη των επιτοκίων (Πίνακας 115). Από
την άποψη αυτή τα οφέλη της Ιταλίας είναι προφανή αν ληφθεί υπόψη το σοβαρό πρόβλημα
πληθωριστικών πιέσεων και νομισματικής αστάθειας τις προηγούμενες δεκαετίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 116: Αποπληθωριστής ΑΕΠ σε Τρέχουσες Τιμές (Μέσοι Όροι)
Περίοδος

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

1971-1980

14,8%

1981-1990

10,5%

1991-2000

3,8%

2001-2010

2,2%

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού της δεκαετίας 1971-1980 14,8% και 1981-1990 10,5%
μειώθηκαν την δεκαετία 1991-2000 σε 3,8% (Πίνακας 116) μετά την Συνθήκη του
Μάαστριχτ ως αποτέλεσμα των προσπαθειών για επίτευξη κριτηρίων ονομαστικής σύγκλισης
ενόψει του στόχου συμμετοχής στο κοινό νόμισμα. Παραπέρα μείωση επιτεύχθηκε μετά την
ένταξη στην ΟΝΕ.
Βέβαια τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, συνέπεια της πτώσης του πληθωρισμού
πέραν από την θετική πλευρά αποτέλεσαν και πηγή ανισορροπιών στην δημοσιονομική
διαχείριση και στην εξέλιξη του χρέους, δημοσίου και ιδιωτικού. Η διευκόλυνση της
πρόσβασης σε δανεισμό χαμηλού κόστους οδήγησε σε χαλάρωση των προσπαθειών μείωσης
δημοσίου χρέους και σε αύξηση του ιδιωτικού (Πίνακας 117).
ΠΙΝΑΚΑΣ 117: Διάρθρωση Χρέους ως % του ΑΕΠ
Έτος

Δημόσιο Χρέος

Ιδιωτικό Χρέος

Συνολικό Χρέος

2000

107

128

235

2010

111

203

314

ΠΗΓΗ: Total Debt in selected countries around the world, Economic Data, Global Finance
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3.2.2.3.2 Μείωση στην Ανταγωνιστικότητα
Η θέση της Ιταλίας στις νέες συνθήκες έντονου ανταγωνισμού επιδεινώθηκε τα πρώτα
έτη της συμμετοχής της στην ΟΝΕ, μετά από μία προηγούμενη δεκαετία ήδη χαμηλής
ανάπτυξης των ρυθμών εξαγωγών. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλή παραγωγικότητα από την
έναρξη της δεκαετίας του 2000, μείωση ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων
και πτώση του μεριδίου της χώρας στο διεθνές εμπόριο κατά 3,5%223 ανά έτος την περίοδο
2000-2009. Η συνολική συμμετοχή της Ιταλίας στις παγκόσμιες εξαγωγές μειώθηκε
σημαντικά την δεκαετία και η χώρα δεν επωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση στις ταχέως
αναπτυσσόμενες νέες αγορές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 118: Εξέλιξη του ΑΕΠ, των Εξαγωγών και της Παραγωγικότητας Εργασίας
(Ετήσιες Μεταβολές % 1991-2010)
Περίοδος

ΑΕΠ

Εξαγωγές

Παραγωγικότητα
της Εργασίας

1991-1995

+1,3

+7,2

2,2

1996-2000

+1,9

+3,9

1,1

2001-2005

+1

+1,6

0,1

2006-2010

-0,3

+0,6

0,1

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 119: Συμβολή των Εξαγωγών στις Μεταβολές του ΑΕΠ (%)
Μέγεθος
Συμβολή
των
Εξαγωγών
στις
Μεταβολές
του ΑΕΠ

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2010

1,5

1

0,4

0,2

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

223

Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda, Working Paper FG
1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs, September 2012
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ΠΙΝΑΚΑΣ 120: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Έτος

Ιταλία

Γερμανία

Γαλλία

2002

-0,4

2

1

2003

-0,8

1,9

0,4

2004

-0,3

4,7

0,5

2005

-0,9

5,1

-0,5

2006

-1,5

6,3

-0,6

2007

-1,3

7,4

-1

2008

-2,9

6,2

-1,7

2009

-2

6

-1,3

2010

-3,5

6,2

-1,6

2011

-3,1

6,2

-1,9

2012 (Πρόβλεψη)

-0,7

7

-2,3

ΠΗΓΗ: Balance of the current account, Eurostat

Οι εξαγωγές την περίοδο συμμετοχής στην ΟΝΕ χαρακτηρίζονται από σχετική
στασιμότητα σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες (1991-1995 7,2%, 1996-2000 3,9%,
2001-2005 1,6%, 2006-2010 0,6%). Η εξέλιξη αυτή, η οποία εκφράζει μακροοικονομικές
ανισορροπίες οφείλεται στην χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας με σχεδόν μηδενική
βελτίωση (0,1%) την δεκαετία 2001–2010 (Πίνακας 118). Από την άλλη πλευρά μειώνεται η
συμβολή τους στην άνοδο του ΑΕΠ (0,4% 2000-2005 και 0,2% 2006-2010) (Πίνακας 119).
Κατά συνέπεια η αδυναμία της χώρας να βελτιώσει την παραγωγικότητα της εργασίας
με επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη υποβάθμισε την
ανταγωνιστικότητα της σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Η τελική επίπτωση ήταν η
έλλειψη αυξητικής τάσης των εξαγωγών με αρνητικές συνέπειες για το ΑΕΠ και φυσικά
διατήρηση του δημοσίου χρέους σε υψηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πίνακας 110).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 121: Ανταγωνιστικότητα-Απόσταση από τον Μέσο Όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Τυπικές Αποκλίσεις)
Παραγωγικότητα Εργασίας ανά ώρα
εργασίας (2012)

+0,1

Παραγωγικότητα στην Βιομηχανία ανά
άτομο (2012)

-0,4

Ποσοστό Απασχολούμενων στην
Βιομηχανία με Υψηλή Κατάρτιση (2012)

-1,4

R & D από Επιχειρήσεις ως % του ΑΕΠ
(2011)

-0,8

Μερίδιο Εξαγωγικής Υψηλής Τεχνολογίας
στο Σύνολο (σε %) (2012)

-1,3

ΠΗΓΗ: Member States’ Competitiveness: Performance and Implementation of EU Industrial
Policy, Industrial Performance Scoreboard, A Europe 2020 Initiative, European Commission,
2013 Edition

3.2.2.3.3 Αρνητικές εξελίξεις στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -Δίδυμα
Ελλείμματα
Η υστέρηση της Ιταλίας στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών διαμορφώνει
αρνητικές εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σε όλη την διάρκεια της περιόδου
χαρακτηρίζεται από ελλειμματικότητα, ενώ αντίστοιχα η Γερμανία παρουσιάζει υψηλές
επιδόσεις αυξάνοντας συνεχώς τα πλεονάσματα. Από την άλλη πλευρά διατηρείται η
απόσταση από την Γαλλία, η οποία την δεκαετία παρουσιάζει πλεονάσματα ή ελλείμματα
μικρότερα από εκείνα της Ιταλίας (Πίνακας 120). Η εξέλιξη αυτή συνέπεια της πτώσης στην
ανταγωνιστικότητα, ανατροφοδοτεί την συνύπαρξη των δίδυμων ελλειμμάτων,
δημοσιονομικού (Πίνακας 110) και ισοζυγίου (Πίνακας 120) επιδεινώνοντας παραπέρα την
μακροοικονομική κατάσταση στην χώρα.
Ωστόσο η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εντός του πλαισίου της ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς και η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν μπορούν
να αποδοθούν αποκλειστικά στην υιοθέτηση του κοινού νομίσματος και στην συμμετοχή της
χώρας στην ΟΝΕ. Το κοινό νόμισμα δεν επέτρεψε την βελτίωση της απολεσθείσας
ανταγωνιστικότητας λόγω αφαίρεσης της δυνατότητας υποτίμησης του εθνικού νομίσματος.
Από την άποψη αυτή η επίπτωση του Ευρώ είναι εξωγενής καθόσον υφίστανται και
ενδογενείς παράγοντες ανασταλτικοί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ιταλικής
οικονομίας.
Οι εξαγωγές της Ιταλίας ενέχουν χαρακτηριστικά αναδυόμενων οικονομιών με χαμηλή
τεχνολογία και προϊόντα εντάσεως εργασίας ήτοι ενδύματα, υφάσματα, δερμάτινα έπιπλα και
εργαλεία. Χωρίς να αμφισβητείται η ποιότητα των ιταλικών προϊόντων, το πρότυπο
παραγωγικής ειδίκευσης δεν έχει εκσυγχρονισθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά συνέπεια τα
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μερίδια στις νέες αγορές είναι χαμηλά224. Άλλωστε η έρευνα της European Commission για
την ανταγωνιστικότητα το 2012225 διαπιστώνει ανεπάρκειες και υστέρηση στην βιομηχανική
παραγωγή στην Ιταλία αναφορικά με το επίπεδο κατάρτισης των απασχολούμενων, τις
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και την διάρθρωση των εξαγωγών. Τα προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας αποτελούν ποσοστό του συνόλου μικρότερο του αντίστοιχου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Πίνακας 121).
Άλλοι παράγοντες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας226 είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο
των αγορών, ιδιαίτερα της εργασίας, τα υψηλά επίπεδα δημόσιας ιδιοκτησίας, το μη ευνοϊκό
επιχειρηματικό περιβάλλον, ο μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
3.2.2.4 Η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση
Η αναταραχή στις παγκόσμιες χρηματαγορές, ως συνέπεια του περιορισμού στον
διατραπεζικό δανεισμό στην εξέλιξη της τραπεζικής κρίσης των subprimes στις ΗΠΑ είχε ως
αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην Ιταλία.
Ορισμένες μεγάλες τράπεζες αντιμετώπισαν προβλήματα με παράγωγα προϊόντα, αλλά με
την υποστήριξη της κυβέρνησης και διευκολύνσεις πρόσβασης στον δανεισμό της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα αντιμετώπισαν με επιτυχία. Παρά ορισμένες απώλειες
κεφαλαίων των μεγάλων τραπεζών και απομειώσεις απαιτήσεων στο ενεργητικό από την
πτώση των τιμών των χρεογράφων, οι ιταλικές τράπεζες δεν είχαν εμπλακεί σοβαρά στην
αγορά προϊόντων υψηλής κερδοσκοπίας ούτε είχαν εκτεθεί σημαντικά στον συστημικό
κίνδυνο των στεγαστικών δανείων227.
3.2.2.4.1 Διαταραχή στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Το πρόβλημα των ιταλικών τραπεζών πέραν της έλλειψης ρευστότητας στις διεθνείς
αγορές συνδεόταν και με την επέκταση της δραστηριότητας σε χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης που είχαν ήδη ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουκρανία και στο
Καζακστάν. Μεγαλύτερη έκθεση στην περιοχή είχε η Unicredit228.
Η πρώτη μεγαλύτερη από άποψη ύψους ενεργητικού ιταλική τράπεζα το 3ο Τρίμηνο
του 2011 ανακοίνωσε ζημιές 10,6 δις €, κυρίως λόγω απομείωσης στοιχείων goodwill των
επενδύσεων στην Ουκρανία και στο Καζακστάν. Παράλληλα η χρηματιστηριακή αξία της
υπέστη απώλειες κατά 50%, προκαλώντας αβεβαιότητα για την επάρκεια κεφαλαίων και την

224

Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda, Working Paper FG
1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs, September 2012
225

Member States’ Competitiveness: Performance and Implementation of EU Industrial Policy,
Industrial Performance Scoreboard, A Europe 2020 Initiative, European Commission, 2013 Edition
226

Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda, Working Paper FG
1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs, September 2012
227

Quirico, R., Italy and the global Economic Crisis, Bulletin of Italian Politics, Vol.2, No 2, 3-19,
2010
228

Sanderson, R., Unicredit and Intesa Sanpolo knocked by EU crisis, Financial Times, 18 Nov 2011
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δυνατότητα χρηματοδοτήσεων. Η κατάρρευση της αποφεύχθηκε χάρις στην στήριξη της
κυβέρνησης και έτσι απομακρύνθηκε ο κίνδυνος γενίκευσης της κρίσης στον πιστωτικό
τομέα στην Ιταλία.
Οι άλλες τράπεζες μεσαίου και μικρού μεγέθους αντέδρασαν στην έλλειψη
ρευστότητας λόγω των αναταράξεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης με
περιορισμό των πιστώσεων στην οικονομία. Από τα περιοριστικά μέτρα στην χρηματοδότηση
επιχειρήσεων μειώθηκαν οι επενδύσεις και τέθηκε σε κίνδυνο η επιβίωση χιλιάδων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Αρνητική
ήταν και η επίπτωση στην κατανάλωση από μείωση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών,
ενώ οι αγορές ακινήτων και αυτοκίνητων υπέστησαν απώλειες.
3.2.2.4.2 Επίπτωση στις Εξαγωγές
Σοβαρή ήταν η επίπτωση της παγκόσμιας κρίσης στις εξαγωγές λόγω μείωσης της
ζήτησης διεθνώς. Μεταξύ των ετών 2008-2009 οι εξαγωγές σημείωσαν μείωση από 448 δις €
το 2008 σε 360 δις € το 2009, ήτοι μείωση 19,6%229. Σημειώνεται ότι το Διακοινοτικό
Εμπόριο (Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονταν στο 13,8% ενώ το
Διεθνές (Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο 9,6% το 2008. Δεδομένου ότι πρόκειται για
ανοιχτή οικονομία με εξαγωγικό προσανατολισμό καθόσον το 23,4% του παραγόμενου
εθνικού προϊόντος προορίζεται για το εξωτερικό, η πτώση των εξαγωγών (19,6% το 2009)
προκάλεσε αρνητικές εξελίξεις.
Σε συνδυασμό με την διακοπή της ομαλής ροής της χρηματοδότησης, η πτώση των
εξαγωγών ενέτεινε τις ήδη εμφανισθείσες τάσεις ύφεσης (-1,2% πτώση του ΑΕΠ το 2008, 5,5% το 2009) (Πίνακας 110). Η σοβαρή αυτή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας
περιέκοψε τα δημόσια έσοδα και τα μέτρα που ελήφθησαν αύξησαν τις δημόσιες δαπάνες. Το
αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους
(Έλλειμμα: -2,7% τo 2008, -5,5% τo 2009 και Δημόσιο Χρέος: 106,1% του ΑΕΠ το 2008,
116,4% το 2009) (Πίνακας 110).
ΠΙΝΑΚΑΣ 122 : Επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στην
Ιταλική Οικονομία
Μέγεθος

2008

2009

Πιστωτική Επέκταση1

7,7%

-3%

Επενδύσεις2

-3,7%

-11,7%

Εξαγωγές3

-2,8%

-17,5%

ΑΕΠ4

-1,2%

-5,5%

Δημοσιονομικό Έλλειμμα5

-2,7%

-5,5%

229

Goods and services imports-exports, Eurostat
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Δημόσιο Χρέος6

106,1%

116,4%

ΠΗΓΗ:
1. Annual Report 2010: Abridged Version, Financial Year 117th, Bank of Italy, 2011
2. Πίνακας 101
3. Πίνακας 102
4. Real GDP growth rate-volume, Eurostat
5. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
6. General government gross debt, Eurostat

ΠΙΝΑΚΑΣ 123: Τραπεζικός Δανεισμός σε Επιχειρήσεις (Ετήσιες Μεταβολές %)
Κλάδος

2008

2009

Βιομηχανία

6

-7,8

Υπηρεσίες

6,8

-4,6

Κατασκευές

13,1

2

Λοιποί

9,5

6

Σύνολο

7

-3

ΠΗΓΗ: Annual Report 2010: Abridged Version, Financial Year 117th, Bank of Italy, 2011

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ιταλική οικονομία επηρεάσθηκε από την παγκόσμια
κρίση με διόδους διοχέτευσης των αρνητικών συνεπειών το τραπεζικό σύστημα και την
εξαγωγική δραστηριότητα. Οι τελικές επιπτώσεις επιβάρυναν την πραγματική οικονομία με
σημαντικές απώλειες εισοδημάτων αλλά και τα δημόσια οικονομικά. Η αλματώδης άνοδος
του χρέους κατά 10 μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2008-2009 (Πίνακας 112) αποκτά
ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση της δημοσιονομικής κρίσης χρέους το 2011, καθόσον
δημιούργησε συνθήκες σοβαρής αποσταθεροποίησης στην δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας.
3.2.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ
Τον Νοέμβριο του 2011 τα περιθώρια (spreads) των αποδόσεων των δεκαετών
ομολόγων του Ιταλικού Δημοσίου και των αντίστοιχων Γερμανικών ανήλθαν στις 550
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μονάδες βάσεις, ενώ το προηγούμενο διάστημα των έξι μηνών δεν είχαν υπερβεί το επίπεδο
των 200 μονάδων βάσεως230.
Οι επενδυτές ήδη από τον Ιούλιο του 2011 έθεταν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα της
μη ανταγωνιστικής οικονομίας της Ιταλίας να ανταποκριθεί στις υπέρογκες μελλοντικές
υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, διαμορφώνοντας το κατάλληλο
έδαφος για έναν φαύλο κύκλο συνεχώς αυξανόμενων επιτοκίων.
Το 2011 το ΑΕΠ της χώρας ήταν 5% χαμηλότερο από το επίπεδο του 2009 και η
αύξηση του ήταν μόνο 7% από την υιοθέτηση του Ευρώ το 1999. Το δημόσιο χρέος
προσέγγιζε το 120% του ΑΕΠ και οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων είχαν αυξηθεί κατά
50% από το 1999. Με το χρέος στο 1,6 τρις € το 2011 έπρεπε να αποπληρώσει τόκους 73 δις
€ με επιτόκιο 4%. Μία αύξηση των επιτοκίων στο 6% απαιτούσε επιπλέον τόκους 35 δις €
και ήδη η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου ήταν 5,4%. Η αναχρηματοδότηση του χρέους θα
οδηγούσε σε ακόμα πιο υψηλά επιτόκια καθόσον η χώρα έπρεπε να αναχρηματοδοτήσει 500
δις € μέχρι το 2013231.
3.2.3.1 Προσπάθειες Αντιμετώπισης του Κινδύνου Κρίσης Χρέους
Για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης κρίσης χρέους σημειώθηκε αντίδραση
τόσο από την Ιταλική Κυβέρνηση όσο και από την ΕΚΤ με διευκολύνσεις ρευστότητας. Τα
κυβερνητικά μέτρα αποσκοπούσαν στην αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης για την
διαχειρισιμότητα του υψηλού δημοσίου χρέους.
Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα αντιμετώπισης της κρίσης χρέους 2011-2014 προέβλεπε
δημοσιονομική προσαρμογή 40 δις € αλλά μετέθετε το βάρος για το 2013-2014 και σχεδόν το
ένα τρίτο των μέτρων παρέμενε ασαφές. Οι εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών,
Tremonti, για επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα και απελευθέρωση των αγορών δεν
ανέτρεψαν τις δυσοίωνες εκτιμήσεις των επενδυτών. Από τον Αύγουστο του 2011, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπό την πίεση των αγορών, απαίτησε επιπλέον μέτρα
περιορισμού του ελλείμματος προκειμένου να ενεργοποιήσει το Πρόγραμμα Στήριξης των
ιταλικών ομολόγων232.
Στις συνθήκες αυτές ο κίνδυνος κρίσης χρέους διαρκώς μεγάλωνε.
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Visco, I., The Sovereign Debt Crisis and the Outlook for Italy, For the 18th Congress of Financial
Markets Operators organized by ASSIOM FOREX, 18 Feb 2012
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The Italian job, The Economist, 11 July 2011
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Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda, Working Paper FG
1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs, September 2012
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ΠΙΝΑΚΑΣ 124: Αποδόσεις (Yields) Ιταλικών 10ετών Ομολόγων
1 Φεβρουαρίου 2011

4,71%

3 Μαρτίου 2011

4,87%

4 Απριλίου 2011

4,76%

1 Μάιου 2011

4,62%

2 Ιουνίου 2011

4,68%

4 Ιουλίου 2011

4,91%

2 Αυγούστου 2011

6,11%

2 Σεπτεμβρίου 2011

5,27%

3 Οκτωβρίου 2011

5,52%

3 Νοεμβρίου 2011

6,18%

2 Δεκεμβρίου 2011

6,61%

2 Ιανουαρίου 2012

6,89%

2 Φεβρουαρίου 2012

5,59%

2 Μαρτίου 2012

4,89%

4 Απριλίου 2012

5,37%

2 Μαΐου 2012

5,53%

1 Ιουνίου 2012

5,73%

2 Ιουλίου 2012

5,73%

2 Αυγούστου 2012

6,31%

3 Σεπτεμβρίου 2012

5,68%

2 Οκτωβρίου 2012

4,96%

2 Νοεμβρίου 2012

4,88%

3 Δεκεμβρίου 2012

4,39%

ΠΗΓΗ: The Wall Street Journal, Market Watch
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ΠΙΝΑΚΑΣ 125: Αξιολογήσεις της Moody’s (Longterm)
Ημερομηνία

Αξιολόγηση

2-11-1993

Α1

3-7-1996

Aa3

15-5-2002

Aa2

4-10-2011

A2

13-2-2012

A3

13-7-2012

Baa2

26-4-2013

Baa2
ΠΗΓΗ: Country Economy.com

ΠΙΝΑΚΑΣ 126: Αξιολογήσεις της Standard & Poor’s (Longterm)
Ημερομηνία

Αξιολόγηση

6-5-1998

AA

7-7-2004

AA-

19-6-2006

A+

19-9-2011

A

13-1-2012

BBB+

9-7-2013

BBB

ΠΗΓΗ: Ratings Direct: Sovereign Rating And Country T & C Assessment Histories,
Standard & Poor’s, 6 Nov 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 127: Αξιολογήσεις της Fitch
Ημερομηνία

Αξιολόγηση

21-9-2000

AA-

17-6-2002

AA

25-5-2006

AA
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19-10-2006

AA-

12-10-2011

A+

27-1-2012

A-

8-3-2013

BBB+
ΠΗΓΗ: Country Economy.com

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: Διαχρονική Εξέλιξη των spreads των CDS
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CDS Spreads

ΠΗΓΕΣ:
1. Watts, W., Greek CDS spreads at record; Italy, Spain stable, The Wall Street
Journal, 24 May 2011
2. Euro GOVT-Greek, Italian CDS rises as periphery hit, Andirudh Sethi Report, 20
June 2011
3. Euro GOVT-Italy CDS hits record high before emergency meeting, Reuters, 11June
2011
4. Watts, W., Italy, Spain bond yields jump, spreads widen, The Wall Street Journal, 2
August 2011
5. Shrivastava, A., Greek CDS Spreads Go Stratospheric, The Wall Street Journal, 8
September 2011
6.Watts, W., Italy 10-year yield rises amid debt plan worries, The Wall Street Journal,
31 October 2011
7. Italy bond yields jump, CDS spreads widen, The Wall Street Journal, 1 November
2011
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8. Watt, M., Eurozone CDS spreads fail on French-German fiscal deal, Risk.net, 5
December 2011
9. Chang, S., CDS spreads on French, Austrian debt widen, The Wall Street Journal, 13
January 2012
10. Zhelev, S., Italian Cds Rise, Continued Delay in Agreement Over Bailout,
Conditions Hurts Sentiment, Forex Broketz.com
3.2.3.2 Ένταση του Κινδύνου Κρίσης Χρέους
Η επιδείνωση των όρων χρηματοδότησης του ιταλικού χρέους από τις τράπεζες στην
Ιταλία αλλά και στο εξωτερικό πυροδότησε εντάσεις δεδομένου και του μεγάλου ύψους των
ομολογιών που έληγαν το επόμενο έτος. Σε αυτές τις συνθήκες, η υποβάθμιση της ιταλικής
οικονομίας από τους οίκους Moody’s και S & P το 2011 (Πίνακας 125 &126) επιβάρυνε το
γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων
έφθασαν στο 6,61% στις 2 Δεκεμβρίου 2011 από 4,91% τον Ιούλιο (Πίνακας 124).
Αντίστοιχα τα spreads των CDS των πενταετών ομολόγων ανήλθαν στις 495 μονάδες βάσης
από 279 μονάδες βάσης τον Ιούλιο του ίδιου έτους (Διάγραμμα 20).
Για την αντιμετώπιση πιθανής κρίσης χρέους στην Ιταλία, αλλά και στις άλλες χώρες
του Νότου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε το επιτόκιο στις πράξεις
αναχρηματοδότησης στο 1% τον Δεκέμβρη του 2011. Ταυτόχρονα παράτεινε την διάρκεια
των πράξεων στα 3 έτη, επέκτεινε το εύρος των χρηματοοικονομικών στοιχείων που θα
αποδέχονταν ως collateral για παροχή ρευστότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες.
Δεδομένης της αδυναμίας της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ αλλά και της
ανεπάρκειας των κυβερνητικών μέτρων που ήδη είχαν ληφθεί για να αντιμετωπίσουν την
κρίση στην Ιταλία, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ελήφθησαν πρόσθετα πιο
σκληρά μέτρα για την δημοσιονομική ανόρθωση. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του
2011 εγκρίθηκαν τρία πακέτα προσαρμογής που θα οδηγούσαν σε πρωτογενές πλεόνασμα
5% το 2013 και σε μείωση του δημοσίου χρέους. Η προσαρμογή θα επιτυγχανόταν με
αύξηση των εσόδων και περικοπές δαπανών με παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.
Παράλληλα το Πρόγραμμα Προσαρμογής προέβλεπε μεταρρυθμίσεις του πλαισίου
λειτουργίας της οικονομίας με απελευθέρωση των αγορών, την απλοποίηση των διοικητικών
πράξεων για τις επιχειρήσεις και την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την
ανάπτυξη233.
Ωστόσο κάθε προσπάθεια ουσιαστικής μείωσης του χρέους προσέκρουε σε σημαντικές
δυσκολίες λόγω του ύψους του και της αδύναμης ανάπτυξης. Δηλαδή για το χρέος της
Ιταλίας απαιτούνταν πλεόνασμα ίσο ή μεγαλύτερο σύμφωνα με το Μοντέλο Domar (Σελ 36)
δηλαδή πρωτογενές πλεόνασμα 6% κάθε χρόνο για μείωση του χρέους από 126,4% το 2012
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σε 100% το 2017, με επιτόκιο (r) 3% και προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης (g) κατά μέσο
0,383% στην ίδια περίοδο234.
Υπολογισμός Πρωτογενούς Πλεονάσματος (st) βάσει του Μοντέλου Domar
st=dt-1*(r-g)-(dt-dt-1) 
st =126,4%*(3%-0,383%)-(100%-126,4%) 
st =0,2971 ή st=6% για κάθε έτος
3.2.3.3 Η Αναχαίτιση της Κρίσης
Η παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ιταλικές τράπεζες
σε συνδυασμό με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την Νέα Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του
2011 λειτούργησαν ανασχετικά στην άνοδο των επιτοκίων, τα οποία σταδιακά
αποκλιμακώνονταν παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του 2012, οπότε
τον Δεκέμβρη του 2012 μειώθηκαν σε 4,39% για το δεκαετές ομόλογο (Πίνακας 124).
Ωστόσο η αναχαίτιση της κρίσης χρέους στην χώρα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά
στους παραπάνω παράγοντες, οι οποίοι σε κάποιο βαθμό άμβλυναν τις πιέσεις των αγορών
αλλά με το τεράστιο ύψος του χρέους δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά
την κατάσταση.
Για την κρίση στην Ιταλία έχει λεχθεί ότι ήταν πολύ μεγάλη οικονομία για να οδηγηθεί
σε χρεοκοπία (too big to fail). Από την άλλη πλευρά ήταν προφανής και η αδυναμία των
μηχανισμών στήριξης (EFSF-EFSM) να προχωρήσουν σε πρόγραμμα διάσωσης (bailout) αν
το χρέος κατέρρεε. Ίσως αυτή να ήταν και η κυριότερη αιτία αναταραχής των αγορών και
ανησυχίας για την πορεία του χρέους στην συγκεκριμένη βέβαια παγκόσμια συγκυρία
εξέλιξης μιας σοβαρής διεθνούς κρίσης. Το χρέος της Ιταλίας ήταν πάντα πάνω από 100%
του ΑΕΠ από το 1991235. Αλλά ενώ τα διαθέσιμα και των δύο ταμείων (EFSM και EFSF)
ανέρχονταν σε 750 δις €236, το χρέος της Ιταλίας το 2012 ήταν 2 τρις €237.
3.2.3.3.1 Παράγοντες Αναχαίτισης της Κρίσης
Ο κίνδυνος πρόκλησης κρίσης χρέους στην Ιταλία αντιμετωπίσθηκε χωρίς να
χρειασθεί κάποιο πακέτο από τους μηχανισμούς στήριξης (EFSM και EFSF). Η χώρα
εξασφάλισε την αναχρηματοδότηση του χρέους από τις αγορές και στις 29 Νοεμβρίου 2013 η
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απόδοση του δεκαετούς ομολόγου ήταν 4,05%238. Οι κυριότεροι θετικοί παράγοντες που
λειτούργησαν σε αυτήν την κατεύθυνση πέραν των μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και των δημοσιονομικών της Κυβέρνησης είναι:
1. Το Μέγεθος της Οικονομίας:
Το μέγεθος της οικονομίας της Ιταλίας ανέρχεται σε 2,1 εκ $ το 2011 και από την
άποψη αυτή η Ιταλία αποτελεί την 3η σε μέγεθος οικονομία στην Ευρωζώνη και την 9η
παγκόσμια. Είναι τριπλάσιο από το ΑΕΠ της Ελλάδος, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας239.
2. Τα Υψηλά Αποθέματα Χρυσού:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισολογισμού της Bank of Italy τα διαθέσιμα σε χρυσό
ανέρχονταν στις 31-12-2012 σε 99,4 δις από 95,9 δις € στις 31-12-2011, 16,3% του συνόλου
των απαιτήσεων240. Είναι η τρίτη χώρα από άποψη αποθεμάτων με 2,451 τόνους μετά τις
ΗΠΑ με 8,133 τόνους και την Γερμανία με 3,391 τόνους241. Στις σημερινές συνθήκες όπου η
τιμή του πολύτιμου αυτού μετάλλου αυξάνεται σε συνθήκες κρίσης το ύψος των αποθεμάτων
σε χρυσό δεν μπορεί να υποτιμηθεί.
3. Τα Θετικά Χαρακτηριστικά της Ιταλικής Οικονομίας:
Οι συστημικές αδυναμίες της ιταλικής οικονομίας όπως η ανεπαρκής ανάπτυξη, η
χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η ελλιπής επίδοση των κρατικών θεσμών της διοίκησης και της
δικαιοσύνης, οι στρεβλώσεις σε ορισμένες αγορές αντιπαρατίθενται με ορισμένα θετικά
χαρακτηριστικά, τα οποία δεν πρέπει να αγνοούνται σε οποιαδήποτε αξιολόγηση των
οικονομικών εξελίξεων.
Τα σπουδαιότερα από αυτά είναι:


Υψηλή συσσώρευση ιδιωτικού πλούτου

(Κατοικίες, λοιπή ακίνητη περιουσία, τραπεζικοί λογαριασμοί, κρατικές ομολογίες.
Περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και
χρεόγραφα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 128: Αξία Περιουσιακών Στοιχείων κατά κεφαλή (Wealth per capita in
USD) 2010
Ιταλία

183.402

Ιαπωνία

164.998

Γερμανία

133.207

ΗΠΑ

171.783

Αγγλία

174.947

ΠΗΓΗ: Global Wealth Databook, Credit Suisse, October 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ 129: Ιδιωτικό Χρέος Κατά Κεφαλή (USD)
Χώρα

Κατά Κεφαλή

Ιταλία

36.287

Γερμανία

57.967

Αγγλία

142.449

ΗΠΑ

44.544

Ιαπωνία

19.164
ΠΗΓΕΣ:

1. Private Debt by country, University Debt, 22 Sept 2011 (Στοιχεία Χρέους)
2. CIA World Factbook, 1 January 2012 (Στοιχεία Πληθυσμού)

Από την σύγκριση της συσσώρευσης ιδιωτικού πλούτου και ιδιωτικής δανειακής
επιβάρυνσης (χαμηλή δανειακή επιβάρυνση κατά κεφαλή και σημαντική ακίνητη και κινητή
περιουσία) (Πίνακας 128 &129) προκύπτει καθαρή θέση υψηλότερη από εκείνη στις ΗΠΑ
και σε άλλες μεγάλες χώρες. Η Ιταλία διαθέτει μεγαλύτερο πλούτο κατά κεφαλή, από τις
ισχυρότερες οικονομίες και μικρότερη δανειακή επιβάρυνση μετά την Ιαπωνία (Πίνακας
129).


Διάρθρωση του Χρέους

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της δημοσιονομικής κρίσης χρέους στην Ιταλία έπαιξε η
διάρθρωση του. Στο τέλος του 2010 το 55,4% του συνολικού ύψους ήταν εσωτερικό, δηλαδή
οφειλόταν στους κατοίκους της Ιταλίας και 44,6% σε μη κατοίκους (Πίνακας 130). Το
γεγονός αυτό προφανώς περιόριζε την εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές και μετρίαζε σε
σημαντικό βαθμό τις πιέσεις στα ιταλικά ομόλογα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 130: Διάρθρωση Χρέους 2010
Εσωτερικό Χρέος

Εξωτερικό
Χρέος

Χώρα

Κεντρική
Τράπεζα

Χρηματοπιστ.
Ιδρύματα

Άλλοι
Επενδυτικοί
Οργανισμοί

Λοιποί

Σύνολο

Σύνολο

Ιταλία

3,6%

27%

15,6%

9,1%

55,4%

44,6%

Ευρωζώνη
(17)

1,7%

26,5%

11,9%

7,8%

47,9%

52,1%

ΠΗΓΗ: Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M. & Slavik, M., The size and composition of
government debt in the euro area, E.C.B., Occasional Paper Series. No 132, October 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 131: Ληκτότητα Δημοσίου Χρέους 2010
Χώρα

Έως 1 έτος

1-5 έτη

5 έτη και άνω

Ιταλία

25,2%

30,4%

44,5%

Ευρωζώνη (17)

26,1%

33,6%

40,3%

ΠΗΓΗ: Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M. & Slavik, M., The size and composition of
government debt in the euro area, E.C.B., Occasional Paper Series. No 132, October 2011

Η διάρθρωση της ληκτότητας του δημοσίου χρέους της Ιταλίας το 2010 (55,6%
διάρκειας μέχρι 5 έτη) έναντι 59,7% της Ευρωζώνης γενικά έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα
(Πίνακας 131). Λόγω όμως του ύψους του δημοσίου χρέους (1,9 τρις € το 2011242), η
αποπληρωμή του 25,2% ήτοι 480 περίπου δις € σε ένα έτος δημιουργούσε σημαντικές
δανειακές ανάγκες σε συνθήκες έλλειψης ρευστότητας και αναταραχής των αγορών.
Συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις αποτροπής
της κρίσης χρέους στην Ιταλία, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Ιταλία
αντιμετώπισε τον κίνδυνο αλλά με τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε, συντήρησε μία πιο
μεγάλη απειλή, αυτή της ύφεσης και φυσικά μιας δημοσιονομικής κρίσης για τα επόμενα έτη.
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3.2.4 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η ιταλική οικονομία υπέστη πλήγμα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση με
αρνητικές συνέπειες στην οικονομική της δραστηριότητα, οι οποίες εκδηλώθηκαν με πτώση
του ΑΕΠ -1,2% το 2008 και -5,5% το 2009 (Πίνακας 112). Στο διάστημα αυτό η ιταλική
κυβέρνηση προχώρησε στην λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
συστημικού κινδύνου της κρίσης. Τον Νοέμβριο του 2008 εγκρίθηκε πακέτο μέτρων 6,4 δις
€243 για τόνωση της οικονομίας και προστασίας του εισοδήματος και της απασχόλησης. Όμως
τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν περιορισμένης θετικής επίδρασης καθόσον το πακέτο
συνδυάστηκε με επιπρόσθετη φορολογία και ως προς τον προϋπολογισμό εξελίχθηκε σε
ουδέτερο.
Δεύτερη δέσμη επεκτατικών μέτρων244 αντικυκλικού χαρακτήρα εξαγγέλθηκε τον
Φεβρουάριο του 2009 για την στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής μέσω φορολογικών
κινήτρων στα νοικοκυριά για αγορά διαφόρων αγαθών και αυτοκινήτων (φορολογική
ελάφρυνση 1,3 δις €) και άλλων μέτρων 4,5 δις € για την προστασία της κατανάλωσης. Η
δέσμη αυτή συμπληρώθηκε με νέα μέτρα τον Ιούλιο του 2009 για την ενίσχυση του δικτύου
κοινωνικής προστασίας, ενώ τον Δεκέμβριο του 2009 ο προϋπολογισμός για το 2010
παρέτεινε και διεύρυνε όσα μέτρα είχαν ήδη ληφθεί για κίνητρα προώθησης της
απασχόλησης, τόνωσης της παραγωγικότητας και θωράκισης του συστήματος υγείας.
Προφανώς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας κρίσης στην Ιταλία
όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης την περίοδο 2008-2009 ασκήθηκε ουσιαστικά
αντικυκλική πολιτική. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το
2010 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% (Πίνακας 112). Όμως το δημοσιονομικό έλλειμμα
διατηρήθηκε στο 4,5% το 2010 και το χρέος προσέγγισε το 119,3% (Πίνακας 110). Έτσι τον
Μάιο και Ιούλιο του 2010, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν σε εξέλιξη σοβαρή κρίση χρέους με
επίκεντρο την Ελλάδα και υπό το βάρος των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ιταλία
υποχρεώθηκε σε λήψη διαρθρωτικών μέτρων για δημοσιονομική σταθεροποίηση. Τον
Δεκέμβριο του 2010 εγκρίθηκε ο Νόμος Σταθεροποίησης της οικονομίας και τον Ιούλιο του
2011 τέθηκαν σε εφαρμογή περικοπές σε δαπάνες για την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία
στο πλαίσιο ενός πακέτου προσαρμογής αρχικά 40 δις € και στην συνέχεια 48 δις €. Τρίτο
οικονομικό πακέτο υιοθετήθηκε τον Δεκέμβρη του 2011 από την Νέα Κυβέρνηση245 ενώ ήδη
είχε εκδηλωθεί ο κίνδυνος κρίσης χρέους και οι πιέσεις στα ιταλικά ομόλογα είχαν
κορυφωθεί (6,61% η απόδοση δεκαετών ομολόγων στις 2 Δεκεμβρίου του 2011) (Πίνακας
124).
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Το τελευταίο πακέτο της Νέας Κυβέρνησης των τεχνοκρατών σηματοδοτεί και την
αποφασιστική μεταστροφή της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ιταλία με δημοσιονομικούς
πλέον στόχους για την αποτροπή της επερχόμενης κρίσης χρέους. Ανάμεσα στα μέτρα246 τα
σπουδαιότερα ήταν η επαναεισαγωγή της φορολογίας των κατοικιών που ταλαιπωρεί την
οικονομική ζωή της Ιταλίας μέχρι και σήμερα και οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.
Τα μέτρα του 2010-2011 είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και
στο πιστωτικό σύστημα που ήδη είχαν κλονισθεί από την παγκόσμια κρίση του 2007-2008. Η
πτώση στο διαθέσιμο εισόδημα επηρέασε την ζήτηση και την καταναλωτική δαπάνη. Η
ανάκαμψη ανατράπηκε και η οικονομία επέστρεψε στην ύφεση (ρυθμός ανάπτυξης 0,5% το
2011 και -2,5% το 2012) (Πίνακας 112).
3.2.4.1 Οι Επιπτώσεις στην Πραγματική Οικονομία
Οι επιπτώσεις στους τομείς της πραγματικής οικονομίας καθορίζονται από τις
μεταβολές της ζήτησης και της καταναλωτικής δαπάνης. Στην εξέλιξη της δημοσιονομικής
κρίσης χρέους στην Ιταλία τα δύο μεγέθη από το τελευταίο τρίμηνο του 2011, οπότε και
κορυφώνονται οι πιέσεις στις τιμές των ομολόγων, παρουσιάζουν πτώση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 132: Μεταβολές στη Ζήτηση και την Δαπάνη (2010-2012) ( %)
Μεγέθη

2010

2011

2012

Συνολική Ζήτηση

2,1

-1

-5,3

Δημόσια
Κατανάλωση

-0,4

-1,2

-2,9

Ιδιωτική
Κατανάλωση

1,5

0,1

-2,1

ΠΗΓΗ: Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

Από τον παραπάνω Πίνακα 132 προκύπτουν οι επιπτώσεις των μέτρων
δημοσιονομικής προσαρμογής τα οποία είχαν αρχίσει να λαμβάνονται από τον Μάιο του
2010. Το 2011 η ζήτηση μειώθηκε ελαφρώς (-1%) αλλά το 2012 υποχώρησε σημαντικά (5,3%). Αρνητική είναι και η εξέλιξη των δημοσίων καταναλωτικών δαπανών, ενώ η ιδιωτική
καταναλωτική δαπάνη διατηρείται τα δύο πρώτα χρόνια σε χαμηλά επίπεδα και μειώνεται
αισθητά το 2012 (-2,1%) (Πίνακας 132). Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν αρνητικά όλες τους
τομείς της ιταλικής οικονομίας.
3.2.4.1.1 Οι Επιπτώσεις στον Πρωτογενή Τομέα
Ο τομέας της γεωργίας στην Ιταλία αναφορικά με την αγροτική παραγωγή το 2012
παρουσιάζει μικρή άνοδο 0,3% μετά την ανάκαμψη που είχε επιτευχθεί προηγούμενα, το
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2011. Ωστόσο μεγάλη μείωση είχε σημειώσει το 2009 όταν η ιταλική οικονομία βυθίσθηκε
σε ύφεση μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Γενικότερα ο πρωτογενής τομέας
δεν επηρεάσθηκε στην δεύτερη φάση της δημοσιονομικής κρίσης χρέους (Πίνακας 133).
Άλλωστε η συμμετοχή του στο ΑΕΠ είναι μικρή (Διάγραμμα 19).
ΠΙΝΑΚΑΣ 133: Πρωτογενής Τομέας (Ετήσιες Μεταβολές σε %)
Μεγέθη

2008

2009

2010

2011

2012

Ακαθάριστη
Προστιθέμενη
Αξία

1,7

-10

-0,2

8,2

0,3

ΠΗΓΗ: Gross Value added of the agriculture industry-basic prices, Eurostat

3.2.4.1.2 Οι Επιπτώσεις στον Δευτερογενή Τομέα
ΠΙΝΑΚΑΣ 134: Δευτερογενής Τομέας (Ετήσιες Μεταβολές σε %)
Έτος

Επενδύσεις
(Σε τιμές του
2005)

Βιομηχανική
Παραγωγή

Κατασκευές

2008

-3,7

-3,5

-0,7

2009

-11,7

-18,7

-11,6

2010

0,6

+6,7

-3,5

2011

-1,8

+1,1

-2,9

2012

-8

-6,5

-14,2

ΠΗΓΕΣ:
1. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
2. EU28 countries industrial production a wda 2000-2012, Eurostat
3. Annual growth rate for construction, 2007-2011, Eurostat

Ο δευτερογενής τομέας επηρεάσθηκε αρνητικά από τα μέτρα κατά του κινδύνου της
κρίσης χρέους τα έτη 2011-2012. Η βιομηχανική παραγωγή το 2009 σημείωσε μεγάλη
μείωση -18,7%, μερικώς ανέκαμψε τα 2010 αλλά το 2012 επανήλθαν οι αρνητικές εξελίξεις.
Στις κατασκευές οι μειώσεις είναι συνεχείς από το 2008. Από την άλλη πλευρά οι επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου σημείωσαν μείωση -1,8% το 2011, αλλά πιο σοβαρή το 2012, -8%
(Πίνακας 134). Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις οι οποίες ερμηνεύονται από την επιδείνωση του
οικονομικού κλίματος, την πτώση στην ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, την αναστροφή των
217

επιχειρηματικών προσδοκιών και τις δυσχέρειες πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό
αντανακλώνται στην πτώση της παραγωγής του δευτερογενή τομέα, ο οποίος στην Ιταλία
αφορά το 24,2% του ΑΕΠ το 2012 (Πίνακας 99).
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες των μέτρων δημοσιονομικής
προσαρμογής είναι ηπιότερες από εκείνες της περιόδου 2008-2009. Το 2009 τα μεγέθη των
επενδύσεων, της βιομηχανικής παραγωγής και των κατασκευών σημείωσαν πτώση 11,7%,
18,7% και 11,6% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια περισσότερο επηρεάσθηκε η ιταλική οικονομία
από την χρηματοπιστωτική κρίση και πιο ήπιες ήταν οι συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης
χρέους 2011-2012 (Πίνακας 134). Βέβαια από την άλλη πλευρά και δεδομένου ότι η
χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε βασικό παράγοντα της δημοσιονομικής που
επακολούθησε, οι επιπτώσεις ήταν σωρευτικές σε ότι αφορά τουλάχιστον τον δευτερογενή
τομέα.
Η μεγάλη πτώση των επενδύσεων τα έτη 2008, 2009 (-3,7% και -11,7% αντίστοιχα)
(Πίνακας 134) είχαν αρνητική επίπτωση στην παραγωγικότητα εργασίας. Η μη ανανέωση του
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και ο μη εκσυγχρονισμός των μεθόδων παραγωγής με
επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας υποβάθμισαν την παραγωγικότητα της εργασίας. Ο
συνδυασμός της πτώσης του παραγωγικού κεφαλαίου και η χαμηλή απόδοση του συντελεστή
εργασίας επέφεραν την πτώση της παραγωγής στον δευτερογενή τομέα. Η παραγωγικότητα
της εργασίας σημείωσε σοβαρή μείωση -2,7% το 2009 και στην συνέχεια μετά από μία
ανάκαμψη το 2010, το 2011 παρουσιάζει ελάχιστη αύξηση και μειώνεται το 2012 (Πίνακας
135).
ΠΙΝΑΚΑΣ 135: Παραγωγικότητα της Εργασίας
2009

2010

2011

2012

-2,7%

+2,8%

0,2%

-1,3%

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

3.2.4.1.3 Οι Επιπτώσεις στον Τριτογενή Τομέα (Υπηρεσίες)
Ο τομέας των υπηρεσιών φαίνεται να έχει επηρεασθεί σε μικρότερο βαθμό από το
δευτερογενή σε ότι αφορά την περίοδο 2010-2012. Την πιο σημαντική μείωση παρουσιάζει
το 2012 μικρότερη όμως από εκείνη της βιομηχανικής παραγωγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 136: Τομέας των Υπηρεσιών ( %)
2008

2009

2010

2011

2012

-0,5%

-2,7%

+2,7%

+0,8%

-5,6%

ΠΗΓΕΣ:
1. Historical Statistics: Historical time series of Italian National Accounts 18612011, Bank of Italy
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2. Turnover Services, Press Release, Istat, 28 February 2013,

Αλλά και το 2009 όταν η οικονομία είχε βυθισθεί σε ύφεση και η βιομηχανική
παραγωγή είχε σημειώσει κατάρρευση με -18,7% (Πίνακας 134), ο τομέας των υπηρεσιών
είχε μειωθεί κατά -2,7% (Πίνακας 136).
Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο τομέας των υπηρεσιών στην Ιταλία
γενικά παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις συνέπειες της κρίσης παρά τους περιορισμούς του
ρυθμιστικού πλαισίου στην λειτουργία ορισμένων αγορών.
3.2.4.2 Οι Επιπτώσεις στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Η επίπτωση στο ιταλικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την παγκόσμια τραπεζική
κρίση 2007-2008 ήταν σχετικά μικρού βαθμού σε σχέση με άλλες χώρες από την άποψη των
επενδύσεων υψηλού κινδύνου που αφορούσε κύρια τράπεζες με επεκτατική δραστηριότητα
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μετά το 2009 και παρά την βελτίωση της ρευστότητας
διεθνώς οι τράπεζες υπέστησαν τις συνέπειες της ύφεσης, η οποία επανεμφανίσθηκε το Β’
Τρίμηνο του 2011. Η επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου σε συνδυασμό με την
επιβράδυνση στην ζήτηση δανείων προκάλεσε μείωση της πιστωτικής επέκτασης κατά 10,7%
(-3% το 2009 έναντι αύξησης 7,7% το 2008 για τις επιχειρήσεις)247.
Το 2011, στην κορύφωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, το ιταλικό πιστωτικό
σύστημα επηρεάστηκε σοβαρά μετά από μία προηγούμενη ελαφριά βελτίωση των
μακροοικονομικών προοπτικών και σχετικής σταθερότητας των χρηματαγορών. Οι πιέσεις
στα ιταλικά ομόλογα και η υποβάθμιση της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης προκάλεσε
δυσχέρειες στην πρόσβαση των ιταλικών τραπεζών στην άντληση ρευστότητας από τις
διεθνείς αγορές και άνοδο του κόστους δανεισμού.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων οι ιταλικές τράπεζες αναγκάσθηκαν να
προσφύγουν στο Ευρωσύστημα με χρήση της δυνατότητας εξασφάλισης δανεισμού μέσω
των πράξεων αναχρηματοδότησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά
περιόρισαν τον δανεισμό στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά).
Άλλη αρνητική επίπτωση στον τραπεζικό τομέα της χώρας ήταν η παραπέρα αύξηση
του δείκτη επισφαλών δανείων λόγω της ύφεσης προηγούμενων ετών που οδήγησε σε
εκτεταμένες διαγραφές απαιτήσεων με συνέπεια την πτώση της κερδοφορίας η οποία
μετατράπηκε σε αρνητική.
Η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας δεν μεταβλήθηκε το 2012. Οι
εξελίξεις διατήρησαν την κατεύθυνση του προηγούμενου έτους. Η επίμονη αστάθεια των
αγορών και πολύ περισσότερο η ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων
για την αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους συνέχισαν να διαταράσσουν την
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.
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Τα επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν σημαντικά και με την προοδευτική επιδείνωση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, οι τράπεζες ακολούθησαν περισσότερο
περιοριστική πολιτική στις δανειοδοτήσεις. Παράλληλα λόγω της ύφεσης συρρικνώθηκε η
ζήτηση για χρηματοδότηση και το τελικό αποτέλεσμα ήταν η μείωση -0,6% της πιστωτικής
επέκτασης το 2012 έναντι αύξησης κατά 2,1% το 2011 (Πίνακας 138).
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για παροχή
ρευστότητας λειτούργησαν θετικά για τις ιταλικές τράπεζες, οι οποίες μάλιστα εξέδωσαν
ίδιες ομολογίες στα πλαίσια του προγράμματος Outright Monetary Transactions (OMT).
Αλλά η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν στάθηκε αρκετή για την
αντιστροφή της αρνητικής πορείας του πιστωτικού συστήματος και η κερδοφορία
επηρεάσθηκε και πάλι αρνητικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 137: Επιπτώσεις στον Τραπεζικό Τομέα
Μεγέθη

2008

2009

2010

2011

2012

Αριθμός
Τραπεζών

799

788

760

740

706

Κρατικά
Ομόλογα
(Υπόλοιπα)
( Σε εκ. €)

126.194

164.142

208.235

224.174

344.863

1.760.751

1.903.586

1.949.303

1.927.847

Δάνεια (Σε εκ. €) 1.761.199
Δάνεια σε
Τράπεζες
(Σε εκ. €)

560.841

614.597

372.696

374.821

333.338

Καταθέσεις
Κατοίκων
(Σε εκ. €)

1.127.856

1.165.788

1.156.464

1.150.624

1.216.214

Υποχρεώσεις
στο
Ευρωσύστημα
(Σε εκ. €)

-

-

51.584

215.544

275.708

Μη
Εξυπηρετούμενα
Δάνεια ως %
του Συνόλου
των Δανείων

5,7

9,1

9,9

11,2

13,5

Ακαθάριστα
Έσοδα (Σε εκ. €)

81.208

93.306

91.236

91.892

94.782
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Μικτά Κέρδη
(Σε εκ. €)

8.518

13.214

11.835

-23.761

-1.594

Return on
Equity (ROE)
(%)

4,8

3,8

3,4

-9,3

-0,6

Κεφαλαιακή
Επάρκεια (%)

10,8

12

12,4

13

13,8

ΠΗΓΕΣ:
1. Annual Report 2008: Abridged Version, Financial Year 115th, Bank of Italy, 2009
2. Annual Report 2009: Abridged Version, Financial Year 116th, Bank of Italy, 2010
3. Annual Report 2010: Abridged Version, Financial Year 117th, Bank of Italy, 2011
4. Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012
5. Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 138: Μεταβολές Δανείων-Καταθέσεων (%)
Μεγέθη

2010

2011

2012

Πιστωτική
Επέκταση
(Μεταβολές 12
Μηνών)

+4,5

+2,1

-0,6

Μεταβολή
Καταθέσεων
Κατοίκων
(Μεταβολές 12
Μηνών)

-1

-0,6

+5,9

Λόγος
Δανείων/Καταθέσεις
(Loan to deposits
ratio)

121

128

119

ΠΗΓΕΣ:
1. Annual Report 2009: Abridged Version, Financial Year 116th, Bank of Italy, 2010
2. Annual Report 2010: Abridged Version, Financial Year 117th, Bank of Italy, 2011
3. Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012
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4. Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013
5. Abridged Report 2011: Statistical Appendix, Financial Year 118th, Bank of Italy, 31
May 2012
6. Abridged Report 2011: Statistical Appendix, Financial Year 118th, Bank of Italy, 31
May 2012
Σημείωση: Ο λόγος Δανείων προς Καταθέσεις υπολογίσθηκε με βάση το υπόλοιπο
των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα στο τέλος του έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 139: Δανεισμός Επιχειρήσεων (Ετήσιες Μεταβολές Δεκ.)
Τομέας

2008

2009

2010

2011

2012

Βιομηχανία

5,9

-5,5

-0,1

1,9

-7,4

Κατασκευές

13,2

3,2

2,2

0,4

-2,7

Υπηρεσίες

6,7

-2,4

0,5

3,2

-4,8

Λοιποί

9,2

4,4

8,9

9,5

0,2

Σύνολο

7

-1,7

2,5

2,5

-2,2

ΠΗΓΕΣ:
1. Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012
2. Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

3.2.4.2.1 Μεταβολές στην Διάρθρωση Πηγών Άντλησης Κεφαλαίων
Από το 2011 οπότε η κρίση χρέους διατάραξε τις ισορροπίες στο πιστωτικό σύστημα
της Ιταλίας, τα μεγέθη των πηγών άντλησης κεφαλαίων μεταβλήθηκαν. Βέβαια διαχρονικά οι
καταθέσεις δεν παρουσιάζουν σημαντική διαρροή και μάλιστα το 2011 παρουσίασαν
σημαντική άνοδο (+5,9%) (Πίνακας 138). Ωστόσο σημαντική είναι η μείωση του
διατραπεζικού δανεισμού ο οποίος από το 2009 μέχρι το 2012 υπέστη μείωση 45,6% (614 δις
το 2009, 333 δις € το 2012) (Πίνακας 137). Η μείωση αυτή αντανακλά τις συνέπειες της
προηγηθείσας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο με επανεκτίμηση της
φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την αυστηροποίηση των κριτηρίων παροχής
πιστώσεων μεταξύ των τραπεζών.
Το κενό αυτό του διατραπεζικού δανεισμού στην άντληση κεφαλαίων των τραπεζών
καλύφθηκε από το Ευρωσύστημα με τα μέτρα διευκόλυνσης στην παροχή ρευστότητας. Από
την έναρξη των πράξεων αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών ετών τον Δεκέμβριο του 2011,
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το Ευρωσύστημα παρείχε ρευστότητα στις ευρωπαϊκές τράπεζες 400 δις €248. Η εισροή
ρευστότητας στο ιταλικό πιστωτικό σύστημα οδήγησε στην χαλάρωση των πιέσεων στην
χρηματαγορά. Οι ιταλικές τράπεζες όπως και άλλες ευρωπαϊκές επωφελήθηκαν σημαντικά
από την χαλάρωση των κριτηρίων αποδοχής εγγυήσεων (collateral). Οι υποχρεώσεις των
ιταλικών τραπεζών στο Ευρωσύστημα αυξήθηκαν από 51,5 δις το 2010 σε 275,7 δις € το
2012 (Πίνακα 137).
3.2.4.2.2 Μεταβολές στην Πιστωτική Επέκταση
Επιβράδυνση και στην συνέχεια μείωση -0,6% το 2012 παρατηρείται στην
χρηματοδότηση του συνόλου της ιταλικής οικονομίας στο διάστημα που ξέσπασε η απειλή
κρίσης χρέους. Βέβαια στο διάστημα αυτό οι επενδύσεις των τραπεζών σε ομόλογα του
ιταλικού δημοσίου αυξήθηκαν από 208 δις το 2010 σε 344 δις € το 2012 (+65%) (Πίνακας
137). Το γεγονός αυτό, δηλαδή η συμβολή του πιστωτικού συστήματος της Ιταλίας στην
αναχρηματοδότηση του ιταλικού χρέους, ερμηνεύει σε κάποιο βαθμό και την αποκλιμάκωση
των πιέσεων στα ιταλικά ομόλογα το 2012.
Ωστόσο ο δανεισμός των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα το 2012 υπέστη μείωση με
μετατροπή της πιστωτικής επέκτασης σε αρνητική (-2,2%). Μεγαλύτερη ήταν η μείωση της
βιομηχανίας -7,4% αλλά και η χρηματοδότηση του τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 4,8% (Πίνακας 139). Η εξέλιξη αυτή η οποία σηματοδοτεί την διαταραχή της ομαλής ροής
στην χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ιταλία έχει επηρεάσει αρνητικά
τον ρυθμό ανάπτυξης και συντηρεί τα φαινόμενα της ύφεσης. Η τάση αυτή διατηρείται και το
Α’ Τρίμηνο του 2013 όπου η συνολική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μειώθηκε
παραπέρα κατά 2,5%249.
3.2.4.2.3 Κερδοφορία και Κεφαλαιακή Επάρκεια
Το τραπεζικό σύστημα στην Ιταλία διατήρησε την κερδοφορία του τα έτη 2009-2010
με κέρδη 13,2 δις και 11,8 δις € αντίστοιχα. Όμως το 2011 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε
συνδυασμό με την απομείωση στοιχείων του ενεργητικού και επακόλουθα τις αυξημένες
προβλέψεις προκάλεσαν ζημιές 23,8 δις €. Τον επόμενο χρόνο οι ζημιές διατηρήθηκαν αλλά
περιορίσθηκαν στο 1,6 δις € (Πίνακας 137).
Η Τράπεζα της Ιταλίας στην Έκθεση του 2012 αναφέρει ότι η επιδείνωση της
ποιότητας των δανείων προκάλεσε αύξηση κατά 57,6% των προβλέψεων για απώλειες
κεφαλαίων σε σχέση με το 2011. Οι διαγραφές απορρόφησαν το 2012 το 86,5% των
λειτουργικών εσόδων έναντι 65% το 2011250.
Παρά τις απώλειες κεφαλαίων από προβλέψεις, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
δεν διαταράχθηκε αφού ανακεφαλαιοποιήθηκαν για να αντισταθμίσουν τις απομειώσεις. Ο

248

Visco, I., The Sovereign Debt Crisis and the Outlook for Italy, For the 18th Congress of Financial
Markets Operators organized by ASSIOM FOREX, 18 Feb 2012
249

Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

250

Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013
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συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας το 2011 ήταν 13% και 13,8% το 2012 (Πίνακας
137).
ΠΙΝΑΚΑΣ 140: Προβλέψεις-Προσαρμογές 2011-2012
Μεγέθη

2011

2012

Προβλέψεις (Σε εκ. €)

52.185

36.324

Προβλέψεις για Επισφαλή
Δάνεια (Σε εκ. €)

19.261

30.356

Δείκτης Προβλέψεων για
Επισφαλή Δάνεια/
Λειτουργικά Έσοδα

65,2%

86,5

ΠΗΓΗ: Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

3.2.4.3 Οι Επιπτώσεις στην Ευρωζώνη και ο Ρόλος της ΟΝΕ
Η δημοσιονομική διαταραχή στην Ιταλία η οποία εκδηλώθηκε το 2011 με απειλή
κρίσης χρέους προκάλεσε ανησυχίες συνολικά στο χώρο της Ευρωζώνης. Σε μία φάση όπου
κορυφωνόταν η κρίση στην Ελλάδα και διευρύνονταν οι κρίσεις στις άλλες χώρες,
Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, μία νέα εστία στην 3η από άποψη μεγέθους οικονομίας χώρα,
προφανώς ανέτρεπε τις προσδοκίες για διατήρηση της ανάκαμψης στην Ζώνη του Ευρώ. Το
2010 η Ευρωζώνη των 17 χωρών πέτυχε θετικό βαθμό αύξησης του ΑΕΠ 2% αλλά και για το
2011 προβλεπόταν στο 1,6%251. Για τα δημοσιονομικά ελλείμματα το 2011 προβλεπόταν
μείωση κατά 2%, από 6,2% το 2010 σε 4,2% το 2011252.
Οι ανησυχίες αφορούσαν κύρια την επαναφορά της ύφεσης στην Ζώνη του Ευρώ η
οποία θα προκαλούσε πλήγμα στις γερμανικές εξαγωγές και επιβράδυνση των ρυθμών
ανάπτυξης.
Το 2009 από το σύνολο των 807,5 δις € των γερμανικών εξαγωγών τα 508 δις €,
δηλαδή το 63% προοριζόταν για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών. Από αυτό το σύνολο
τα 50,9 δις € αφορούσαν την ιταλική αγορά, ήτοι το 10% των ενδοκοινοτικών εξαγωγών της
Γερμανίας253.
Επίσης άλλη πηγή ανησυχίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα την Ζώνη του
Ευρώ αφορούσε υποχρεώσεις της Ιταλίας από το εξωτερικό χρέος της προς τις ευρωπαϊκές
τράπεζες, ιδιαίτερα τις γερμανικές και τις γαλλικές. Το Δεκέμβριο του 2009 από το σύνολο

251

Real GDP growth rate-volume, Eurostat

252

Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat

253

External and intra-European Union trade: Data 2004-09, Eurostat Pocketbooks, 2010
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των 1.400 δις $ του εξωτερικού χρέους τα 511 δις $ ήτοι το 26% αποτελούσαν απαιτήσεις
γαλλικών τραπεζών και 190 δις $ ήτοι 13% αντίστοιχα γερμανικών τραπεζών254.
3.2.4.3.1 Ο Ρόλος της ΟΝΕ
Η Ιταλία σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν προσέφυγε στους Μηχανισμούς
Στήριξης (European Stability Mechanism, European Financial Stabilization Mechanism,
European Financial Stability Facility) καθόσον εξασφάλισε την αναχρηματοδότηση του
χρέους της και πέτυχε την σταδιακή αποκλιμάκωση των spreads δανεισμού. Από την πλευρά
αυτή ο ρόλος της ΟΝΕ δεν ήταν ιδιαίτερος στην αποφυγή της κρίσης και οι επιπτώσεις σε
όλο το πλαίσιο λειτουργίας της Ζώνης του Ευρώ ήταν μικρές.
Ωστόσο στην χαλάρωση των πιέσεων των αγορών στις τιμές των ομολόγων συνέβαλαν
τα μέτρα του Ευρωσυστήματος για την παροχή ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.
Η επέκταση των πράξεων ανοιχτής αγοράς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ύστερα από πιέσεις των χωρών μελών για παροχή ρευστότητας και στήριξη των τιμών των
ομολόγων στην δευτερογενή αγορά διευκόλυνε τις χώρες με προβλήματα χρέους και βέβαια
και την Ιταλία. Οι πράξεις είναι γνωστές ως Long-Term Refinancing Operation (LTRO) για
την ρύθμιση της ρευστότητας και άσκησης νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Από τον
Αύγουστο του 2012 τέθηκε σε εφαρμογή και το Πρόγραμμα Outright Monetary Transactions
(OMT) που αφορά παρεμβάσεις στην δευτερογενή αγορά ομολόγων (ECB Open Market
Operations).
ΠΙΝΑΚΑΣ 141: Πράξεις Ανοικτής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(LTRO)
Χώρα

8/12/201014/6/2011

15/6/201113/12/2011

14/12/201112/6/2012

13/6/201211/12/2012

12/12/20127/5/2013

Ευρωζώνη
(17) (Δις €)

321,5

364,8

904

1.065,2

882,3

Ιταλία
(Δις €)

29,7

54,5

214,7

270,6

265,2

Μερίδιο
Ιταλίας (%)

9,2

14,9

23,7

25,4

30,1

ΠΗΓΗ: Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

Πράξεις Ανοικτής Αγοράς (OMT)

254

Schwartz, N., In and out of each European Wallets, New York Times, 1 May 2010
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Διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας στα ιταλικά ομόλογα δεν υφίστανται. Ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύσεις του BBC
News Business στις 21-2-2013 τα ιταλικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας
ανέρχονταν σε 131 δις $ ή 99 δις € σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα του 2010-2012.
Είναι σε ύψος πολύ μεγαλύτερα από τα ισπανικά (43,7 δις €), τα ελληνικά (30,8 δις €), τα
πορτογαλικά (21,6 δις €) και τα ιρλανδικά (13,6 δις €)255. Για την ίδια περίοδο η Τράπεζα της
Ιταλίας σε ειδική μελέτη της256 αναφέρει ότι τον Δεκέμβρη του 2012 από παρεμβάσεις
ονομαστικής αξίας 218 δις ομολόγων, τα 102,8 δις € αφορούσαν ιταλικές εκδόσεις.
Οι πράξεις LTRO και OMT στα πλαίσια του Security Market Program (SMT) είχαν
θετικές επιδράσεις στα spread των δεκαετών ομολόγων. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη η
θετική επίπτωση των πράξεων LTRO από τις 7 Δεκεμβρίου 2011-2 Μαρτίου 2012 ήταν 64
μονάδες βάσης και των πράξεων OMT με παρεμβάσεις στα ιταλικά ομόλογα από 26 Ιουλίου
του 2012-7 Δεκεμβρίου 2012 145 μονάδες βάσης.
Συμμετοχή της Ιταλίας στους Μηχανισμούς EFSM και EFSF
Η Ιταλία παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα από την κρίση συμμετείχε με την
προβλεπόμενη συνεισφορά στους μηχανισμούς στήριξης της Ζώνης του Ευρώ για τις χώρες
του Νότου που αντιμετώπιζαν αυξημένα προβλήματα χρέους όπως η Ελλάδα, Πορτογαλία
και Ιρλανδία. Η συμμετοχή στο European Stability Mechanism (ESM) ήταν 17,91% (125,39
δις €) και στο τροποποιημένο EFSF με 19,22% (139,24 δις €) όπως αναφέρεται στην επίσημη
ιστοσελίδα τους και στο πρώτο πακέτο οικονομικής στήριξης της Ελλάδας257 με 12,5%
(10,008 δις €).
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της Ιταλίας από την συμμετοχή της στο διακρατικό
δάνειο της Ελλάδας (13,12 δις €) και στους Μηχανισμούς (36,93 δις €) ανέρχονται συνολικά
στα 50,05 δις €. Αν τα ποσά αυτά αφαιρεθούν από το ύψος του δημοσίου χρέους σημειώνεται
μείωση του κατά 2,5-3 περίπου εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την περίοδο 20132019258.
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Italy dominates ECB government bond holdings, BBC News Business, 21 February 2013
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Casiraghi, M., Caiotti, E., Rodano, L. & Secchi, A., The impact of unconventional monetary policy
on the Italian economy during the sovereign debt crisis, Occasional Papers, Number 203, Bank of Italy,
September 2013
257

EU Governance combat the economic and financial crisis: Greek loan facility, Court of Audit of
Netherlands
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Economic and Financial Document 2013: Summary and Policy Objectives, Ministry of Economy
and Finance of Italy
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3.2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η οικονομία της Ιταλίας υπέστη σοβαρές συνέπειες από την χρηματοπιστωτική κρίση
του 2008, με δεδομένες προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες κύρια την χαμηλή
ανταγωνιστικότητα και την αναιμική ανάπτυξη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 142: Ιταλική Οικονομία 2008-2012
Μέγεθος

2008

2009

2010

2011

2012

ΑΕΠ1
(Μεταβολή)

-1,2%

-5,5%

1,7%

0,5%

-2,5%

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα2 (%
του ΑΕΠ)

-2,7%

-5,5%

-4,5%

-3,8%

-3%

Έλλειμμα
Ισοζυγίου3 (%
του ΑΕΠ)

-2,9%

-2%

-3,5%

-3,1%

-0,7%
(Πρόβλεψη)

ΠΗΓΕΣ:
1.Real GDP growth rate-volume, Eurostat
2. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat
3. Balance of the current account, Eurostat

Το 2008 στην Ιταλία σημειώθηκε πολιτική μεταβολή με επάνοδο στην εξουσία της
Συντηρητικής Κυβέρνησης του Silvio Berlusconi. Σε αντίθεση με την πολιτική που είχε
υιοθετηθεί προηγούμενα η Νέα Κυβέρνηση προεκλογικά υποσχέθηκε δημοσιονομική
σταθερότητα. Ενώ ήδη η χρηματοπιστωτική κρίση επεκτεινόταν, στο προσκήνιο ήρθε μία νέα
πολιτική (New Deal) με εμπνευστή τον Υπουργό Οικονομικών Gulio Tremonti. Η νέα αυτή
πολιτική αντανακλούσε πέραν από τις πιέσεις της κρίσης και την αποτυχία όλων των
κυβερνήσεων της πρώτης δεκαετίας του 2000 να επιλύσουν τα προβλήματα της ιταλικής
οικονομίας. Το 2008 το ΑΕΠ μειώθηκε 1,2% ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 2,7% και
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 2,9% του ΑΕΠ (Πίνακας 142).
Συχνά γίνεται λόγος για χαμένη δεκαετία με απουσία αναπτυξιακών προοπτικών,
χαμηλούς μισθούς, πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες και επιδείνωση σε όλες τις βαθμίδες.
Από την άλλη πλευρά το σύστημα υγείας παρά το υψηλό κόστος αποδείχθηκε
αναποτελεσματικό για να καλύψει ποιοτικά και ποσοτικά τις ανάγκες των πολιτών.
Στην μεταστροφή της πολιτικής πέραν από τα παραπάνω δηλαδή τις συνθήκες κρίσης
και την αποτυχία προηγούμενων πολιτικών συνέβαλε και η συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της
‘Λίγκας του Βορρά’, του πολιτικού σχηματισμού που υποστήριζε τα συμφέροντα του
πλούσιου Βορρά.
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3.2.5.1 Το Πρόγραμμα Tremonti259
Το Πρόγραμμα προτάθηκε τον Νοέμβριο του 2008. Προηγουμένως τον Σεπτέμβριο
του 2008 ανακοινώθηκε και ο προϋπολογισμός του 2009. Η προώθηση διαρθρωτικών
μεταβολών, η στήριξη της ανάπτυξης και η αποκατάσταση του ρόλου της δημοσιονομικής
πολιτικής στην σταθεροποίηση της οικονομίας ήταν οι κύριοι άξονες του.
Δημοσιονομικοί Στόχοι Προγράμματος:
ΠΙΝΑΚΑΣ 143: Δημοσιονομικοί Στόχοι Προγράμματος Tremonti
Μέγεθος

2009

2010

2011

Πρωτογενές
Πλεόνασμα

9,893 δις €

17,138 δις €

30,925 δις €

0,6% του ΑΕΠ

1,1% του ΑΕΠ

1,9% του ΑΕΠ

17,097 δις

22,962 δις €

36,727 δις €

1,1% του ΑΕΠ

1,4% του ΑΕΠ

2,2% του ΑΕΠ

Πρόσθετοι Πόροι
Πακέτου

ΠΗΓΗ: Italy’s Stability Program 2008, Ministry of Economy and Finance of Italy, February
2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 144: Προέλευση Πρόσθετων Πόρων
Μέγεθος

2009

2010

2011

Αύξηση Εσόδων

5,765 δις €

5,516 δις €

6,103 δις €

0,4% του ΑΕΠ

0,3% του ΑΕΠ

0,4 %του ΑΕΠ

11,332 δις €

17,446 δις €

30,624 δις €

0,7% του ΑΕΠ

1,1% του ΑΕΠ

1,8% του ΑΕΠ

17,097 δις €

22,962 δις €

36,727 δις €

1,1% του ΑΕΠ

1,4% του ΑΕΠ

2,2% του ΑΕΠ

Μείωση Δαπανών

Σύνολο

ΠΗΓΗ: Italy’s Stability Program 2008, Ministry of Economy and Finance of Italy, February
2009
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Italy’s Stability Program 2008, Ministry of Economy and Finance of Italy, February 2009
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Μέτρα Άμεσου Αποτελέσματος: Υποστήριξη Νοικοκυριών Χαμηλού Εισοδήματος


Έκτατα Επιδόματα



Επιδότηση μέρος των τόκων στεγαστικών δανείων



Αναβολή αύξησης διοδίων



Παράταση κινήτρων παραγωγικότητας

Μέτρα Μεσοπρόθεσμου Αποτελέσματος: Βελτίωση των Δημοσίων Οικονομικών


Επιτάχυνση επιστροφών φόρων



Κίνητρα φορολογικά για επιστροφή επιστημόνων



Παράταση επιστροφής φόρου για ερευνητική δραστηριότητα



Βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης φόρων



Επιστροφές παράνομων επιδοτήσεων



Βελτίωση φορολογικών ελέγχων

Μέτρα Διαρθρωτικά για Στήριξη της Ζήτησης


Επιδοτήσεις δαπανών φυσικού αερίου



Φορολογικές ελαφρύνσεις επενδυτικών σχεδίων τοπικού ενδιαφέροντος



Μετάθεση χρόνου πληρωμής ΦΠΑ



Χρηματοδότηση Ταμείου Απασχόλησης



Εγγυήσεις ομολόγων τραπεζών



Μειώσεις διοικητικού κόστους επιχειρήσεων



Επανασχεδιασμός του Ταμείου Τοπικής Ανάπτυξης για έργα υποδομών και
εκπαίδευσης



Αναθεώρηση της διαδικασίας προγραμματισμού και εκτέλεσης επενδύσεων

Γενικά το Πρόγραμμα Tremonti στόχευε στην σταθεροποίηση των δημοσίων
οικονομικών κύρια με μείωση των δαπανών χωρίς ουσιαστικά πρόσθετη φορολογία.
Παράλληλα όμως μία σειρά από μέτρα αποσκοπούσαν στην στήριξη των εισοδημάτων,
ενίσχυση της ζήτησης και προστασία των νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις συνέπειες
της ύφεσης. Ακόμα στήριζε τις τράπεζες στην προσπάθεια άντλησης ρευστότητας. Από την
άποψη αυτή είχε περισσότερο αντικυκλικό χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν η χρηματοδότηση των
229

μέτρων για το περιορισμό του κοινωνικού κόστους της κρίσης προβλεπόταν να υλοποιηθεί με
ανακατανομή των δαπανών.
Από τον Νοέμβριο του 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2009 τρία νέα πακέτα υιοθετήθηκαν
για στήριξη της οικονομίας με εκτιμώμενη ανάπτυξη 0,5% μονάδες του ΑΕΠ στις δαπάνες
και τα έσοδα και ουδέτερη ως προς το έλλειμμα260. Ουσιαστικά το περιοριστικό πρόγραμμα
των τριών ετών ανατράπηκε και αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο του 2009 επισήμως με στόχο
την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών.
Νέες τροποποιήσεις στο τριετές πρόγραμμα τον Μάιο του 2010 μέσα σε ένα κλίμα
αναταραχής των αγορών λόγω της κρίσης χρέους στην Ελλάδα προέβλεπαν και πάλι μείωση
δαπανών αλλά και αύξηση των εσόδων με καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αλλά και το
2011 ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 20% σε 21%, ενώ
συνεχείς ήταν οι αναθεωρήσεις των στόχων του προγράμματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 145: Αποτελέσματα του Προγράμματος
Μεγέθη

2009

2010

2011

Πρωτογενές
Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)

-0,8

0

1

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
(% του ΑΕΠ)

5,4

4,6

3,9

Έσοδα
(% του ΑΕΠ)

47,1

46,6

46,6

Δαπάνες
(% του ΑΕΠ)

52,5

51,2

50,5

Χρέος
(% του ΑΕΠ)

116

118,6

120,1

ΠΗΓΗ: Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012

Η δημοσιονομική βελτίωση, όπως τουλάχιστον αρχικά προβλεπόταν από το
Πρόγραμμα δεν επιτεύχθηκε. Βέβαια το έλλειμμα μειώθηκε στο 3,9% του ΑΕΠ με μικρή
μείωση των δαπανών και στασιμότητα των εσόδων (Πίνακας 145). Όμως η ιταλική οικονομία
προσωρινά βέβαια βγήκε από την ύφεση το 2010 με θετική ανάπτυξη που συνεχίστηκε και το
επόμενο έτος σε μικρότερο βαθμό (Πίνακας 112).
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Ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του Προγράμματος Tremonti αποκτά η ανάλυση
της μείωσης των δαπανών δεδομένου ότι οι δαπάνες για μισθούς, κοινωνικά επιδόματα
επλήγησαν ελάχιστα ή καθόλου. Η μείωση αφορούσε τις δαπάνες επενδύσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 146: Μεταβολές στις Κατηγορίες Δαπανών (% του ΑΕΠ)
Μεγέθη

2009

2010

2011

Δαπάνες Μισθών

11,3

11,1

10,8

Ενδιάμεση
Κατανάλωση

5,9

5,8

5,8

Αγορές Ειδών

2,9

2,9

2,8

Κοινωνικές
Δαπάνες

19,2

19,2

19,3

Πληρωμή Τόκων

4,7

4,6

4,9

Επενδύσεις

4,4

3,5

3

ΠΗΓΗ: Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012

Συμπέρασμα: Το Πρόγραμμα Tremonti στην εφαρμογή του απέκτησε αντικυκλικό
χαρακτήρα, διαφύλαξε την ανάπτυξη και πέτυχε προσωρινά την έξοδο από την ύφεση με
τίμημα όμως την διατήρηση του χρέους σε υψηλά επίπεδα και άνοδο των ελλειμμάτων
(Πίνακας 110 & 120).
3.2.5.2 Η Κρίση Χρέους και το Πρόγραμμα Mario Monti
Η αποτυχία σταθεροποίησης του χρέους, οι πιέσεις της Ευρωζώνης, η δυσαρέσκεια
από την υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με την όξυνση της κρίσης χρέους στις χώρες του
Νότου με επίκεντρο την Ελλάδα οδήγησαν σε πολιτική αλλαγή στην Ιταλία. Σχηματίσθηκε
Νέα Κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον Mario Monti με κύριο στόχο την αναχαίτιση της
απειλούμενης κρίσης χρέους. Κύρια αποστολή του ήταν η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων
και διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία της Ιταλίας.
Το νέο οικονομικό πρόγραμμα του Mario Monti είχε ως βασικούς άξονες την λιτότητα
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη, την ισότητα στην κατανομή βαρών και προτεραιότητες την
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την
απελευθέρωση των αγορών.
Τα πρώτα μέτρα της Κυβέρνησης περιέχονταν στο σκληρό πακέτο με επωνυμία
‘Σωτηρία της Ιταλίας’ (Salva Italia) που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2011.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 147: Δημοσιονομικοί Στόχοι του Προγράμματος Monti 2011-2012
Στόχοι

2012

2013

2014

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα (% του
ΑΕΠ)

2,5

1,3

1,1

Πρόσθετοι Πόροι
(Σε δις €)

70,176

89,556

97,578

Αύξηση Εσόδων (Σε
δις €)

45,460

60,448

63,570

Μείωση Δαπανών
(Σε δις €)

24,716

29,107

34,008

ΠΗΓΗ: Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012

Μέτρα του Πακέτου Salva Italia:


Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας



Δημοτικός Φόρος Περιουσίας



Αύξηση Συντελεστών ΦΠΑ



Μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής



Αύξηση Ασφαλιστικών Εισφορών των αυτοαπασχολούμενων



Φορολογία Χρηματοοικονομικών Προϊόντων



Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος



Φορολογία στα Τυχερά Παιχνίδια

Στον πυρήνα των μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Monti βρίσκονται η μετακίνηση
από τον φόρο επιχειρήσεων και νοικοκυριών στον φόρο περιουσίας, η κατάργηση των
τραπεζικών απορρήτων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και οι αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστημα. Τα προσδοκώμενα έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας υπολογίζονταν σε
10,660 δις € για το 2012, 10,930 δις € για το 2013 και 11,330 δις € για το 2014. Το
δημοσιονομικό όφελος από τις περικοπές των συντάξεων σε 3,491 δις για το 2012, 8,462 δις
το 2013 και 10,547 δις € το 2014. Τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής σε 2,779 δις
το 2012, 3,836 δις το 2013 και 3,826 δις € το 2014261.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 148: Στόχοι Προγράμματος Monti και Αποτελέσματα (2012-2013)
2012

2013

Ειδικότεροι
Στόχοι 2012
(Δεκέμβριος
2011)

Αποτελέσματα
2012

Ειδικότεροι
Στόχοι 2013
(Σεπτέμβριος
2012)

Αποτελέσματα
2013 (Απρίλιος
2013Εκτίμηση)

Καθαρές
Δανειακές
Ανάγκες
(% του ΑΕΠ)

1,2%

3%

1,8

2,9

Πρωτογενές
Πλεόνασμα
(% ΑΕΠ)

4,6

2,5

3,8

2,4

Δημόσιο Χρέος
(% ΑΕΠ)

120,1

127

126,1

130,4

ΑΕΠ (%)

-0,4

-2,4

-0,2

-1,3

Μεγέθη

ΠΗΓΗ: Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013

Συμπέρασμα: Οι αποκλίσεις μεταξύ στόχων και πραγματικών μεγεθών είναι
προφανείς. Βέβαια στους στόχους αναμένεται μείωση του χρέους από το 2015. Όμως η
επίτευξη του θεωρείται αβέβαια αν δεν έχει επιτευχθεί ως τότε σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης
του ΑΕΠ. Το πρόβλημα της ανάπτυξης στην Ιταλία αποτελεί το κύριο εμπόδιο σε κάθε
προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης και με την πολιτική λιτότητας του Προγράμματος
Monti είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Η συνταγή της λιτότητας που έχει υιοθετήσει
η Ευρωζώνη δοκιμάσθηκε και στην Ιταλία με το Πρόγραμμα Monti, αλλά τα αποτελέσματα
μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν μπορούν να θεωρηθούν θετικά.
Η μείωση του ελλείμματος το 2013 σε επίπεδο κάτω του 3% με το δημόσιο χρέος στο
130% του ΑΕΠ προφανώς δεν αποτελεί δημοσιονομική εξυγίανση. Η Ιταλία χρειάζεται
ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές για την επίλυση χρόνιων αδυναμιών όπως της χαμηλής
ανταγωνιστικότητας και του απαρχαιωμένου παραγωγικού δυναμικού με τόνωση των
επενδύσεων εκσυγχρονισμού. Στο βαθμό που θα δρομολογηθεί μία τέτοια πολιτική και η
χώρα θα τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης θα δημιουργηθούν και οι συνθήκες δημοσιονομικής
σταθερότητας.
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ΣΧΗΜΑ 4: Ανατομία της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ιταλία



Χαμηλές Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)



Ανεπάρκεια Επενδύσεων



Ανισομερής Ανάπτυξη



Χαμηλή Ανταγωνιστικότητα



Έλλειμμα ισοζυγίου

Αδύναμη Ανάπτυξη

Δημοσιονομικό Έλλειμμα

Υψηλό Επίπεδο Χρέους



Υψηλότερα Επιτόκια



Υψηλές Δαπάνες Τόκων



Απορρόφηση Διαθέσιμων Πόρων



Περιορισμοί Δαπανών & Δημοσίων Επενδύσεων

3.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ
Η Ιταλία από το 2011 περιέπεσε για δεύτερη φορά σε οικονομική κρίση μετά το 2008.
Απειλήθηκε με κρίση χρέους λόγω του μεγάλου ύψους του και της γενικότερης κρισιακής
κατάστασης στην Ευρωζώνη την οποία όμως απέφυγε. Ωστόσο και το 2013 παρέμεινε σε
ύφεση και οι προοπτικές αποκατάστασης της δημοσιονομικής ισορροπίας δεν διαγράφονται
θετικές. Από την άποψη αυτή απαιτείται μία γενικότερη στρατηγική πέραν των πλαισίων μίας
αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής για ανάκαμψη της οικονομίας. Στο βαθμό που θα
επιτευχθεί θα αντιμετωπισθεί και το πρόβλημα του χρέους, το οποίο για την Ιταλία έχει
ηλικία δεκαετιών.
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ΣΧΗΜΑ 5: Βασικοί Άξονες της Στρατηγικής της Ιταλίας
Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας

Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

Αύξηση Εξαγωγών

Επιτάχυνση των Ρυθμών Ανάπτυξης

Η δημοσιονομική ανισορροπία βραχυπρόθεσμα δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για
την εφαρμογή ενός προγράμματος αναβάθμισης της οικονομικής δραστηριότητας και
ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία. Ο εξαγωγικός
προσανατολισμός της Ιταλίας πρέπει να αξιοποιηθεί στην βάση του υψηλού βαθμού ανοιχτής
οικονομίας που χαρακτηρίζει την χώρα.
Άρα οι εξαγωγές είναι και ο μοχλός ο οποίος θα κινητοποιήσει τους οικονομικούς
παράγοντες για την επίτευξη του τελικού στόχου της οικονομικής μεγέθυνσης.
Η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος διάρκειας πέντε
ετών θα κινείται στο παρακάτω πλαίσιο.
Στόχος: Ανάπτυξη του Εξαγωγικού Τομέα
Μέσα: Δημόσιες Επενδύσεις, Πολιτική Δημοσίων Δαπανών, Φορολογική Πολιτική,
Τραπεζική Χρηματοδότηση
Μέτρα:
 Αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων σε υποδομές για βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος ιδιαίτερα στο Νότο όπου σημειώνεται καθυστέρηση. Ενέργεια,
Επικοινωνία, Μεταφορές είναι τομείς στους οποίους πρέπει να κατευθυνθούν οι
επενδύσεις.
 Αναπροσαρμογή της διάρθρωσης των Δαπανών με ενίσχυση εκείνων που αφορούν το
Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Εκπαίδευση, Υγεία) και ιδιαίτερα εκείνων που προωθούν την
Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D).
 Αναμόρφωση της Φορολογικής Πολιτικής με μείωση των ιδιαίτερα υψηλών
Φορολογικών Συντελεστών των επιχειρήσεων και Φορολογική Απαλλαγή των Κερδών
που μετατρέπονται σε Αποθεματικά για την πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής
τεχνολογίας.
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 Φορολογικές Εκπτώσεις για δαπάνες στα φυσικά πρόσωπα εφόσον αφορούν βελτίωση
της επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης.
 Συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
εκσυγχρονισμού και επέκτασης του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για επιχειρήσεις με
στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στα προγράμματα αυτά μπορεί
να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και άλλοι επενδυτικοί
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδοτήσεις και εγγυήσεις για νέες επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας θα αποτελέσουν μέρος του προγράμματος.
Ο συνδυασμός των μέτρων θα ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα των
επιχειρήσεων προκειμένου να γεφυρωθεί το σοβαρό χάσμα παραγωγικότητας της Ιταλίας με
άλλες ανταγωνίστριες χώρες. Η σταδιακή βελτίωση θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των
εξαγωγών και θα οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ. Έτσι θα τεθεί σε κίνηση η διαδικασία
ενίσχυσης των εισοδημάτων και τόνωσης της ζήτησης η οποία θα ανατροφοδοτεί συνεχώς
την αναπτυξιακή διαδικασία. Με την σημαντική άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας θα
καταστεί δυνατή και η μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου
προγράμματος έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική και το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας της ΟΝΕ. Άρα προκύπτει η ανάγκη όπως και στην περίπτωση της Ελλάδα καθώς
και άλλων χωρών, της αναμόρφωση των συνθηκών για την προώθηση της ανάπτυξης στην
Ευρωζώνη και της πραγματικής σύγκλισης. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση του
προβλήματος του χρέους αλλά και θα δημιουργηθεί η βάση εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης με
μια ταχύτητα για όλες τις χώρες στην πορεία προς την αναβάθμιση της θέσης της Ευρώπης
στην διεθνή οικονομία.
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Χρονολόγιο της Δημοσιονομικής Κρίσης στην Ιταλία
Ημερομηνία

Γεγονός

07/05/2008: Νέα Κυβέρνηση Berlusconi
29/11/2008: Πρόγραμμα 40 δις € κατά της κρίσης
06/02/2009: Επικαιροποίηση Προγράμματος Σταθεροποίησης 2008 για τα έτη 2009-11
09/04/2009: Έκτακτα Μέτρα Στήριξης του Τομέα της Βιομηχανίας (Νόμος 33)
10/05/2010: Απόφαση για Παροχή Βοήθειας προς την Ελλάδα (Νόμος 67)
13/12/2010: Ψήφιση Νόμου 220/2010 για Τροποποίηση του Προγράμματος
Σταθεροποίησης, Ανακατανομή Πόρων
06/12/2011: Έγκριση Προγράμματος Σταθεροποίησης
21/07/2011: Υιοθέτηση Προγράμματος Προσαρμογής
02/08/2011: Απόδοση 10 ετών Ομολόγων 6,11%
14/09/2011: Έγκριση Προγράμματος Προσαρμογής
19/09/2011: S&P Υποβάθμιση σε Α
04/10/2011: Moody’s Υποβάθμιση σε Α2
12/10/2011: Fitch Υποβάθμιση σε Α+
03/11/2011: Απόδοση 10 ετών Ομολόγων 6,19%
12/11/2011: Έγκριση Προϋπολογισμού
16/11/2011: Νέα Κυβέρνηση Monti
02/12/2011: Απόδοση 10 ετών Ομολόγων 6,61%
06/12/2011: Έγκριση Προγράμματος ‘Salva Italia’ (Save Italy)
02/01/2012: Απόδοση 10 ετών Ομολόγων 6,89%
20/01/2012: Υιοθέτηση Προγράμματος Απελευθέρωσης Αγορών ‘Cresci Italia’(Grow
Italy) για την ανάπτυξη
27/01/2012: Fitch Υποβάθμιση σε Α13/02/2012: Moody’s Υποβάθμιση σε Α3
18/04/2012: Υιοθέτηση Τριετούς Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
05/07/2012: Υιοθέτηση Προγράμματος Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών
09/07/2012: S&P Υποβάθμιση σε ΒΒΒ
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13/07/2012: Moody’s Υποβάθμιση σε Βaa2
03/08/2012: Νόμος για την Ανάπτυξη
Πηγές:
1. Berlusconi forms new Italy Government, Reuters, 7 May 2008
2. Italy’s Stability Program 2008, Ministry of Economy and Finance, February 2009
3. Combined Report on the Economy and Public Finance 2009, Ministry of Economy
and Finance, April 2009
4. Economic and Financial Document 2011, Ministry of Economy and Finance of
Italy, 22 Sept 2011
5. Update of the 2011 Economic and Financial Document, Ministry of Economy and
Finance of Italy, 22 September 2011
6. Borghi, E., The impact of anti-crisis measures, and the social and employment
situation: Italy, European Economic and Social Committee Worker’s Group
7. Cencig, E., Italy’s economy in the euro zone crisis and Monti’s reform agenda,
Working Paper FG 1, 2012/ 05, German Institute for International and Security Affairs,
September 2012
8. Πίνακες 124-127
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
4.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
Η σύγκριση της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα με την αντίστοιχη στην Ιταλία
διευκολύνεται από την αντιπαραβολή των βασικών οικονομικών μεγεθών των δύο χωρών.
Άλλωστε η κρίση και στις δύο χώρες πέραν από την επίδραση συγκυριακών παραγόντων έχει
σαν βάση τα διαρθρωτικά προβλήματα των οικονομιών ανεξάρτητα αν ο βαθμός επίδρασης
ποσοτικά και ποιοτικά παρουσιάζεται διαφορετικός. Βέβαια πέραν από το γεγονός ότι και οι
δύο χώρες στην ίδια περίοδο γνώριζαν κρίση χρέους, η ένταση, η διάρκεια και οι συνέπειες
χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία. Η διαπίστωση αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με την
λειτουργία των οικονομιών, την δημοσιονομική διαχείριση, την εξωτερική ισορροπία και
κύρια τον χαρακτήρα της αναπτυξιακής διαδικασίας.
4.1.1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ
Η σύγκριση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών καταρχήν αποκαλύπτει
διαφορές και ομοιομορφίες στην δομή και λειτουργία του οικονομικού συστήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 149: Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη (2006)
Μεγέθη

Ελλάδα

Ιταλία

ΑΕΠ (Σε δις $)
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1.756

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (Σε $)

24.000

30.200

Πρωτογενής Τομέας

3,3%

1,9%

Δευτερογενής
Τομέας

20,8%

28,9%

Τριτογενής Τομέας

75,9%

69,2%

Εισαγωγές (Σε δις $)

64,6

428,7

Εξαγωγές (Σε δις $)

20,2

417,1

Πληθωρισμός

3,2%

2,1%

Σύνθεση ΑΕΠ

ΠΗΓΗ: CIA World Factbook 2007

Για την σύγκριση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών επελέγη το έτος 2006 πριν
ακόμα ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008 και η Ιταλία υποστεί σημαντικές
απώλειες. Από τον Πίνακα 148 προκύπτει καταρχάς πολλαπλάσιο μέγεθος της οικονομικής
δραστηριότητας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος αντιστοιχεί στο
12,76% του αντίστοιχου της Ιταλίας δηλαδή το δεύτερο είναι 7,8 φορές μεγαλύτερο. Η
διαφορά αυτή η οποία αφορά στην δυναμικότητα των οικονομιών σχετίζεται με την
ικανότητα αντιμετώπισης των φαινομένων της κρίσης. Η Ιταλία είναι η 3 η οικονομική
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δύναμη στην Ευρωζώνη και η 9η παγκοσμίως. Από την άποψη αυτή το βάρος της στις
διεθνείς εξελίξεις και στις χρηματαγορές εκτιμάται διαφορετικά.
Από την σκοπιά του Κατά Κεφαλή Εισοδήματος το οποίο σε κάποιο βαθμό θεωρείται
και δείκτης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η Ελλάδα το 2006 υπολειπόταν κατά
6.200 $ και κάλυπτε το 80% του αντίστοιχου εισοδήματος στην Ιταλία. Άρα υφίσταται
σημαντική εισοδηματική απόσταση η οποία επηρεάζει την αντοχή και ανθεκτικότητα των
οικονομικών μονάδων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης.
Διαφορές εντοπίζονται και στην διάρθρωση του ΑΕΠ. Η συμμετοχή του βιομηχανικού
τομέα στην Ιταλία ήταν μεγαλύτερη κατά 8,1% του ΑΕΠ και του τομέα των υπηρεσιών
μικρότερη κατά 6,7% του ΑΕΠ. Ανεξάρτητα από τις διαχρονικές εξελίξεις των δύο μεγεθών
και στις δύο χώρες, η σαφώς συγκριτικά πιο ορθολογική σύνθεση της οικονομικής
δραστηριότητας με τον δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα την βιομηχανική παραγωγή σε
ανώτερη θέση δείχνει και την θετική διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου της Ιταλίας.
Η βιομηχανία δημιουργεί εξαγώγιμα αγαθά ή καλύπτει μέρος της εγχώριας ζήτησης με
αποτέλεσμα μικρότερη εξάρτηση από εισαγωγές. Έτσι προστατεύεται το εθνικό εισόδημα και
η απασχόληση στην χώρα.
Το ύψος των εξαγωγών για την ιταλική οικονομία αφορά το 23,8% του ΑΕΠ, ενώ για
την Ελλάδα η αντίστοιχη σχέση είναι 9%. Από την αντιπαραβολή των δύο μεγεθών
προκύπτει όχι μόνο ο μεγαλύτερος βαθμός ανοικτής οικονομίας της Ιταλίας και η
εξωστρέφεια της παραγωγής, αλλά και ο εξαγωγικός προσανατολισμός της χώρας. Περίπου
το ¼ της ιταλικής εθνικής παραγωγής αφορά προϊόντα με προορισμό αγορές του εξωτερικού.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια της σύνθεσης του ΑΕΠ με σημαντική τη θέση της
βιομηχανικής παραγωγής (28,9% του ΑΕΠ) (Πίνακας 149).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: ΑΕΠ Ελλάδας και Ιταλίας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: Βιομηχανική Παραγωγή Ελλάδας και Ιταλίας (Ετήσιος Ρυθμός)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: Εξαγωγές Ελλάδας και Ιταλίας
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ΠΗΓΕΣ: CIA World Factbook 2007, 2009, 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 150: Δημοσιονομικά Μεγέθη 2006 (% ΑΕΠ)
Μεγέθη

Ελλάδα

Ιταλία

Δημοσιονομικό Έλλειμμα

-5,7

-3,4

Δημόσιο Χρέος

106,1

106,3

Δαπάνες

45,3

48,5
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Έσοδα

39,2

45

Δημόσιες Επενδύσεις

3,4

2,4

ΠΗΓΕΣ:
1. Πίνακες 20 & 110 (Δημοσιονομικό Έλλειμμα)
2. Πίνακες 25 &105 (Δαπάνες)
3. Πίνακες 26 & 107 (Έσοδα)
4. General government gross debt, Eurostat
5. General government gross fixed capital formation, Eurostat

4.1.2 Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Από την σύγκριση των δημοσιονομικών μεγεθών για το 2006 διαπιστώνεται καταρχήν
ο ίδιος βαθμός δημόσιας δανειακής επιβάρυνσης (106,1% και 106,3% του ΑΕΠ αντίστοιχα
για Ελλάδα και Ιταλία). Όμως το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας είναι σχεδόν
διπλάσιο από το αντίστοιχο της Ιταλίας και προοιωνίζει υψηλότερα επίπεδα χρέους για το
μέλλον όσον αφορά την Ελλάδα. Σχετικά με τους παράγοντες διαμόρφωσης του
δημοσιονομικού ισοζυγίου παρατηρείται καταρχήν υψηλότερο επίπεδο των δημοσίων
δαπανών της Ιταλίας κατά 3,2% του ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα η οποία όπως τονίσθηκε
στο οικείο κεφάλαιο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υπέρογκων δημοσίων δαπανών. Όμως τα
δημόσια έσοδα της Ιταλίας είναι κατά 5,8% του ΑΕΠ υψηλότερα. Έτσι το μεγαλύτερο
δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας οφείλεται στην ανεπάρκεια των δημοσίων εσόδων και
η διαπίστωση αυτή δείχνει και το στίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής για την Ελλάδα.
Πρέπει να κατευθυνθεί στην αύξηση των εσόδων και όχι στην μείωση των δαπανών.
Τέλος σημειώνεται η διαφορά των δημοσίων δαπανών για επενδύσεις όπου η Ελλάδα
υπερτερεί κατά μία μονάδα του ΑΕΠ (Πίνακας 150).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: Δημόσιο Χρέος Ελλάδας και Ιταλίας (% ΑΕΠ)
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ΠΗΓΗ: General government gross debt, Eurostat
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: Δημοσιονομικό Έλλειμμα Ελλάδας και Ιταλίας (% ΑΕΠ)
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ΠΗΓΗ: Πίνακας 20 & 110
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: Δημόσιες Δαπάνες Ελλάδας και Ιταλίας (% ΑΕΠ)
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ΠΗΓΗ: Πίνακας 25 & 105
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: Δημόσια Έσοδα Ελλάδας και Ιταλίας (% ΑΕΠ)
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ΠΗΓΗ: Πίνακας 26 & 107
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ΠΙΝΑΚΑΣ 151: Ανταγωνιστικότητα-Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 2006
Μεγέθη

Ελλάδα

Ιταλία

Ισοζύγιο Τρεχουσών
Συναλλαγών

-11,4%

-1,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-17,04%

-0,65%

Παραγωγικότητα Εργασίας
(Ετήσια Μεταβολή)

5%

0,4%

Επενδύσεις (% ΑΕΠ)

22,6%

21,4%

ΠΗΓΕΣ:
1. Balance of the current account, Eurostat
2. Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012
3. Italy’s Stability Program 2006, Ministry of Economy and Finance of Italy, November
2007
4. Statistical Appendix 2006, Abridged Report, 113th Financial Year, Bank of Italy, 31 May
2007
5. Labour productivity per hour worked, Eurostat
6. Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

4.1.3 Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και των δύο χωρών χαρακτηρίζεται από
ελλειμματικότητα και τα δίδυμα ελλείμματα αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό. Ωστόσο ο
βαθμός εξωτερικής μακροοικονομικής ανισορροπίας είναι πολλαπλάσιος στην περίπτωση της
Ελλάδος από ότι στην Ιταλία (Για το 2006 -11,4% έναντι -1,5% έλλειμμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών). Η διαφορά καθίσταται ακόμα πιο διακριτή αν ληφθεί υπόψη το
έλλειμμα στο εμπορευματικό ισοζύγιο. Στην Ελλάδα αγγίζει το -17,04% του ΑΕΠ ενώ στην
Ιταλία το -0,65% (Πίνακας 151). Η σημαντική αυτή απόσταση προφανώς σχετίζεται με την
διάρθρωση της παραγωγής και την σοβαρή θέση που κατέχει στην ιταλική οικονομία η
δευτερογενής παραγωγή. Βέβαια για την Ιταλία το έστω και μικρό έλλειμμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί πρόβλημα καθόσον ως μεγάλη δύναμη στην Ευρωζώνη θα
έπρεπε να βελτιώνει την θέση της σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες και φυσικά να
παρουσιάζει πλεόνασμα.
Το ίδιο έτος (2006) και οι δύο χώρες παρουσιάζουν ποσοστό επενδύσεων ως προς το
ΑΕΠ με διαφορά κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ της Ελλάδος. Ωστόσο και οι δύο χώρες
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βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης 21%262. Όμως και στις δύο η
παραγωγικότητας εργασίας μειώνεται και δημιουργεί απώλεια στην ανταγωνιστικότητα των
οικονομιών. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ποιότητα και την διάρθρωση των επενδύσεων
διαχρονικά και δείχνει υστέρηση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου
παραγωγικού δυναμικού (Πίνακας 151).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Ελλάδας και Ιταλίας
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ΠΗΓΗ: Πίνακας 20 & 120
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: Παραγωγικότητα Εργασίας Ελλάδας και Ιταλίας
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ΠΗΓΗ: Labour productivity per hour worked, Eurostat

Διαχρονική Εξέλιξη Βασικών Μακροοικονομικών και Δημοσιονομικών Μεγεθών
στην περίοδο 2002-2012

262

Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: Ρυθμοί ΑΕΠ Ελλάδας και Ιταλίας
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ΠΗΓΗ: Real GDP growth rate-volume, Eurostat

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: Δημόσιο Χρέος Ελλάδας και Ιταλίας

180,00%
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Ελλάδα

12

11

20

20

10

09

20

20

08

07

20

20

06

05

20

20

04

03

20

20

20

02

Ιταλία

ΠΗΓΗ: General Government gross debt, Eurostat
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: Δημοσιονομικό Έλλειμμα Ελλάδας και Ιταλίας
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ΠΗΓΕΣ:
1. Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat &
2. Report by Eurostat on the Revision of Greek Government deficit and debt figures,
Nov 2004 (Αναθεώρηση Στοιχείων 2001-2002 για την Ελλάδα)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 33: Εξέλιξη των Επενδύσεων στην Ελλάδα και Ιταλία
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ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
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ΠΗΓΗ: Balance of the current account, Eurostat
4.1.4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στην δεκαετία 2002-2012 μέχρι το 2007 οι ρυθμοί ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν
υψηλότεροι από εκείνους της Ιταλίας, ενώ τα επόμενα δύο έτη η ύφεση ήταν μικρότερη (0,2% και -3,1% τα έτη 2008 και 2009 για την Ελλάδα και -1,2% και -5,5% για την Ιταλία
αντίστοιχα). Η αναπτυξιακή καθυστέρηση των πρώτων χρόνων στην Ιταλία αφορά τις
χρόνιες αδυναμίες της οικονομίας και κύρια την χαμηλή παραγωγικότητα. Στην Ελλάδα ενώ
υπήρχε το ίδιο πρόβλημα, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης επιτεύχθηκαν χάρη στην
δημοσιονομική επέκταση και την άνοδο του δανεισμού και της υπερχρέωσης με άξονα την
κατανάλωση. Την περίοδο αυτή τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι σαφώς υψηλότερα από
εκείνα της Ιταλίας. Τα έτη 2008-2009, η Ιταλία υπέστη τις συνέπειες της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από εκείνο της Ελλάδας. Όμως η
σαθρή βάση της ανάπτυξης στην Ελλάδα αποδείχθηκε αργότερα όταν δεν ήταν σε θέση να
αντισταθεί στην κρίση χρέους και υπέστη κατάρρευση των εισοδημάτων και της
απασχόλησης. Αντίθετα οι μειώσεις στην Ιταλία ήταν σημαντικά μικρότερες (Διάγραμμα 30).
Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της ποιότητας και του χαρακτήρα της ανάπτυξης
στην Ελλάδα και Ιταλία αποτελεί η πηγή κάλυψης των επενδύσεων. Η αύξηση των
επενδύσεων στην Ελλάδα μέχρι το 2008 ήταν μεγαλύτερη. Ωστόσο η χρηματοδότηση των
επενδύσεων δεν στηρίχθηκε σε εγχώριους αποταμιευτικούς πόρους (Βλ. Κεφάλαιο 2) αλλά
στα συνεχώς διευρυνόμενα ελλείμματα του ισοζυγίου. Αντίθετα στην Ιταλία τα ελλείμματα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο όπως βέβαια και οι
ρυθμοί των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (Διάγραμμα 34).
Συμπερασματικά η ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων των μακροοικονομικών και
δημοσιονομικών μεγεθών αναδείχνει κοινά προβλήματα όπως εκείνα της
ανταγωνιστικότητας και δημοσιονομικής αστάθειας, αλλά και διαφορές όπως στις εξαγωγικές
επιδόσεις, αποτέλεσμα διαφορετικής διάρθρωσης της παραγωγής, και στα ελλείμματα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καθώς και τα δημοσιονομικά. Τα δίδυμα ελλείμματα
αποτελούν κοινό φαινόμενο αλλά κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα για την Ιταλία.
Τα σχετικά πλεονεκτήματα της ιταλικής οικονομίας:
 Μεγαλύτερο μέγεθος οικονομίας
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 Πιο ορθολογική διάρθρωση παραγωγής
 Περισσότερο δυναμικός ο τομέας της βιομηχανίας
 Εξαγωγικός Προσανατολισμός
 Πιο συνετή Δημοσιονομική Διαχείριση
4.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ KINDLEBERGER

Από την εξέταση των δύο κρίσεων κατά το υπόδειγμα Kindleberger προκύπτει
καταρχήν το ίδιο displacement, η ένταξη στην Ζώνη του Ευρώ, που δημιούργησε κλίμα
ευφορίας. Βέβαια ο χρονικός ορίζοντας εμφάνισης των θετικών επιπτώσεων είναι
διαφορετικός αφού στην περίπτωση της Ιταλίας παρουσιάζονται με καθυστέρηση. Έτσι οι
υψηλές αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων μειώνονται σημαντικά το 2002, 4,54% για την
Ιταλία (Πίνακας 94) και 4,58% για την Ελλάδα (Πίνακας 7) αν και η Ιταλία συμμετέχει στην
Ζώνη από το 1999.
Στην εξέλιξη των σταδίων, η πιστωτική επέκταση ίδιας διάρκειας τεσσάρων ετών
προηγείται χρονικά στην Ιταλία. Σε αυτό το στάδιο η πιστωτική επέκταση των δανείων
(Πίνακας 97) έφθασε το 28,7% σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου η μεταβολή ήταν περίπου
διπλάσια 58,33% (Σελ. 59). Όμως η αύξηση του δημοσίου χρέους ήταν μικρότερη 7,7% για
την Ιταλία (Πίνακας 94) έναντι 33,4% στην Ελλάδα (Πίνακας 7). Ομοίως η αξία των
ομολόγων αυξήθηκε κατά 5,4% στην Ιταλία (Πίνακας 94) έναντι 42,2% στην Ελλάδα
(Πίνακας 7).
Στο στάδιο της ευφορίας, ίδιας διάρκειας τεσσάρων ετών αλλά προγενέστερης λήξης
(2006) για την Ιταλία αφού τα επόμενα έτη επηρεάσθηκε άμεσα από την παγκόσμια κρίση, οι
τιμές των ομολόγων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ακολουθούν την ίδια ανοδική
πορεία. Το 2006 οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Στο
στάδιο αυτό ιδιαίτερα υψηλή είναι η άνοδος τιμών των μετοχών 50,4% για την Ιταλία
(Πίνακας 95) και 41,3% για την Ελλάδα (Πίνακας 9). Από την άλλη πλευρά οι τιμές των
ακινήτων αυξήθηκαν 20,9% στην Ιταλία (Πίνακας 95) και 26,8% στην Ελλάδα (Πίνακας 8).
Προφανώς το κλίμα ευφορίας είναι ιδιαίτερα έντονο και στις δύο χώρες.
Το στάδιο της δυσφορίας είναι μεγαλύτερης διάρκειας για την Ιταλία λόγω μη
μετακύλησης στο επόμενο στάδιο της αποστροφής. Ωστόσο οι εκδηλώσεις του φαινομένου
της κρίσης χρέους είναι πιο ήπιες στην Ιταλία από ότι στην Ελλάδα, όπου η πορεία της
κρίσης χρέους κινείται προς το επόμενο στάδιο. Οι μέγιστες αποδόσεις των δεκαετών
ομολόγων ήταν 12,01% για την Ελλάδα (Πίνακας 7) και 6,81% για την Ιταλία (Πίνακας 94).
Οι τιμές των ακινήτων συγκρατήθηκαν στην Ιταλία (Πίνακας 95), ενώ στην Ελλάδα
μειώθηκαν (Πίνακας 8).
Όμως η σύγκριση της εξέλιξης των κρίσεων στο στάδιο της δυσφορίας κρίνεται
δυσχερής καθόσον στην Ιταλία διακόπηκε η ακολουθία και δεν επήλθε το τελευταίο στάδιο
της αποστροφής καθόσον η κρίση αναχαιτίστηκε (Σελ. 210). Από την άποψη αυτή οι τιμές
των ελληνικών δεκαετών ομολόγων που αποτελούν και το αντικείμενο φούσκας κατέρρευσαν
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στο επόμενο στάδιο στις 43,94 ποσοστιαίες μονάδες της ονομαστικής αξίας με τις αποδόσεις
στο 21,14% το 2011 (Πίνακας 7). Παράλληλα συνεχίσθηκε η πτώση των τιμών των ακινήτων
(Πίνακας 8) και των μετοχών (Πίνακας 9) με υψηλούς ρυθμούς.
Συμπερασματικά η ανάλυση των δύο κρίσεων κατά Kindleberger αναδείχνει παρά τις
επιμέρους διαφοροποιήσεις ταυτόσημη ακολουθία των σταδίων με σημαντική διαφορά την
μη μετεξέλιξη της κρίσης της Ιταλίας στο τελευταίο στάδιο αποστροφής.
Μοντέλο Kindleberger για τις Δημοσιονομικές Κρίσεις σε Ελλάδα και Ιταλία
Μεταβολές Μεγεθών

Ελλάδα

Ιταλία

Μέγιστη Απόδοση Ομολόγων

21,14%

6,81%

Δανείων

58,33%

28,7%

Ομολόγων

33,4%

7,7%

Τιμές Χρηματιστηρίου1

-82,5%

-58,5%

Τιμές Ακινήτων1

-2,6%

-1,21%

Πιστωτική
Επέκταση

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες 7-9 & 94-97
Σημείωση 1: Από την έναρξη του σταδίου δυσφορίας (2007) στην Ιταλία μέχρι το 2012
4.3 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η εξέταση των αιτιών της κρίσης αφορά στην προγενέστερη αυτής περίοδο, καθόσον
στην εξέλιξη της κρίσης η συμπεριφορά των οικονομικών μεγεθών ήταν αποτέλεσμα των
συνεπειών της ίδιας της κρίσης και των προγραμμάτων προσαρμογής για την αντιμετώπιση
της. Τα αίτια είναι κοινά και διαφορετικά. Βέβαια τα κοινά δεν λειτούργησαν στον ίδιο
βαθμό στις δύο χώρες, αλλά έχουν κοινή βάση. Έτσι η διάρθρωση της παραγωγής σαφώς
είναι πιο ορθολογική στην Ιταλία όσον αφορά το βάρος της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά η
μεταβολή του διαχρονικά έπαιξε ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία τα χρόνια πριν την κρίση. Η
απώλεια 5,8% (από 30% σε 24,2% του ΑΕΠ) του δευτερογενούς τομέα μεταξύ των ετών
2001-2012 (Πίνακας 99) ασφαλώς αποτελεί αρνητική εξέλιξη η οποία επηρέασε την πορεία
του ΑΕΠ στην Ιταλία, αλλά στην Ελλάδα η μείωση ήταν μεγαλύτερη, 7% (από 23% το 2002
σε 16% το 2012) (CIA World Factbook 2002 και Πίνακας 13).
Επίσης ο ρόλος του κράτους στην δημοσιονομική διαχείριση και στην άσκηση της
δημοσιονομικής πολιτικής συνέβαλε στην διόγκωση του χρέους με τα συνεχή ελλείμματα.
Αλλά ο βαθμός ανισορροπίας στα ελλείμματα του προϋπολογισμού δεν είναι ίδιος καθόσον
το ύψος των ελλειμμάτων στην Ιταλία ήταν χαμηλότερο (Διάγραμμα 32 & 34).
Η συμμετοχή των δύο χωρών στην Ζώνη του Ευρώ επηρέασε αρνητικά την
ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων από την άποψη της αφαίρεσης δυνατότητας
υποτίμησης των νομισμάτων. Από την άλλη πλευρά τα χαμηλά επιτόκια διευκόλυναν τον
δανεισμό λόγω του μικρότερου κόστους αναχρηματοδότησης. Όμως η κύρια αιτία της
έλλειψης ανταγωνιστικότητας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και στις δύο χώρες η οποία
βέβαια δεν αφορά την συμμετοχή των χωρών στο νέο έντονα ανταγωνιστικό πλαίσιο της
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κοινής αγοράς. Διαφοροποίηση στα αίτια αποτελεί ακόμα η αδύναμη αναπτυξιακή
διαδικασία της Ιταλίας στην προ της κρίσης περίοδο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της υπολείπονται
αισθητά εκείνων της Ελλάδας. Φαίνεται ότι εδώ βρίσκεται ο πυρήνας του πλαισίου των
παραγόντων οι οποίοι οδήγησαν την Ιταλία προς την κρίση χρέους. Κάτι τέτοιο όμως δεν
συμβαίνει με την Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει στην ίδια περίοδο άνθηση στην παραγωγική
δραστηριότητα ποσοτικά αλλά ποιοτικά η ανάπτυξη είναι σαθρή καθόσον προωθείται από
την κατανάλωση.
Πρόσθετα διαφορετικά προβλήματα συντέλεσαν στην κρίση χρέους στην Ιταλία όπως
η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και οι χαμηλοί ρυθμοί επενδύσεων. Τα κανάλια
διοχέτευσης των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ιταλική οικονομία ήταν
άμεσα ο τομέας των εξαγωγών και έμμεσα το πιστωτικό σύστημα. Όσον αφορά τις
επενδύσεις οι ρυθμοί αύξησης είναι χαμηλοί και δεν συμβάλουν στην άνοδο του ΑΕΠ για
μείωση του δημοσίου χρέους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: Εξέλιξη του ΑΕΠ την περίοδο 2008-2012 σε Ελλάδα και Ιταλία
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ΠΗΓΗ: Real GDP growth rate-volume, Eurostat
Αίτια της Κρίσης Χρέους
Ελλάδα:
 Αντιπαραγωγικός και εξαρτημένος χαρακτήρας του προτύπου της ανάπτυξης
 Ανορθολογική Διάρθρωση της Παραγωγής-Χαμηλή Παραγωγικότητα
 Δημοσιονομική Διαχείριση
 Η συμμετοχή στην ΟΝΕ-Μείωση Ανταγωνιστικότητας
 Η Διαχείριση της Κρίσης Χρέους σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ευρωζώνης

Ιταλία:
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 Χαμηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης
 Μεταβολή στην Διάρθρωση της Παραγωγής-Χαμηλή Παραγωγικότητα
 Χαμηλές Επενδύσεις
 Δημοσιονομική Διαχείριση
 Συμμετοχή στην ΟΝΕ
 Μείωση Ανταγωνιστικότητας
 Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση

Κοινά:
 Μεταβολές στην Διάρθρωση Παραγωγής
 Ανορθολογική Δημοσιονομική Διαχείριση
 Συμμετοχή στην ΟΝΕ-Μειώση Ανταγωνιστικότητας
 Χαμηλή Παραγωγικότητα

Διαφορετικά:
 Εξαρτημένος χαρακτήρας του προτύπου ανάπτυξης (Ελλάδα)
 Αναποτελεσματική Διαχείριση Κρίσης (Ελλάδα)
 Χαμηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης (Ιταλία)
 Χαμηλές Επενδύσεις (Ιταλία)
 Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση (Ιταλία)
4.4 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα και επακόλουθα η ύφεση στην πραγματική
οικονομία είχε σαφώς μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια από εκείνη της Ιταλίας. Αλλά και η
πορεία της στην μετεξέλιξη σε κρίση χρέους ήταν διαφορετική.
Αν εξετάσουμε και τις δύο περιπτώσεις των κρίσεων στην περίοδο 2008-2012
διαπιστώνουμε ότι καταρχήν η μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα έντονη και
συνεχής και έφθασε συνολικά 21,7%. Αντίθετα στην Ιταλία το ΑΕΠ την ίδια περίοδο
απώλεσε 7% αλλά η ύφεση δεν ήταν συνεχόμενη. Τα έτη 2010 και 2011 σημειώθηκε
ανάκαμψη, η οποία ωστόσο δεν διατηρήθηκε και η οικονομία περιέπεσε ξανά σε ύφεση το
2012 όπου παρέμεινε και το 2013. Η απώλεια εισοδημάτων η οποία προσδιορίζει και το
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βάθος της κρίσης ήταν περίπου τριπλάσια στην Ελλάδα από ότι στην Ιταλία. Το γεγονός αυτό
σχετίζεται και με το διαφορετικό βαθμό έντασης των περιοριστικών μέτρων αλλά και τις
διαφορετικού βαθμού αντοχές της ιταλικής οικονομίας στην κρίση. Η διετία 2008-2009 ήταν
η πλέον δυσμενής για την Ιταλία με μείωση του ΑΕΠ κατά 6,7%. Ακολουθείται όμως από
μία ανάκαμψη σχετικά μικρή πριν πληγεί από την κρίση χρέους και την νέα ύφεση από το
δεύτερο εξάμηνο του 2011. Στην Ελλάδα η πλέον δυσμενής ήταν η διετία 2011-2012 με
απώλεια 13,5% του ΑΕΠ263(Διάγραμμα 30).
Από τα παραπάνω προκύπτουν διαφορές και στην διάρκεια των κρίσεων όπου στον
οικονομικό κύκλο για την Ιταλία η φάση της ύφεσης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ενώ στην
Ελλάδα από ότι φαίνεται προσεγγίζει την πενταετία.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 36: Η Διάρκεια της Φάσης της Ύφεσης του Οικονομικού Κύκλου
σε Ελλάδα και Ιταλία
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ΠΗΓΗ: Real GDP growth rate-volume, Eurostat

Αναφορικά με την ένταση της δημοσιονομικής αναταραχής η οποία τροφοδοτεί αλλά
και ανατροφοδοτείται από την ύφεση στην πραγματική οικονομία παρατηρείται μικρότερος
βαθμός στην Ιταλία από ότι στην Ελλάδα. Τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη τα οποία
αποτελούν και τους δείκτες της δημοσιονομικής κρίσης, το έλλειμμα προϋπολογισμού και το
δημόσιο χρέος, ακολουθούν διαφορετική πορεία στις δύο χώρες.
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Real GDP growth rate-volume, Eurostat

253

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: Εξέλιξη Δημοσιονομικού Ελλείμματος σε Ελλάδα και Ιταλία
κατά την περίοδο της Κρίσης
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ΠΗΓΗ: Government deficit/surplus, debt and associated data, Eurostat

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους σε Ελλάδα και Ιταλία κατά την
περίοδο της Κρίσης
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ΠΗΓΗ: General Government gross debt, Eurostat
Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 20,9% την
περίοδο 2008-2012, ενώ στην Ελλάδα κατά 44% του ΑΕΠ. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι
στην Ελλάδα με το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων-Private Sector Involvement (PSI)
Plus και στην συνέχεια με το Πρόγραμμα Επαναγοράς μέρους των νέων ομολόγων το 2012
το δημόσιο χρέος απομειώθηκε κατά 137,87 δις € ήτοι 71,2% ΑΕΠ 264. Χωρίς το PSI και την
επαναγορά το χρέος στην Ελλάδα θα ήταν 171,3% του ΑΕΠ το 2012, δηλαδή 1% υψηλότερο
από το 2011. Άρα η δυναμική του ελληνικού χρέους διαγράφει πορεία σημαντικά πιο έντονης
αποσταθεροποίησης από την αντίστοιχη του ιταλικού. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται
τόσο στα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ελλάδας, τριπλάσια και άνω στην
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Σελίδα 163
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αναφερόμενη περίοδο (Διάγραμμα 37) τόσο και στην μεγαλύτερη πτώση (σχεδόν τριπλάσια)
του ΑΕΠ στην Ελλάδα από ότι στην Ιταλία (Διάγραμμα 30).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: Η Δυναμική των Δημοσίων Χρεών σε Ελλάδα και Ιταλία
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16,8%

2008

5,5%

Ιταλία

2012

2011

2010

6,3%

1,4%

2,9%

2009

2008

10,3%

2,8%

ΠΗΓΗ: General government gross debt, Eurostat
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4.5 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
Η απειλή κρίσης χρέους στην Ιταλία όπως εκδηλώθηκε στο Β’ Εξάμηνο του 2011 με
πιέσεις στις αγορές ομολόγων ενέχει ορισμένες ιδιορρυθμίες όσον αφορά την ταυτότητα της
κρίσης χρέους. Σύμφωνα με την παρούσα εργασία (Ενότητα 1.4.1: Έννοια της Κρίσης
Χρέους), η χώρα εφόσον δεν έλαβε βοήθεια και υποστήριξη από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο ούτε άλλων μηχανισμών της Ευρωζώνης τυπικά τουλάχιστον δεν μπορεί να θεωρηθεί
ότι αντιμετώπισε κρίση χρέους. Άλλωστε ούτε υποχρεώθηκε να προβεί σε αναδιάρθρωση του
χρέους της.
Από την παραπάνω άποψη η σύγκριση της με την Ελλάδα, η οποία τυπικά και
ουσιαστικά περιήλθε σε κρίση χρέους καθίσταται δυσχερής. Βέβαια η χώρα αντιμετώπισε τις
συνέπειες της κρίσης χρέους όπως ύφεση και άνοδο του δείκτη χρέος/ΑΕΠ, αλλά αυτές ήταν
γενικά ήπιες.
Για το πρόβλημα του χρέους της Ιταλίας το οποίο αποτελεί χρόνια διαρθρωτική
αδυναμία της ιταλικής οικονομίας πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το ύψος του για δεκαετίες
ήταν πάνω από 100% του ΑΕΠ (Διάγραμμα 30-Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους). Από την πλευρά
αυτή και δεδομένου του απόλυτου μεγέθους διαταράχτηκε προσωρινά η διαδικασία ομαλής
χρηματοδότησης αλλά αποκαταστάθηκε. Άρα ακριβέστερα το πρόβλημα με το χρέος στην
Ιταλία πρέπει να χαρακτηρισθεί ως ‘απειλή κρίσης χρέους’.

ΠΙΝΑΚΑΣ 152: Εξέλιξη Δημοσίων Χρεών Ελλάδας και Ιταλίας (Σε δις €)
Έτος

Χρέος Ελλάδας

Χρέος Ιταλίας

2008

263

1.671

2009

300

1.769

2010

330

1.851

2011

355

1.907

2012

304

1.989

ΠΗΓΕΣ:
1. Η Ελληνική Οικονομία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 14 Ιουνίου 2013
2. Abridged Report 2012: Statistical Appendix, Financial Year 119th, Bank of Italy, 31 May
2013
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Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας το 2012 προσέγγισε τα 2 τρις € και ήταν 6,5 φορές
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μέγεθος της Ελλάδας (304 δις €) (Πίνακας 152). Όμως είχε
ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά δεδομένου ότι το 55% του χρέους ήταν εσωτερικό265.
ΠΙΝΑΚΑΣ 153: Χαρακτηριστικά Χρέους Ελλάδας και Ιταλίας για το 2010
Χαρακτηριστικά Χρέους

Ελλάδα

Ιταλία

Μέγεθος (Σε δις €)

330

1.851

Εσωτερικό Χρέος

30,4%

55,4%

Εγχώριες Τράπεζες

23,9%

27%

Μακροπρόθεσμο Χρέος
(Ληκτότητα μεγαλύτερη
από 5 έτη)

48,3%

44,5%

ΠΗΓΕΣ:
1. Πίνακας 152
2. Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M. & Slavik, M., The size and composition of government
debt in the euro area, E.C.B., Occasional Paper Series. No 132, October 2011

Η σύνθεση του χρέους της Ιταλίας το οποίο κατά 55,4% αφορά δανεισμό από το
εσωτερικό της χώρας έναντι 30,4% της Ελλάδας αποτελεί σημαντικό θετικό παράγοντα και
ασφαλώς συνέβαλε στην αναχαίτιση της απειλής της κρίσης χρέους (Πίνακας 153). Στην
Ελλάδα το εσωτερικό χρέος είναι κατά 25% μικρότερο. Έτσι οι πιέσεις που δέχθηκαν τα
ιταλικά ομόλογα ήταν μικρότερου βαθμού. Σημαντική ακόμα είναι η διαφορά και στην
διάρθρωση του εσωτερικού χρέους. Στην Ελλάδα από το 30,4% το 23,9% αποτελεί
υποχρεώσεις προς εγχώριες τράπεζες, ενώ στην Ιταλία από 55,4% μόνο το 27% (Πίνακας
153). Το γεγονός ότι περίπου το ήμισυ του εσωτερικού χρέους της Ιταλίας κατανέμεται σε
λοιπούς κομιστές ομολόγων όπως ασφαλιστικά ταμεία, ιδιώτες, επενδυτικούς οργανισμούς
έχει ιδιαίτερη σημασία στην φάση της κρίσης καθόσον διευκολύνεται η αναχρηματοδότηση
χωρίς τις ιδιαίτερες πιέσεις της κερδοσκοπίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας η διάρθρωση
του χρέους κατέστησε την χώρα ευάλωτη στις διεθνείς αγορές.

265

Abridged Report 2012: Statistical Appendix, Financial Year 119th, Bank of Italy, 31 May 2013
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ΠΙΝΑΚΑΣ 154: Αποδόσεις Ομολόγων και CDS Spreads Ελλάδας και Ιταλίας
Μεγέθη

Ελλάδα

Ιταλία

Αποδόσεις 10 ετών
Ομολόγων (Μέγιστη
Απόδοση)

29,24% (Φεβρουάριος 2012)

6,89% (Ιανουάριος 2012)

CDS Spreads

10.000 bps (Νοέμβριος 2011)

503 bps (Ιανουάριος 2013)

ΠΗΓΕΣ:
1. Πίνακες 10 & 96
2. Διαγράμματα 16 & 20

Ο χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας του χρέους της Ιταλίας αντανακλάται τόσο στις
τιμές (αποδόσεις των ομολόγων) όσο και στα spreads των CDS. Η υψηλότερη απόδοση
(χαμηλότερη τιμή) των ελληνικών ομολόγων που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012
ήταν 29,24%, ενώ των ιταλικών τον Ιανουάριο του 2012 6,81%. Αντίστοιχα τα spreads των
ελληνικών CDS έφθασαν μέχρι τις 10.000 μονάδες βάσης (100%), ενώ των ιταλικών μέχρι
τις 503 μονάδες βάσης (Πίνακας 154).
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποχώρησε από τις αγορές και ζήτησε τη
στήριξη των μηχανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωζώνης με
απόδοση 6,24% τον Μάρτιο του 2010 (Πίνακας 10), ενώ η Ιταλία παρέμεινε στις αγορές με
υψηλότερη 6,81% τον Ιανουάριο του 2012 (Πίνακας 96).
ΠΙΝΑΚΑΣ 155: Διαβαθμίσεις Οικονομιών Ελλάδας και Ιταλίας από Διεθνείς Οίκους
Αξιολόγησης
Οίκος Αξιολόγησης

Ελλάδα

Ιταλία

Moody’s

C (2-3-2012)

Baa2 (13-7-2012)

Standard and Poor’s

SD (5-12-2012)

BBB (9-7-2013)

Fitch

C (23-2-2012)

BBB+ (8-3-2013)

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες 41-43 & 125-127

Οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων επίσης διαφέρουν σημαντικά. Η χαμηλότερη
διαβάθμιση για την Ιταλία ήταν Baa2 (Moody’s), BBB (Standard & Poors), BBB+ (Fitch),
ενώ για την Ελλάδα αντίστοιχα ήταν C, SD και C δηλαδή χρεοκοπία μετά την απομείωση της
τιμής των ομολόγων λόγω του PSI Plus.
Γενικότερα οι εξελίξεις στην κρίση χρέους των χωρών συναρτώνται πέρα από τα
δημοσιονομικά μεγέθη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χρέους με τις γενικότερες
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διαστάσεις των εθνικών οικονομιών και πάνω από όλα τις προοπτικές. Η δυναμική της
ιταλικής οικονομίας πέραν από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, διαρθρωτικά ή
συγκυριακά, βρίσκεται σε απόσταση από την ελληνική και σαφώς οι προοπτικές ήταν πιο
θετικές για την ανάκαμψη χωρίς κινδύνους αποσταθεροποίησης.
4.6 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
4.6.1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 156: Επιπτώσεις στους Τομείς της Πραγματικής Οικονομίας
Τομέας

Ελλάδα

Ιταλία

Πρωτογενής

-10,9%

0

Δευτερογενής-Βιομηχανία

-31,8%

-20,9%

Δευτερογενής-Κατασκευές

-69%

-32,9%

Τριτογενής (Υπηρεσίες)

-14,2%

-5,3%

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες 45, 49, 56, 58, 133, 134 & 136
Οι τομείς της πραγματικής οικονομίας και των δύο χωρών υπέστησαν τις συνέπειες της
κρίσης την περίοδο 2008-2012. Βέβαια η ένταση των συνεπειών ήταν διαφορετικού βαθμού.
4.6.1.1 Οι Επιπτώσεις στον Πρωτογενή Τομέα
Ο πρωτογενής τομέας από την άποψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας μειώθηκε
κατά 10,9% στην Ελλάδα αλλά στην Ιταλία επανήλθε στα προηγούμενα επίπεδα του 2008.
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ιταλία υπέστη την μεγαλύτερη
μείωση -10% το 2009 όταν η οικονομία είχε εισέλθει σε ύφεση λόγω της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά ανέκαμψε το 2011 παρά την απειλή της κρίσης χρέους και
την λήψη περιοριστικών μέτρων (Πίνακας 133). Αντίθετα στην Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας
σημείωσε την μεγαλύτερη μείωση -9,3% το 2008, ανέκαμψε μερικώς το 2009 και από το
2010 παρουσιάζει μειώσεις (Πίνακες 45).
Από τις άνω εξελίξεις προκύπτει ότι η δημοσιονομική κρίση χρέους στην Ιταλία με
αφετηρία το 2011 δεν έχει επηρεάσει την αγροτική παραγωγή Ιταλίας. Στην Ελλάδα όμως η
αρνητική επίδραση από τις περικοπές των δημοσίων δαπανών εκδηλώθηκε από τα έτη 2010
και μετά. Βέβαια και στις δύο χώρες ήταν διαφορετική η εξέλιξη του αγροτικού εισοδήματος
(Πίνακας 157).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 157: Εξέλιξη Αγροτικού Εισοδήματος
(2005=100)
Έτος

Ελλάδα

Ιταλία

2008

104,7

87,9

2009

123,6

93,4

2010

115,4

82,1

2011

111,5

96,9

2012

112,8

92,6

ΠΗΓΗ: Indicator A of the income from agriculture activity (2005=100), Eurostat

Γενικότερα το αγροτικό εισόδημα παρά την διαφορετική πορεία επηρεάσθηκε
αρνητικά και στις δύο χώρες.
4.6.1.2 Οι Επιπτώσεις στον Δευτερογενή Τομέα
4.6.1.2.1 Οι Επιπτώσεις στην Βιομηχανική Παραγωγή
Η ανεπάρκεια της ζήτησης και στις δύο εξεταζόμενες χώρες οδήγησε σε σοβαρή
μείωση την βιομηχανική παραγωγή και στις δύο χώρες παράλληλα με την πτώση των
επενδύσεων. Ο βαθμός μείωσης της ήταν πολύ μεγαλύτερος στην Ελλάδα 31,8% (Πίνακας
49) έναντι 20,9% (Πίνακας 134) στην Ιταλία την περίοδο 2008-2012.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 40: Βιομηχανική Παραγωγή Ελλάδας και Ιταλίας 2008-2012

10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%

Ελλάδα

-10,00%

Ιταλία

-15,00%
-20,00%
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ΠΗΓΗ: Πίνακες 49 &134
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 41: Επενδύσεις Ελλάδας και Ιταλίας 2008-2012

5,00%
0,00%
-5,00%
Ελλάδα
-10,00%
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-15,00%
-20,00%
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ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: Εξέλιξη της Εγχώριας Ζήτησης σε Ελλάδα και Ιταλία 2008-2012

4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%

Ελλάδα

-4,00%

Ιταλία

-6,00%
-8,00%
-10,00%
2008

2009

2010

2011

2012

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 43: Εξέλιξη της Χρηματοδότησης στην Βιομηχανία σε Ελλάδα και
Ιταλία 2008-2012

20,00%
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10,00%
Ελλάδα
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0,00%
-5,00%
-10,00%
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ΠΗΓΗ: Πίνακες 53 & 139
Οι βασικοί παράγοντες της πτώσης της βιομηχανικής παραγωγής είναι κοινοί για τις
δύο χώρες. Η συρρίκνωση της ζήτησης και η περιστολή της χρηματοδότησης από το
τραπεζικό σύστημα. Για την Ιταλία η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής ήταν ιδιαίτερα
υψηλή μεταξύ των ετών 2008-2009 και 2011-2012 (-18,7% και -6,5% αντίστοιχα)
(Διάγραμμα 40). Ακριβώς στα ίδια χρονικά διαστήματα η ζήτηση μειώθηκε 4,4% και 5,3%
(Διάγραμμα 42) αντίστοιχα ενώ η τραπεζική χρηματοδότηση των βιομηχανικών
επιχειρήσεων -5,5% το 2009 και -7,4% το 2012 (Διάγραμμα 43). Παράλληλη πορεία
ακολούθησαν οι επενδύσεις το (Διάγραμμα 41).
Στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε μείωση σε όλη την διάρκεια της
περιόδου (2008-2012) σωρευτικά -31,8% (Διάγραμμα 40). Η μείωση ερμηνεύεται σε
σημαντικό βαθμό από την πτώση της ζήτησης κατά -31% (Διάγραμμα 42) και της τραπεζικής
χρηματοδότησης του βιομηχανικού τομέα κατά -8,3% (Διάγραμμα 43). Στην ελληνική
βιομηχανική παραγωγή κατά την διάρκεια της κρίσης ο παράγοντας της ζήτησης ήταν
ιδιαίτερα καθοριστικός. Αντίθετα στην Ιταλία το πιστωτικό σύστημα το οποίο υπέστη τις
συνέπειες και της χρηματοπιστωτικής κρίσης επέδρασε περισσότερο αρνητικά. Οι ρυθμοί
συρρίκνωσης της πιστωτικής επέκτασης ήταν ιδιαίτερα υψηλοί τα κρίσιμα έτη 2009 και 2012
οπότε και εκδηλώθηκε η απειλή κρίσης χρέους.
Ανεξάρτητα
όμως
από
την
διατάραξη
της
ομαλής
ροής
της
χρηματοδότησης της οικονομίας στις δύο χώρες, τους διαφορετικούς βαθμούς και τις
διαφορετικές αιτίες, η πτώση της ζήτησης λόγω των περιοριστικών μέτρων ιδιαίτερα στην
περίπτωση της Ελλάδας είχε ιδιαίτερη συμβολή στην ύφεση και κατ’ επέκταση στην
βιομηχανική παραγωγή. Βέβαια για την Ιταλία δεδομένης και της διάρθρωσης της εθνικής
παραγωγής με συμμετοχή κατά 24,2% του δευτερογενή τομέα στην σύνθεση του ΑΕΠ το
2012, η μικρότερη μείωση έχει μεγαλύτερη σημασία από ότι η μεγαλύτερη μείωση του
ελληνικού προϊόντος γιατί πρόκειται για βιομηχανική χώρα με εξαγωγικό προσανατολισμό
(Πίνακας 100).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 158Α: Συμβολή της Τελικής Ζήτησης στις Μεταβολές του ΑΕΠ (%)
Εγχώρια Ζήτηση

Τελική Ζήτηση

ΑΕΠ

Έτος

Ελλάδα

Ιταλία

Ελλάδα

Ιταλία

Ελλάδα

Ιταλία

2008

-0,3

-1,2

0,1

-2

-0,2

-1,2

2009

-6,3

-4,4

-10,9

-9,4

-3,1

-5,5

2010

-7,8

2,1

-6,8

4,8

-4,9

1,7

2011

-9,5

-1

-9,4

0,6

-7,1

0,4

2012

-10,3

-5,3

-10,9

-4,7

-6,4

-2,4

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ 158Β: Συμβολή της Τελικής Ζήτησης στις Μεταβολές του ΑΕΠ (%)
Εξαγωγές

Εισαγωγές

Έτος

Ελλάδα

Ιταλία

Ελλάδα

Ιταλία

2008

0,4

-0,8

-0,3

0,9

2009

-4,7

-5

7,8

3,9

2010

1

2,7

1,9

-3,1

2011

-0,1

1,6

2,3

-0,1

2012

-0,6

0,7

4,6

2,3

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Στον παραπάνω Πίνακα 158 παρατηρούμε την συμβολή του παράγοντα της εγχώριας
ζήτησης στην διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ. Η διαπίστωση ισχύει και για τις δύο χώρες όπου,
με εξαίρεση το 2010 για την Ιταλία, η εγχώρια ζήτηση συρρικνώνεται συμπαρασύροντας την
βιομηχανική παραγωγή ανατροφοδοτώντας αλλεπάλληλες μειώσεις του ΑΕΠ.
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ΣΧΗΜΑ 6: Επίδραση της Ζήτησης στην Βιομηχανική Παραγωγή



Εγχώρια Ζήτηση



Χρηματοδότηση

Βιομηχανική Παραγωγή
Ελλάδας & Ιταλίας

ΑΕΠ
Ελλάδας &
Ιταλίας

4.6.1.2.2 Οι Επιπτώσεις στις Κατασκευές
Η πτώση του δείκτη της οικοδομικής δραστηριότητας έφθασε στο -82% και των
κατασκευαστικών έργων στο -69% στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 2008-2012, σημειώνοντας
μεγαλύτερη μείωση στην πρώτη κατηγορία (Πίνακας 56). Στην Ιταλία επίσης σημειώνονται
συνεχείς μειώσεις σε όλη την περίοδο με σωρευτική μείωση κατά 32,9% (Πίνακας 134).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 44: Εξέλιξη των Κατασκευών σε Ελλάδα και Ιταλία 2008-2012
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ΠΗΓΕΣ:
1. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος ΜάρτιοςΑπρίλιος 2013
2. Πίνακας 134
4.6.1.3 Οι Επιπτώσεις στον Τριτογενή Τομέα (Υπηρεσίες)
Διαφορετικό βαθμό ανοχής κρίση φαίνεται να έχει ο τομέας των υπηρεσιών στις δύο
χώρες. Βέβαια η συμβολή του στην διαμόρφωση του ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα σημαντική
καθόσον το 2012 ήταν 80,6% για την Ελλάδα (Διάγραμμα 6) και 73,8% για την Ιταλία
(Διάγραμμα 19). Αν όμως συγκριθούν οι μεταβολές του τομέα των υπηρεσιών με τις
αντίστοιχες του δευτερογενούς τομέα τότε διαπιστώνεται μεγάλη απόκλιση καθόσον και στις
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δύο χώρες ο δευτερογενής τομέας, δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή και οι κατασκευές,
προκάλεσαν την ύφεση στις οικονομίες. Στην Ελλάδα ο τομέας των υπηρεσιών μειώθηκε
κατά 15,7% (Πίνακας 58) με τριπλάσιο ρυθμό από ότι στην Ιταλία όπου η μείωση ήταν μόλις
5,3% (Πίνακας 136).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 45: Εξέλιξη του Τομέα των Υπηρεσιών σε Ελλάδα και Ιταλία
2008-2012

4,00%
2,00%
0,00%
Ελλάδα

-2,00%

Ιταλία

-4,00%
-6,00%
-8,00%
2008

2009

2010

2011

2012

ΠΗΓΗ: Πίνακας 58 & 136

4.6.2 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 159: Οι Επιπτώσεις στο Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδας και της Ιταλίας
Μεγέθη

2008

2012

Ελλάδα

Ιταλία

Ελλάδα

Ιταλία

Πιστωτική
Επέκταση

15,9%

5,6%

-8,4%

-0,6%

Μεταβολή
Καταθέσεων

12,7%

7,3%

-5,3%

5,9%

Λόγος Δανείων /
Καταθέσεις

89%

141%

104%

119%

Return on
Equity (ROE)

3,2%

4,8%

-12,3%

-0,6%

Μη
Εξυπηρετούμενα
Δάνεια ως %
του Συνόλου
των Δανείων

5%

5,7%

24,5%

13,5%
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Δείκτης
Κεφαλαιακής
Επάρκειας
Τραπεζικών
Ομίλων

9,4%

10,8%

-

13,8%

ΠΗΓΕΣ:
1. Συγκεντρωτικές Λογιστικές Καταστάσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Στατιστικά Στοιχεία,
Τράπεζα της Ελλάδος
2. Χρηματοδότηση της Γενικής Κυβέρνησης και του Ιδιωτικού Τομέα από τα εγχώρια ΝΧΙ
(1980 και μετά), Στατιστικά Στοιχεία, Τράπεζα της Ελλάδος
3. Έκθεση Διοικητή για το έτος 2009, Τράπεζα της Ελλάδος, 2010
4. Νομισματική Πολιτική 2012-2013, Τράπεζα της Ελλάδος, Μάιος 2013
5. Annual Report 2008: Abridged Version, Financial Year 115th, Bank of Italy, 2009
6. Annual Report 2012: Abridged Version, Financial Year 119th, Bank of Italy, 2013
7. Abridged Report 2011: Statistical Appendix, Financial Year 118th, Bank of Italy, 31 May
2012
8. Abridged Report 2012: Statistical Appendix, Financial Year 119th, Bank of Italy, 31 May
2013

Παρά τις αρνητικές επιδράσεις αρχικά της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στην
συνέχεια της δημοσιονομικής με απειλή κρίσης χρέους το ιταλικό πιστωτικό σύστημα
φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από το ελληνικό σε βασικούς δείκτες.
Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα η οποία κινούνταν με πολύ υψηλούς ρυθμούς πριν
το 2008, από το 2010 μετατράπηκε σε αρνητική, ενώ σημαντική ήταν η διαρροή καταθέσεων
30% (Πίνακας 77). Ο λόγος Δανείων προς Καταθέσεις έφθασε στο 104%. Ο δείκτης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε στο 24,5% το 2012 από 5% το 2008, ενώ οι σοβαρές
επισφάλειες οδήγησαν σε ζημιογόνα αποτελέσματα με απώλειες κεφαλαίων οι οποίες
καλύφθηκαν με ανακεφαλαιοποίηση μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Αντίθετα στην Ιταλία δεν σημειώθηκε διαρροή καταθέσεων. Η αρνητική πιστωτική
επέκταση ήταν περιορισμένη σε σχέση με την διάσταση που έλαβε στην Ελλάδα, ενώ ο
δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν στο ήμισυ του αντίστοιχου ελληνικού.
Παράλληλα αυξήθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια ενώ ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις
σημείωσε μείωση από 141% σε 119% (Πίνακας 159).
Η διαφορετικότητα της πορείας των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
ανεξάρτητα από την κεφαλαιακή διάρθρωση των ιταλικών τραπεζών και την ποιότητα του
χαρτοφυλακίου σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην ένταση της ύφεσης στην Ελλάδα και
στην απομείωση της αξίας των ελληνικών ομόλογων στα οποία είχαν επενδύσει οι ελληνικές
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τράπεζες. Και τα δύο συστήματα αντιμετώπισαν πρόβλημα ρευστότητας από την παράλυση
της διατραπεζικής αγοράς, αλλά οι ελληνικές τράπεζες υπέστησαν αφαίμαξη των
αποταμιευτικών πόρων λόγω του κλίματος που είχε διαμορφωθεί στην κορύφωση της κρίσης
χρέους.
4.6.3 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 160: Ανεργία ως % του Εργατικού Δυναμικού
Έτος

Ελλάδα

Ιταλία

2008

7,7

6,7

2009

9,5

7,8

2010

12,6

8,4

2011

17,7

8,4

2012

24,3

10,7

ΠΗΓΗ: Statistical Annex of European Economy, European Commission, Spring 2013

Οι δύο χώρες το 2008 βρίσκονταν περίπου στο ίδιο επίπεδο ανεργίας. Στη συνέχεια η
απασχόληση στην Ελλάδα κατέρρευσε δραματικά και το επίπεδο της ανεργίας έφθασε στο
24,3% το 2012. Η εξέλιξη αυτή ήταν συνέπεια της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας
και φυσικά ανατροφοδοτεί την ύφεση καθόσον προκαλεί απώλεια εισοδημάτων και μείωση
της ζήτησης. Τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα και μαζί με
εκείνα της Ισπανίας είναι τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημα της ανεργίας
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια ανάκαμψης και περιορισμού της ύφεσης.
Αντίθετα στην Ιταλία η ανεργία σημειώνει μικρή άνοδο και το 2012 ήταν 10,7% ήτοι
14 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από εκείνη στην Ελλάδα. Από την άποψη αυτή οι
προοπτικές εξόδου από τη κρίση στην Ιταλία είναι περισσότερο θετικές από ότι στην Ελλάδα
(Πίνακας 160).
4.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
4.7.1 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ανεξάρτητα από τον διαφορετικό βαθμό της επίπτωσης της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οικονομία των δύο χωρών και ενώ ακόμα δεν είχε
εκδηλωθεί η κρίση χρέους, οι κυβερνήσεις των δύο χωρών αρχικά αντέδρασαν από το 2008
με τον ίδιο περίπου τρόπο και στην βάση κοινού στόχου: την θωράκιση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
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Η αντίδραση των ιταλικών αρχών κινήθηκε σε τρεις άξονες: ανακεφαλαιοποίηση των
ιταλικών τραπεζών με κρατικά κεφάλαια, στήριξη για εξασφάλιση ρευστότητας και
ενίσχυσης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων 266.
Παρόμοια ήταν και αντίδραση της κυβέρνησης στην Ελλάδα. Τα μέτρα ενίσχυσης της
ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών με το Α’ Πακέτο Στήριξης των 28 δις € περιλάμβανε
κεφαλαιακές ενισχύσεις και εγγυήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κατάρρευσης
της διατραπεζικής αγοράς (Σελ. 99). Παράλληλα αυξήθηκε το όριο εγγυήσεων των
τραπεζικών καταθέσεων σε 100.000 € (Ν.3476/2009).
Βέβαια τα μέτρα ενίσχυσης των πιστωτικών συστημάτων δεν απέτρεψαν τον
περιορισμό της χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας ο οποίος εκδηλώθηκε πιο
έντονα στην Ιταλία. Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης για τις επιχειρήσεις από 12,1% τον
Δεκέμβρη του 2007 μειώθηκε στο 7%267 τον Δεκέμβρη του 2008. Στην Ελλάδα όμως το 2008
η πιστωτική επέκταση παρέμεινε υψηλή 18,9%268 .
Τα πιστωτικά συστήματα των δύο χωρών γενικά αντιστάθηκαν στην αρχή τις
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης λόγω της περιορισμένης χρηματιστικοποίησης,
της επάρκειας κεφαλαίων αλλά και των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν έγκαιρα. Επίσης
σημαντικό ρόλο έπαιξαν στην συνέχεια και οι διευκολύνσεις στην άντληση ρευστότητας από
το Ευρωσύστημα.
Η κοινή κατεύθυνση των μέτρων για την αποφυγή τραπεζικής κρίσης δεν
ακολουθήθηκε αργότερα όταν σε διαφορετικές περιόδους εκδηλώθηκε η δημοσιονομική
κρίση, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας μετεξελίχθηκε σε κρίση χρέους, ενώ στην Ιταλία
παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα ως απειλή.
4.7.2 ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑ

ΤΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΤΑ

Κρίσιμο σημείο διαφοροποίησης των μέτρων πολιτικής για αντιμετώπιση των κρίσεων
αποτελεί η εμπλοκή στους Μηχανισμούς Διάσωσης (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα/Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).
Οι δύο χώρες της Ευρωζώνης δεν ήταν οι μοναδικές που επλήγησαν από κρίση χρέους.
Η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία γνώρισαν ισχυρούς κλονισμούς στην
δημοσιονομική ισορροπία των οικονομικών τους και μάλιστα η Ιρλανδία και η Πορτογαλία
προσέφυγαν στους Μηχανισμούς Διάσωσης. Όμως το ενδιαφέρον των αγορών και η
ανησυχία των επενδυτών επικεντρώθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας και επεκτάθηκε και
στην Ιταλία όπου βέβαια η κρίση ήταν μικρότερου βαθμού αλλά και τα προγράμματα
αντιμετώπισης διαφορετικά.
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Pagoulatos, G. & Quaglia, L., Italy and Greece: Financial Crisis as sovereign debt crisis, 28 Sept
2010
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Annual Report 2008: Abridged Version, Financial Year 115th, Bank of Italy, 2009
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Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τράπεζα της Ελλάδος Μάρτιος-Απρίλιος 2013

268

ΠΙΝΑΚΑΣ 161: Προγράμματα Αντιμετώπισης της Κρίσης
Ελλάδα
Πακέτα Χρηματοδοτικής Στήριξης:

Ιταλία
Μέτρα Δημοσιονομικής Προσαρμογής :

 Α’ Μνημόνιο Οικονομικής
Συνεργασίας 80 δις €



Μεταρρύθμιση Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης

 Β’ Μνημόνιο 144,7 δις €



Φόρος Περιουσίας



Μέτρα κατά της Φοροδιαφυγής

Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής


Ανταλλαγή Ομολόγων



Φορολογία Τυχερών Παιχνιδιών



Μείωση Αξίας 53,5%





Περιοριστικά Μέτρα
Δημοσιονομικής Προσαρμογής
(Αύξηση Φόρων-Μείωση Δαπανών)

Φορολογία Χρηματοοικονομικών
Πράξεων



Ιδιωτικοποιήσεις



Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις
(Σελ. 154)

(Σελ. 232)

ΠΙΝΑΚΑΣ 162: Κοινά Σημεία και Διαφοροποιήσεις στην Αντιμετώπιση της Κρίσης σε
Ελλάδα και Ιταλία
Κοινά Σημεία

Ο στόχος της Δημοσιονομικής Προσαρμογής
Τα περιοριστικά μέτρα

Διαφοροποιήσεις

Χρηματοδοτική Στήριξη των Μηχανισμών
για την Ελλάδα
Περικοπή Χρέους για την Ελλάδα
Διαφορές στον χαρακτήρα και στην ένταση
των περιοριστικών μέτρων
Περικοπές Μισθών στην Ελλάδα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 163: Ανάλυση Διαφοροποιήσεων Προγραμμάτων Προσαρμογής
Ελλάδα

Ιταλία

Περικοπές Προγράμματος Προσαρμογής
(2011)

Πρόγραμμα Monti



Μείωση Μισθών Δημοσίου Τομέα
15%



Πάγωμα
Τομέα



Μείωση Επικουρικών Συντάξεων 1020%



Αύξηση Φόρων στον Τραπεζικό
Τομέα



Μείωση Κατώτατου Μισθού 22%



Φόρος Περιουσίας



Μείωση Δαπανών Υγείας 1 δις €



Αύξηση Φόρων Τυχερών Παιχνιδιών



Μείωση Φοροαπαλλαγών





Αύξηση
Ορίων
Συνταξιοδότηση

Πρόσθετος
Εισοδήματα
300.000 €



Ιδιωτικοποιήσεις 10 δις €



Εξίσωση Ορίου Ηλικίας ΑνδρώνΓυναικών



Ιδιωτικοποιήσεις



Φόρος Εκκλησιαστικής Περιουσίας

Ηλικίας

για

Μισθών

στο

Δημόσιο

Φόρος
3%
Μεγαλύτερα

για
από

ΠΗΓΗ: Laven, Z. & Santi, F., EU Austerity and Reform: A Country by Country Table, The
European Institute

ΠΙΝΑΚΑΣ 164: Ύψος Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2012-2014 για Ελλάδα και Ιταλία
(% του ΑΕΠ)
Έτος

Ελλάδα

Ιταλία

2012

8,9%

4,5%

2013

5,1%

5,7%

2014

7,2%

6%

ΠΗΓΕΣ:
1. The Second Economic Adjustment Program of Greece, Occasional Papers 94, March
2012
2. The Second Economic Adjustment Program of Greece-First Review, Occasional Papers
123, December 2012
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3. Annual Report 2011: Abridged Version, Financial Year 118th, Bank of Italy, 2012
4. Economic and Financial Document 2013: Summary and Policy Objectives, Ministry of
Economy and Finance of Italy
Από την εξέταση του Πίνακα 163 (Ανάλυση Διαφοροποιήσεων Προγραμμάτων
Προσαρμογής) προκύπτει καταρχήν το συμπέρασμα ότι τα μέτρα προσαρμογής του ιταλικού
προγράμματος δεν θίγουν τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα μόνο παγώνουν τις αυξήσεις στο
δημόσιο τομέα. Αντίθετα στην Ελλάδα μειώθηκαν οι μισθοί με αρνητικές συνέπειες στην
συνολική ζήτηση και κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά η φορολόγηση
χρηματοοικονομικών προϊόντων, τυχερών παιχνιδιών και της εκκλησιαστικής περιουσίας
αποτελούν μέτρα μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και δεν επηρεάζουν την ζήτηση. Στην
ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσθετη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων πάνω από
300.000 €. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία και
καταργούνται φοροαπαλλαγές κοινωνικού περιεχομένου εντείνοντας την ήδη υπάρχουσα
ανισοκατανομή των εισοδημάτων.
Διαφοροποίηση ακόμα σημειώνεται στην ένταση του βαθμού προσαρμογής (Πίνακας
164). Για το 2012 η προσαρμογή είναι διπλάσια στην Ελλάδα, το 2013 στα ίδια περίπου
επίπεδα με την Ιταλία και το 2014 προβλέπεται 1,2% του ΑΕΠ μεγαλύτερη.
Αποτέλεσμα των παραπάνω διαφοροποιήσεων είναι οι εξελίξεις στην συνολική
ζήτηση, η οποία αποτελεί και τον κρίσιμο παράγοντα εξόδου από την κρίση και την
αναζωογόνηση της οικονομίας. Χαρακτηριστικά για το 2012 η τελική ζήτηση μειώθηκε κατά
-10,9% στην Ελλάδα και -4,7% στην Ιταλία (Πίνακας 158Α).
4.7.3 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ
Στον πυρήνα των προβλημάτων δύο χωρών βρίσκεται το υψηλό επίπεδο του δημοσίου
χρέους. Άλλωστε το σύνολο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής είχαν ως στόχο την
σταθεροποίηση και στην συνέχεια την μείωση του ως ποσοστό του ΑΕΠ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 165: Εξέλιξη Δημοσίου Χρέους σε Ελλάδα και Ιταλία 2012-2016
(% του ΑΕΠ)
Έτος

Ελλάδα

Ιταλία

2012

159,9

127

2013

175,5

130,4

2014

175

129

2015

170

125,5

2016

161,4

121,4

ΠΗΓΕΣ:
1. The Second Economic Adjustment Program of Greece-Third Review, Occasional
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Papers 159, July 2013
2. Economic and Financial Document 2013: Summary and Policy Objectives,
Ministry of Economy and Finance of Italy

Πρόκειται για εκτιμήσεις οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθούν. Αλλά και
αν ακόμα υλοποιηθούν στο τέλος του 2016, το επίπεδο του χρέους στην Ελλάδα θα είναι στο
161,4%, υψηλότερο από το επίπεδο του 2012 όταν η αξία του μειώθηκε κατά 137,9 δις με
το Προγράμματα Ανταλλαγής και Επαναγοράς Ομολόγων. Αντίστοιχα για την Ιταλία θα
βρίσκεται στα επίπεδα του 2011 (120,8%269). Προφανώς παρά τα περιοριστικά μέτρα και τα
προγράμματα προσαρμογής το δημοσιονομικό πρόβλημα διαιωνίζεται και για τις δύο χώρες.
Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού του 2013 0,2% του ΑΕΠ (344 εκ. €) και το
προβλεπόμενο 1,6% του ΑΕΠ (2.840 εκ. €)270 για το 2014, αλλά και το προβλεπόμενο 3,8%
και 4,4%271 του ΑΕΠ αντίστοιχα για την Ιταλία δεν προδιαγράφουν θετικές προοπτικές για
την εξέλιξη και την διαχειρισιμότητα του δημοσίου χρέους.
Οι δύο χώρες, αν και το μέγεθος του δημοσιονομικού προβλήματος δεν είναι το ίδιο,
στα πλαίσια της πολιτικής της λιτότητας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να απαλλαγούν από τον φαύλο κύκλο της αδύναμης
ανάπτυξης και του χρέους. Το ζήτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, η οποία
έχει εμπλακεί στους μηχανισμούς στήριξης με ιδιαίτερα υψηλό τίμημα για την πραγματική
οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Η πολιτική
και θεσμική αναμόρφωση της ΟΝΕ με απαγκίστρωση από τα ονομαστικά κριτήρια της
Συνθήκης του Μάαστριχτ βρίσκεται σήμερα αντικειμενικά στις προτεραιότητες όχι μόνο της
Ιταλίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας αλλά και όλων των ευρωπαϊκών χωρών
για την εξάλειψη των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών που απειλούν
το εγχείρημα της ευρωπαϊκής νομισματικής ολοκλήρωσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δημοσιονομική κρίση και παράλληλα η οικονομική ύφεση η οποία προκάλεσε
διαταραχή στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος στην Ελλάδα και στην Ιταλία είναι η
σοβαρότερη στην μεταπολεμική ιστορία των δύο χωρών όχι τόσο από την άποψη των
δημοσιονομικών μεγεθών όσο από την πλευρά των συνεπειών στους τομείς της πραγματικής
οικονομίας. Μετά τις ανυπολόγιστες καταστροφές που υπέστησαν από τον πόλεμο σε υλικό
και ανθρώπινο κεφάλαιο και τις προσπάθειες ανασυγκρότησης των αποδιαρθρωμένων
υποδομών στα επόμενα χρόνια, η κρίση ακύρωσε σε ειρηνική περίοδο μέρος της
αναπτυξιακής προόδου που είχε επιτευχθεί
Η συμμετοχή και των δύο χωρών στο κοινό νόμισμα προσέδωσε στην κρίση ορισμένα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούσαν στις επιπτώσεις σε όλη την Ζώνη του Ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η εμπλοκή της ΟΝΕ στην διαχείριση της ελληνικής κρίσης με τους
μηχανισμούς στήριξης κατέδειξε το έλλειμμα στην λειτουργία των θεσμών της. Η αμηχανία
σε πρώτη φάση, η διστακτικότητα και η πολιτική ατολμία στη συνέχεια των κυρίαρχων
κύκλων της Ζώνης του Ευρώ περιέπλεξε περισσότερο το πρόβλημα του χρέους και
επιδείνωσε παραπέρα την κρίση στην Ελλάδα. Όσον αφορά την Ιταλία κατέστη εμφανής η
ανεπάρκεια της και η αδυναμία της να αντιμετωπίσει μία πιθανή οξεία κρίση χρέους ανάλογη
με την ελληνική.
Η μελέτη προσπάθησε να αναδείξει τις βαθύτερες αιτίες και τις συνέπειες της κρίσης
των δύο χωρών με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Από την ανάλυση
προέκυψαν διαφορές αλλά και κοινά σημεία. Η βασική διαφοροποίηση που προσδιορίζεται
από την μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια της ελληνικής κρίσης εδράζεται στα διαφορετικά
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των οικονομιών των δύο χωρών. Βέβαια και η αναντιστοιχία
των οικονομικών μεγεθών έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παραπέρα πορεία εξέλιξης των
κρίσεων.
Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα τα περιοριστικά μέτρα με ιδιαίτερα υψηλό κόστος
για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση και των δυο χωρών μπορεί να οδηγήσουν
προσωρινά στον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά αποδείχνονται
ακατάλληλα για μία σταθερή και διατηρήσιμη εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Η
εθνική οικονομία της Ελλάδας έχει παγιδευτεί στο επικίνδυνο σπείραμα ύφεσης και χρέους
χωρίς προοπτική διεξόδου ενώ για την Ιταλία το κόστος της ύφεσης θεωρείται ιδιαίτερα
υψηλό δεδομένης της θέσης της στο έντονα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.
Η συνόψιση των βασικών ευρημάτων της μελέτης τόσο του αναλυτικού μέρους όσο
και του συγκριτικού κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να αιτιολογηθούν και να
αποσαφηνιστούν τα γενικότερα συμπεράσματα.
Η Δημοσιονομική Κρίση στην Ελλάδα
Η δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα παρουσιάζει χαρακτηριστικά μεγάλης έντασης
και μακράς διάρκειας. Συνοδεύεται από μία βαθιά ύφεση στην πραγματική οικονομία με
αλληλοτροφοδότηση αιτιών και συνεπειών και από την άποψη αυτή η υπέρβαση καθίσταται
δυσχερής. Προϋπόθεση εξόδου από την πολύπλευρη κρίση αποτελεί η ανάκαμψη της εθνικής
273

οικονομίας με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όμως μία τέτοια προοπτική δεν διαφαίνεται
άμεσα στον ορίζοντα λόγω των περιοριστικών μέτρων λιτότητας τα οποία επιβλήθηκαν από
την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) για την παροχή της χρηματοδοτικής
ενίσχυσης.
Η μελέτη έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην επισήμανση του κρίσιμου παράγοντα που αφορά
στον εξαρτημένο χαρακτήρα ιστορικά του αναπτυξιακού μοντέλου. Ο παράγοντας αυτός
τοποθετείται στον πυρήνα των διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας, οι οποίοι
καλλιέργησαν το έδαφος για την πρόσφατη κρίση. Από την Αμερικάνικη Βοήθεια, το Σχέδιο
Marshall, τα μεταναστευτικά και ναυτιλιακά εμβάσματα, τις ξένες επενδύσεις μέχρι τις
εισροές πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον υπερβολικό
εξωτερικό δανεισμό, οι ρυθμοί ανάπτυξης στηρίχθηκαν στα ξένα κεφάλαια. Έτσι
δημιουργήθηκε ένα εύθραυστο οικονομικό οικοδόμημα, το οποίο στην δοσμένη αρνητική
συγκυρία κατέρρευσε.
Η χώρα απώλεσε λόγω της κρίσης το σύνολο σχεδόν της οικονομικής προόδου της
προηγούμενης δεκαετίας, η ανεργία έφθασε σε κοινωνικά απαράδεκτα και οικονομικά
επιζήμια ύψη, το βιοτικό επίπεδο συμπιέζεται και οπισθοδρομεί ενώ οι ανθρώπινες ανάγκες
στην σύγχρονη πραγματικότητα μεγαλώνουν. Η επιβληθείσα εσωτερική υποτίμηση για
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας περισσότερο δυσχεραίνει την ανάκαμψη με τον
περιορισμό των εισοδημάτων και της ζήτησης και λιγότερο ενθαρρύνει την εγχώρια
παραγωγή και την απασχόληση. Αλλά ούτε ο στόχος της μείωσης του χρέους είναι εφικτός.
Παρά τα πολυσυζητημένα πρωτογενή πλεονάσματα οι προοπτικές σταθεροποίησης του
δημοσίου χρέους κρίνονται πλέον δυσμενείς και από τους εμπνευστές των συνταγών
λιτότητας. Έτσι μετά από δυο αποτυχημένα Μνημόνια αναζητείται τρίτο με διάφορα σενάρια
για μείωση του χρέους το οποίο βέβαια δεν πρόκειται να περιορισθεί χωρίς μια ισχυρή και
σταθερή ανάπτυξη.
Η Δημοσιονομική Κρίση στην Ιταλία
Η δημοσιονομική κρίση στην Ιταλία εκδηλώθηκε ως κρίση χρέους ήπιου βαθμού το
δεύτερο εξάμηνο του 2011 μέσα στο γενικότερο κλίμα διαταραχής στην λειτουργία των
αγορών. Προκλήθηκε από την ανησυχία για την διαχειρισιμότητα του ιδιαίτερα υψηλού
επιπέδου του χρέους σε απόλυτο μέγεθος. Η ανησυχία αυτή ανατροφοδοτήθηκε από την
κρίση χρέους στον Νότο της Ευρωζώνης με επίκεντρο την Ελλάδα. Ωστόσο η κρίση η οποία
αποτελεί συνέπεια και συνέχεια των αρνητικών επιπτώσεων στην ιταλική οικονομία της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008 και της επακόλουθης σοβαρής ύφεσης,
αντιμετωπίσθηκε χωρίς ενεργοποίηση των μηχανισμών χρηματοδοτικής στήριξης της Ζώνης
του Ευρώ.
Η δημοσιονομική κρίση με απειλή κρίσης χρέους στην Ιταλία, στην 3η χώρα από
άποψη οικονομικής δυναμικότητας στη Ευρωζώνη, αναπτύχθηκε στο εύθραυστο και
αδύναμο οικονομικό υπόβαθρο της ιταλικής οικονομίας. Η χαμηλή αναπτυξιακή επίδοση,
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία βρίσκεται στην βάση των προβλημάτων, τα οποία
προκάλεσαν και συντήρησαν ένα διαχρονικά υψηλό επίπεδο της δημόσιας δανειακής
επιβάρυνσης. Το ύψος του χρέους από το 1991 ήταν πάντα πάνω από 100% του ΑΕΠ. Από
την άλλη πλευρά οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα της χαμηλής
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας η οποία επιδεινώθηκε από την συμμετοχή της στην
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ΟΝΕ. Ωστόσο το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ιταλικής οικονομίας δημιουργήθηκε
από ορισμένες δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες του οικονομικού συστήματος. Οι χαμηλές
επενδύσεις, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R & D)
επέδρασαν αρνητικά στο πρότυπο παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων, στην παραγωγικότητα
και το κόστος εργασίας και τελικά στην εξωτερική ανταγωνιστικότητα.
Η Ιταλία υπέστη και αυτή τις συνέπειες της κρίσης οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην
πρώτη φάση, όταν το 2007 επηρεάσθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Σημαντικές ήταν οι απώλειες στην βιομηχανική παραγωγή, στις εξαγωγές και τις επενδύσεις.
Στην δεύτερη φάση με την απειλή κρίσης χρέους η σημειωθείσα ύφεση ήταν αποτέλεσμα των
περιοριστικών μέτρων. Βέβαια ο κίνδυνος αποδείχθηκε υπερεκτιμημένος και χάρις στα
θετικά στοιχεία της οικονομίας αποκρούσθηκε σύντομα. Η χώρα όμως στερήθηκε
σημαντικών πόρων απαραίτητων για την προστασία της ανταγωνιστικής της θέσης, χωρίς
κάποιο όφελος που θα οδηγούσε στον περιορισμό του χρέους.
Συμπεράσματα της Συγκριτικής Ανάλυσης
Από την συγκριτική ανάλυση των δημοσιονομικών κρίσεων στις δύο χώρες του Νότου
της Ευρωζώνης προέκυψαν διαφορές αλλά και κοινά στοιχεία όσον αφορά στα αίτια, τις
επιπτώσεις, στα χαρακτηριστικά όπως και στην πορεία που ακολούθησαν. Βασικά οι όποιες
διαφορές συνδέονται με την αναντιστοιχία των οικονομικών μεγεθών ποσοτικά και ποιοτικά,
ενώ οι ομοιότητες προκύπτουν από ορισμένα κοινά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.
Το πολλαπλάσιο μέγεθος του ΑΕΠ, το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, η
μεγαλύτερη συμμετοχή του δευτερογενή τομέα στην εθνική παραγωγή όπως και η
δυναμικότητα των εξαγωγών αποτελούν συγκριτικά τα δυνατά σημεία της Ιταλίας σε
σύγκριση με την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά το πρόβλημα της παραγωγικότητας, το οποίο
καθορίζει και την ανταγωνιστική θέση των δύο χωρών στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά
αποτελεί ανεξάρτητα από τα αίτια και τον βαθμό σοβαρότητας, διαρθρωτική αδυναμία και
εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια σταθερής ανάπτυξης και δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Αναμφισβήτητα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ιταλικής οικονομίας σε συνδυασμό
με την αυτονομία στην διαχείριση της κρίσης χωρίς εμπλοκή των μηχανισμών στήριξης του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στην αποτροπή της κρίσης χρέους. Ωστόσο η θετική αυτή
εξέλιξη δεν αναιρεί τις αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της πραγματικής
οικονομίας, οι οποίες υποβαθμίζουν την ανταγωνιστική θέση της σε σχέση όχι βέβαια με την
Ελλάδα, αλλά με τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες της όπως τη Γερμανία και τη Γαλλία.
Κοινά αλλά και Διαφορετικά Αίτια
Η μελέτη αναφορικά με τα αίτια ανέδειξε ως κοινά τις μεταβολές στην διάρθρωση της
παραγωγής με απώλεια του μεριδίου του δευτερογενούς τομέα, την δημοσιονομική αστάθεια
που προκαλούσε η δημοσιονομική πολιτική των δύο χωρών, την χαμηλή παραγωγικότητα και
την αρνητική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα από την συμμετοχή τους στην ΟΝΕ.
Παράλληλα εντόπισε και τις σημαντικότερες διαφορετικές αιτίες όπως ο εξαρτημένος
χαρακτήρας του προτύπου ανάπτυξης στην Ελλάδα, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης τις
τελευταίες δεκαετίες στην Ιταλία, η αναποτελεσματική διαχείριση της κρίσης χρέους στην
Ελλάδα, οι χαμηλές επενδύσεις στην Ιταλία και η συγκριτικά υψηλότερου βαθμού επίδραση
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της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ιταλία οι συνέπειες της οποίας
εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα από ότι στην Ελλάδα. Η διεθνής ύφεση έπληξε τις ιταλικές
εξαγωγές, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ της και προκάλεσε την πρώτη φάση
της κρίσης στην Ιταλία από το 2007.
Ανομοιομορφίες στα Χαρακτηριστικά και στην Εξέλιξη των Κρίσεων
Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κρίσεων η μελέτη επεσήμανε την μεγαλύτερη
ένταση και διάρκεια της ελληνικής κρίσης σε σύγκριση με την ιταλική. Στην Ελλάδα οι
απώλειες του ΑΕΠ την περίοδο 2008-2012 ήταν τριπλάσιες από ότι στην Ιταλία. Αντίστοιχα
η διάρκεια και των δύο φάσεων της κρίσης στην Ιταλία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ανά φάση,
ενώ στην Ελλάδα είναι συνεχής για χρονικό διάστημα πέραν της πενταετίας.
Ιδιομορφία στα χαρακτηριστικά της ιταλικής κρίσης αποτελεί η πορεία εξέλιξης της.
Μετά την ύφεση της περιόδου 2008-2009 και αντίστοιχα την επιδείνωση των
δημοσιονομικών μεγεθών, επέρχεται ανάκαμψη το 2010 και ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης
διατηρείται μέχρι το 2011. Στη συνέχεια η ύφεση επανέρχεται. Αντίθετα στην Ελλάδα η
πτώση του ΑΕΠ είναι επιταχυνόμενη μέχρι το 2011 αλλά συνεχίζεται παραπέρα. Η διαφορά
αυτή ερμηνεύεται από την εξωστρέφεια της ιταλικής οικονομίας και συνεπώς την ευαισθησία
της στις διακυμάνσεις της διεθνούς ζήτησης για τα έτη 2008-2009. Αντίθετα στην Ελλάδα η
ύφεση προκλήθηκε κύρια από την πτώση της εσωτερικής ζήτησης λόγω των περιοριστικών
μέτρων των δύο Μνημονίων.
Σημαντική ανομοιομορφία διαπιστώθηκε στην πορεία εξέλιξης των κρίσεων χρέους
στις δύο χώρες. Στην Ιταλία εκδηλώθηκε το 2011 περισσότερο ως απειλή, καθόσον η κρίση
τελικά αναχαιτίστηκε και η χώρα εξασφάλισε την ομαλή χρηματοδότηση του χρέους της και
απέκρουσε τις επιθέσεις των αγορών. Αντίθετα η Ελλάδα διέτρεξε τον κίνδυνο χρεοκοπίας,
προέβει σε περικοπές του χρέους και διασώθηκε ύστερα από την εφαρμογή των
προγραμμάτων στήριξης των ΔΝΤ/ΕΚΤ/ΟΝΕ. Οι κυριότεροι παράγοντες αναχαίτισης της
κρίσης χρέους στην Ιταλία, οι οποίοι συνθέτουν και τις διαφοροποιήσεις στην πορεία των
κρίσεων των δύο χωρών, είναι καταρχήν ορισμένα ευνοϊκά στοιχεία της ιταλικής οικονομίας
όπως το μέγεθος του ΑΕΠ, η δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα με υψηλούς δείκτες
συσσώρευσης πλούτου και χαμηλής δανειακής επιβάρυνσης, τα υψηλά αποθέματα χρυσού
και πάνω από όλα οι θετικές προοπτικές της εθνικής οικονομίας.
Όμως πέραν των παραπάνω στην αναχαίτιση της κρίσης χρέους στην Ιταλία
συνέβαλαν και ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά του, τα οποία δεν υπήρχαν στην περίπτωση
της Ελλάδας. Το 55,4% του δημοσίου χρέους στην Ιταλία ήταν εσωτερικό έναντι 30,4% στην
Ελλάδα για το 2010. Σημαντική είναι και η διαφορά στην σύνθεση και του εσωτερικού
χρέους όπου μόνο το 27% από το 55,4% αφορά υποχρεώσεις στον εγχώριο τραπεζικό τομέα
έναντι 23,9% για την Ελλάδα με εσωτερικό χρέος 30,4% (Πίνακας 152).
Ομοιομορφία στις Συνέπειες
Ομοιομορφία χαρακτηρίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία και
το πιστωτικό σύστημα και για τις δυο χώρες. Βέβαια ο βαθμός επίδρασης είναι διαφορετικός,
αλλά η κατεύθυνση παραμένει η ίδια. Έτσι ο πρωτογενής τομέας όσον αφορά το αγροτικό
εισόδημα παρουσιάζει πτώση στην πορεία των ετών της κρίσης, η βιομηχανική παραγωγή και
οι κατασκευές σημειώνουν την μεγαλύτερη πτώση αν και σχετικά η πτώση στην Ιταλία είναι
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μικρότερη. Παράλληλα, αρνητικά επηρεάσθηκε η πιστωτική επέκταση στις δύο χώρες
ιδιαίτερα σε ότι αφορά την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την κερδοφορία των
τραπεζών λόγω αυξημένων επισφαλών δανείων.
Προσδιοριστικοί παράγοντες των αρνητικών επιπτώσεων στους τομείς της
πραγματικής οικονομίας και το πιστωτικό σύστημα αποτελούν η μείωση της ζήτησης και η
διατάραξη της ομαλής ροής χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας. Η επίδραση
αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στην βιομηχανική παραγωγή και των δύο χωρών.
Στην περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της μείωσης της
εγχώριας ζήτησης στην πτώση του ΑΕΠ, ενώ για την Ιταλία πέραν της εγχώριας σημαντικός
είναι ο ρόλος της ζήτησης για εξαγωγές. Η επίδραση της ζήτησης και της χρηματοδότησης
στους ρυθμούς ανάπτυξης είναι ανατροφοδοτούμενη. Έτσι η πτώση στην ζήτηση και η
περιστολή της τραπεζικής χρηματοδότησης στις περιπτώσεις των κρίσεων των χωρών που
εξετάσθηκαν προκάλεσαν μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και των άλλων τομέων με
αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ΑΕΠ. Παραπέρα η μείωση του ΑΕΠ οδήγησε σε μείωση
των εισοδημάτων και νέα πτώση της ζήτησης.
Η μελέτη εντόπισε και επισήμανε και τις διαφορές ποσοτικού χαρακτήρα στις
επιπτώσεις των δύο κρίσεων στην πραγματική οικονομία. Οπωσδήποτε οι διαφορές αυτές δεν
στερούνται σημασίας καθόσον τελικά προσδιόρισαν και τον διαφορετικό βαθμό της ύφεσης.
Αλλά η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε στην ίδια βάση. Οι μικρότερες απώλειες
των μεγεθών της Ιταλίας και ιδιαίτερα της βιομηχανικής παραγωγής για την χώρα έχουν
ιδιαίτερο βάρος. Η Ιταλία για να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στον διεθνή και
ευρωπαϊκό ανταγωνισμό έχει ανάγκη σημαντικών επενδύσεων εκσυγχρονισμού του
παραγωγικού μηχανισμού για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Χρειάζεται έναν δυναμικό
δευτερογενή τομέα, ο οποίος όμως επλήγη σοβαρά από την κρίση. Κατά συνέπεια και για την
Ιταλία οι συνέπειες θα είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές.
Αναγκαστική και Αυτόνομη Διαχείριση των Κρίσεων
Στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφαρμόσθηκαν πολιτικές και προγράμματα
περιορισμού της ζήτησης και δημοσιονομικής προσαρμογής για μείωση των ελλειμμάτων και
του χρέους. Βέβαια η γραμμή της λιτότητας της ΟΝΕ χαρακτήριζε τις προσπάθειες και των
δύο χωρών. Ωστόσο η μελέτη διαπίστωσε ουσιαστικές διαφορές.
Καταρχήν η Ιταλία διαχειρίσθηκε την κρίση αυτόνομα, μέσα στα πλαίσια της ΟΝΕ,
αλλά χωρίς επιβολή έξωθεν των συγκεκριμένων πολιτικών. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι
ουσιαστικά μέχρι τα μέσα του 2011 η πολιτική ήταν αντικυκλική παρά τις αντίθετες
διακηρύξεις της κυβέρνησης Berlusconi. Αλλά και στο Πρόγραμμα Monti η δημοσιονομική
προσαρμογή ήταν ήπια και μικρότερη από ότι στην Ελλάδα.
Αντίθετα στην Ελλάδα η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν βίαιη και τα μέτρα
επιβλήθηκαν από τους δανειστές. Το Α’ Μνημόνιο αποτελούσε κυριολεκτικά αστοχία και
επιβάρυνε τις μετέπειτα εξελίξεις με τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις και το αναποτελεσματικό
Πρόγραμμα Χρηματοδοτικής Στήριξης με την προβλεπόμενη σύντομη αποπληρωμή του
δανείου. Το Β’ Μνημόνιο επέβαλε όρους υπερβολικής λιτότητας πέραν των ορίων και
αντοχών της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Με την αυστηρή προσήλωση στους
δημοσιονομικούς στόχους όχι μόνο βύθισε την χώρα στην ύφεση αλλά αποδείχθηκε
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ακατάλληλο ακόμα και για την σταθεροποίηση του χρέους. Η επιμήκυνση της διάρκειας των
δανείων του μηχανισμού στήριξης, η παράταση της περιόδου χάριτος στην πληρωμή των
τόκων όπως η μετάθεση των λήξεων των ανταλλαγέντων ομολόγων του ιδιωτικού τομέα
ουσιαστικά μεταφέρουν τις υποχρεώσεις της χώρας στο μέλλον επιβαρύνοντας τις επόμενες
γενεές.
Η διαφοροποίηση των μέτρων αφορούσε τις περικοπές μισθών στην Ελλάδα, ενώ στην
Ιταλία επιβλήθηκε μόνο πάγωμα στον δημόσιο τομέα. Με τα φορολογικά μέτρα στην Ιταλία
αυξήθηκαν οι φόροι στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, στα τυχερά παιχνίδια και
φορολογήθηκε η εκκλησιαστική περιουσία ενώ επιβλήθηκε πρόσθετη φορολογία στα πολύ
υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα στην Ελλάδα μειώθηκαν οι δαπάνες για την υγεία και
καταργήθηκαν
φοροαπαλλαγές
κοινωνικού
περιεχομένου.
Αποτέλεσμα
των
διαφοροποιήσεων ήταν η μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων υπέρβασης της κρίσης ενώ είναι εμφανή
αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις, κρίνονται αβέβαια όσον αφορά την σταθεροποίηση
του χρέους παρά την μείωση των ελλειμμάτων. Προφανώς και για τις δύο χώρες χρειάζεται
μία άλλη στρατηγική ανάπτυξης για να γίνει εφικτή και η δημοσιονομική εξυγίανση.
Τα μέχρι τώρα διαφορετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων υπέρβασης της κρίσης
αποδείχνουν την ανάγκη επιλογής μέτρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εθνικών
οικονομιών και όχι χρήση γνωστών προπαρασκευασμένων συνταγών.

Γενικότερα Συμπεράσματα
Η ‘Νομοτέλεια’ των Κρίσεων
Δεδομένου του κόστους της κρίσης, ο προβληματισμός που προέκυψε στην εξέταση
των περιπτώσεων της Ελλάδας και Ιταλίας αφορά στην δυνατότητα αποτροπής τους όπως
συνέβη με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Βέβαια και στις δύο χώρες προϋπήρχε η χρόνια
δημοσιονομική κρίση. Στην Ιταλία επιδεινώθηκε από την παγκόσμια ύφεση και στην Ελλάδα
από την αφερέγγυα διαχείριση των δημοσίων οικονομικών με δοσμένα τα χρόνια
διαρθρωτικά προβλήματα. Όμως η γενικότερη διεθνής συγκυρία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η
επανεκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου της ελληνικής οικονομίας συντελέσθηκε στο
γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας και αναταραχής που προκάλεσε η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση. Στην Ιταλία ο κίνδυνος υπερδιογκώθηκε από την ανησυχία
μετάδοσης της ελληνικής κρίσης και ήταν συστημικός. Άρα για την εκδήλωση των κρίσεων
στις δύο χώρες υπήρχαν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, δηλαδή τα διαρθρωτικά και
δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά συνήργησε και ο υποκειμενικός, δηλαδή το γενικότερο
περιβάλλον αποσταθεροποίησης της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος από την
παγκόσμια αναταραχή.
Βέβαια μία διεθνής κρίση στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας μπορεί να
προκύψει από οποιαδήποτε δυσλειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, από
διατάραξη συναλλαγματικών ισοτιμιών ή από τραπεζική κρίση. Τέτοια φαινόμενα στην
καπιταλιστική οικονομία πάντα θα υπάρχουν γιατί είναι σύμφυτα με την λειτουργία της που
καθοδηγείται από την κερδοσκοπία. Οι εθνικές οικονομίες δεν διαθέτουν ειδική θωράκιση
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για να προστατευτούν από την μετάδοση της. Αυτό όμως που μπορούν να κάνουν είναι η
διασφάλιση μιας υγιούς λειτουργίας των οικονομιών τους σε σταθερή και ανταγωνιστική
βάση.
Προφανώς οι οικονομίες της Ελλάδας και της Ιταλίας όπως και άλλων χωρών δεν
διέθεταν ασφαλιστικές δικλείδες και αποδείχθηκαν οι αδύναμοι κρίκοι στην γενικότερη
αναταραχή η οποία κλόνισε τα θεμέλια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Έτσι πλήρωσαν το υψηλό κόστος των επιπτώσεων. Από την άποψη αυτή ενώ η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση ήταν νομοτελειακή συνέπεια της χρηματιστικοποίησης και
υπερπαραγωγής παράγωγων προϊόντων στο πλαίσιο λειτουργίας του καπιταλιστικού
συστήματος, η κρίση στην Ελλάδα όπως εξελίχθηκε δεν ήταν νομοτέλεια και για την Ιταλία
δεν θα εκδηλωνόταν καθόλου αν υπήρχε ισχυρή βάση στην λειτουργία της οικονομίας της.
Το Ζήτημα του Χρέους
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο εξετάσθηκε στην μελέτη αφορά στον χαρακτήρα της κρίσης
των δύο χωρών. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε κρίση χρέους και στην Ιταλία ως απειλή κρίσης
χρέους. Βέβαια στη βάση αυτών των κρίσεων βρίσκεται η δημοσιονομική ανισορροπία, η
οποία έθεσε σε αμφισβήτηση την ικανότητα της χώρας μας για αναχρηματοδότηση του
χρέους, ενώ στην Ιταλία η πρόσφατη ανησυχία μάλλον ήταν δευτερογενής αντίκτυπος της
κρίσης στην Ελλάδα.
Στην σημερινή φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού, η χρεωστική οικονομία αποτελεί
πλέον ώριμο φαινόμενο, συνέπεια της χρηματιστικοποίησης και ο δανεισμός βρίσκεται σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ουσιαστικά το χρέος αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των
οικονομικών μονάδων σε εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο και στην διαδικασία αυτή
εμπλέκονται και οι κυβερνήσεις για την κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού.
Σήμερα ελάχιστα κράτη έχουν ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.
Ωστόσο παρά την αύξηση του χρέους διεθνώς στην περίοδο 2008-2012 η κρίση
εκδηλώθηκε σε ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης όπως στην Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία,
Πορτογαλία. Πρόκειται για χώρες με υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα και με πολύχρονη
συμμετοχή στην ΟΝΕ. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Ελλάδα και την Ιταλία ανήκουν στις
πρώτες 50 χώρες του κόσμου με βάση το μέγεθος του ΑΕΠ (9η η Ιταλία και 42η η Ελλάδα).
Αν όμως για την περίπτωση της Ελλάδας, η άνοδος των τιμών των ομολόγων λόγω
αμφισβήτησης της φερεγγυότητας την οδήγησε εκτός αγορών και κατά συνέπεια σε κρίση
χρέους, για την Ιταλία οι πιέσεις ήταν αβάσιμες. Βέβαια η δημοσιονομική κρίση προϋπήρχε,
αλλά ο κίνδυνος κρίσης χρέους είχε υπερεκτιμηθεί. Οι δανειακές υποχρεώσεις κάθε χώρας
συνεξετάζονται με άλλα θετικά στοιχεία που αποτελούν και το ενεργητικό της. Η Ιταλία
πέραν του μεγέθους της οικονομίας της διαθέτει σημαντικά χαρακτηριστικά που
εξισορροπούν τα αρνητικά του χρέους και επιπλέον είναι χώρα με παραγωγική παράδοση,
ανεπτυγμένη βιομηχανία, εξαγωγικές επιδόσεις και καλή φήμη στην διεθνή αγορά.
Πέραν από τα παραπάνω μεγάλο μέρος του χρέους της οφείλεται σε κατοίκους του
εσωτερικού της χώρας. Δηλαδή αποτελεί περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικών μονάδων της ίδιας
εθνικής οικονομίας και όχι απαίτηση από τρίτες χώρες. Συνεπώς ο πιστωτικός κίνδυνος ήταν
σημαντικά περιορισμένος. Επιβεβαίωση της διαπίστωσης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι οι
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τάσεις ανόδου των τιμών των ομολόγων ανακόπηκαν σε λίγους μήνες και πριν ακόμα
διαφανούν οποιαδήποτε αποτελέσματα του Προγράμματος Monti.
Για την περίπτωση της Ελλάδας τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Στο ενεργητικό της
δεν διέθετε θετικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τα αρνητικά της
υπερχρέωσης πέραν ίσως από τον αρχαίο πολιτισμό της, την συνεισφορά της στην γέννηση
της δημοκρατίας και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς Αντίθετα έχει ένα βεβαρημένο
παθητικό. Εκτός των διαρθρωτικών προβλημάτων, του υψηλού χρέους, η χώρα επιβαρυνόταν
από σειρά αρνητικών παραγόντων όπως παράδοση χρεοκοπιών τον 19ο και 20ο αιώνα,
οικονομικό παρασιτισμό, έλλειψη παραγωγικής βάσης, αναξιοπιστία του πολιτικού
συστήματος, αμφισβήτηση της εγκυρότητας των στατιστικών στοιχείων, κακοδιαχείριση των
δημοσίων οικονομικών, εκτεταμένη διαφθορά. Από την άλλη πλευρά το δημόσιο χρέος κατά
70% ήταν εξωτερικό ήτοι περιουσιακό στοιχείο ξένων επενδυτών, οι οποίοι είχαν επενδύσει
στα ελληνικά ομόλογα. Άρα εδώ υπήρχαν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις σε κάποιο βαθμό
για μετεξέλιξη της δημοσιονομικής κρίσης σε κρίση χρέους.
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η θέση που εκφράσθηκε στο 1ο Κεφάλαιο σχετικά
με το ζήτημα του χρέους και της κρίσης. Ούτε το ύψος του ελλείμματος ούτε το επίπεδο του
χρέους προκαλούν αποκλειστικά κρίση. Αντίθετα το ισοζύγιο του χρέους-αντισταθμιστικών
στοιχείων, στο οποίο περιλαμβάνονται πέραν των δανειακών υποχρεώσεων και τα θετικά του
ενεργητικού τους είναι ο παράγοντας πρόκλησης κρίσης. Από την άποψη αυτή το πρόβλημα
του χρέους είναι σχετικό. Επιπλέον η εκδήλωση κρίσης εξαρτάται από το γενικότερο
οικονομικό περιβάλλον και τις προσδοκίες. Ήδη είχε επισημανθεί η περίπτωση των ΗΠΑ και
περισσότερο της Ιαπωνίας με χρόνια δημοσιονομικά προβλήματα αλλά με υψηλή
φερεγγυότητα και φυσικά χωρίς κρίση χρέους. Η ανάλυση των πρόσφατων κρίσεων στην
Ελλάδα και στην Ιταλία ενισχύει την άποψη της σχετικότητας του προβλήματος του χρέους.
Νομισματική Ολοκλήρωση και Κρίση
Ένα άλλο γενικότερο συμπέρασμα το οποίο προέκυψε είναι η κατάρρευση του μύθου
της θωράκισης και της εξασφάλισης ‘ανοσίας’ στις κρίσεις για τα κράτη της νομισματικής
ολοκλήρωσης. Η κρίση σειράς χωρών του Νότου, μελών της ΟΝΕ, η οποία απείλησε
ολόκληρο το οικοδόμημα του κοινού νομίσματος αποδείχνει ότι η ένταξη χωρών μελών δεν
τις διασφαλίζει από τραπεζικές, οικονομικές κρίσεις καθώς και κρίσεις χρέους. Η μόνη
προστασία αφορά στις συναλλαγματικές κρίσεις. Όταν μάλιστα η ολοκλήρωση της ΟΝΕ δεν
προωθεί την σύγκλιση των πραγματικών μεγεθών με ισόρροπη ανάπτυξη χωρών και
περιοχών, όταν επικεντρώνει την δράση της στην επίτευξη μόνο νομισματικής σταθερότητας
και όταν αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της με σοβαρές αντιφάσεις όπως κοινή
νομισματική πολιτική αλλά εθνικά αποκεντρωμένη δημοσιονομική, είναι φυσικό τα αδύναμα
μέλη της να πλήττονται από τις κρίσεις. Τελικά οι επιπτώσεις αφορούν όλη την Ζώνη του
κοινού νομίσματος και όχι μόνο την περιφέρεια.
Το γεγονός ότι η κρίση έπληξε τον Νότο της ΟΝΕ ασφαλώς και δεν αποτελεί έκπληξη.
Είναι φυσιολογική συνέπεια της ανισόμετρης ανάπτυξης, της έντασης των αντιθέσεων
ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του Βορρά και στις ασθενέστερες του Νότου. Οι τελευταίες
παρά την ένταξη τους στην ΟΝΕ δεν έχουν επιλύσει τα διαρθρωτικά τους προβλήματα
αντίθετα ορισμένα από αυτά όπως της ανταγωνιστικότητας έχουν επιδεινωθεί.
280

Η πολιτική λιτότητας για διασφάλιση δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζει η
ΟΝΕ δεν είναι η ενδεδειγμένη συνταγή για υπέρβαση της παρούσας κρίσης και αποφυγή
μελλοντικών. Με συρρίκνωση της ζήτησης και θυσία της ανάπτυξης στο βωμό της
δημοσιονομικής πειθαρχίας αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος της υπερχρέωσης και της
ύφεσης. Ούτε η Ελλάδα με τα πακέτα στήριξης ούτε η Ιταλία με τα περιοριστικά μέτρα θα
είναι σε θέση να απαλλαγούν από τον βραχνά του χρέους.
Βιώσιμη λύση στο πρόβλημα αποτελεί η θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και η
αναπροσαρμογή της πολιτικής της με απαγκίστρωση από τα ονομαστικά κριτήρια και στροφή
στην ισόρροπη ανάπτυξη, την σύγκλιση των οικονομιών και την ευημερία των λαών.
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