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Ε ισ α γω γή

Η οικονομική επιστήμη είναι επαμφοτερίζουσα. Δεν υπάγεται αυτοτελώς ούτε 

στις ανθρωπιστικές ούτε στις θετικές επιστήμες. Της λείπει η παιδαγωγική ιδιότητα 

των ανθρωπιστικών επιστημών, όσο και η θετικότητα των θετικών. Αν και τα 

μαθηματικά ως κλάδος, καθώς και τα μαθηματικά μοντέλα όσα αναλυτικά εργαλεία, 

έχουν μεγάλη, αν όχι απόλυτα καθοριστική1 χρησιμότητα στην οικονομική επιστήμη, 

η χρήση των πειραμάτων καθώς και η ντετερμινιστική προβλεπτικότητα των 

αποτελεσμάτων που θα επέτρεπε να κατοχυρωθούν σαν θετική επιστήμη είναι 

αδύνατη.

Η θετικότητα εδράζεται στην παραδοχή ότι η γνωστική πρόσληψη που κομίζει 

η εμπειρία είναι έγκυρη και θετική2. Φυσικά αν μπορούσε αυτή η αρχή να 

εφαρμοστεί στα οικονομικά θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της σπανής των πόρων και 

της απειρίας των επιθυμιών -  αναγκών.

Αντίστοιχο πρόβλημα είναι και η προβλεπτικότητα, παρεπόμενο απλό της 

θετικότητας. Ενδιαφέρον γεγονός είναι η ιδεολογική τύφλωση των κυρίαρχων

1 Για μια σύγχρονη χρήση της φιλοσοφίας στην οικονομική προβλεπτικότητα βλέπε George Soros 

(2008), Η οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, η θεώρηση, εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 37-137

2 Για τον θετικισμό και την συνέπεια του στην κοινωνική και πολιτικοοικονομική πρακτική βλέπε 

Χρήστου Γιανναρά (1999), Ορθός Λόγος και κοινωνική πρακτική, εκδόσεις Δόμος, σελ. 40-69
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οικονομικά τάξεων για τις επερχόμενες κρίσεις3. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την 

αδυναμία πρόβλεψης των οικονομικών εξελίξεων ακόμη και από τους άμεσα 

εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι κατέχουν προνομιακή θέση στη ροή της 

πληροφορίας.

Ζητούμενο λοιπόν είναι η προσπάθεια αποκωδικοποίησης των αιτιών και 

μηχανισμών των οικονομικών κρίσεων τόσο για την ευρυθμότερη λειτουργία του 

οικονομικού συστήματος όσο και για την αποφυγή των δυσμενών εξελίξεων και 

αποτελεσμάτων στην καθημερινή ζωή χιλιάδων πολιτών ανά τον κόσμο.

3 Πέτρος Παπακωνσταντίνου (2008). Το χρυσό παραπέτασμα, εκδόσεις Λιβάνη σελ. 33-34
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Κεφάλαιο Io

Θεωρίες Οικονομικών "Κρίσεων

1.1 Ιστορική Αναδρομή

Κάνοντας μια αναδρομή στις πιο πρόσφατες οικονομικές κρίσεις θα λέγαμε 

πως η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 (The Great Depression) είναι η 

σημαντικότερη και η οποία φαίνεται να έχει αρκετά κοινά σημεία με την παρούσα 

κρίση1. Το κραχ του 1929 προκάλεσαν τόσο η κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών και οι πτωχεύσεις στο τραπεζικό σύστημα όσο και η έλλειψη άμεσης 

αντίδρασης των οικονομικών πολιτικών ή ακόμη η λάθος αντίδρασή τους.

Το Κραχ στη Wall Street το 1929, η "Μαύρη Πέμπτη" όπως έμεινε στην 

ιστορία, ήταν το γεγονός που οδήγησε την αμερικανική και παγκόσμια οικονομία σε 

μία πρωτοφανή κρίση, που κατέληξε στην ύφεση της δεκαετίας του 1930. Μετά το 

κερδοσκοπικό ράλι στα τέλη της δεκαετίας του 1920, που οφειλόταν εν μέρει στην 

ανάδειξη νέων τεχνολογιών όπως το ραδιόφωνο και η αυτοκινητοβιομηχανία, η Wall 

Street έκλεισε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου του 1929 με απώλειες 13%. Παρά τις 

προσπάθειες των αρχών να σταθεροποιήσουν την αγορά, το 1932 η Wall Street είχε
Λ

χάσει πλέον το 90% της αξίας της .

Ο δείκτης Dow Jones χρειάστηκε 25 χρόνια για να επιστρέφει στα επίπεδα 

του 1929. Οι επιπτώσεις για την πραγματική οικονομία ήταν τεράστιες, καθώς οι 

Αμερικανοί είχαν επενδύσει τεράστια ποσά στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να 

χάσουν τα λεφτά τους εκατομμύρια οικογένειες της μεσαίας τάξης. Μέσα σε τρία

‘Γιώργος Σταθάκης Το κείμενο είναι επεξεργασμένη μορφή ανακοίνωσής του στην ημερίδα του 

"Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς" με θέμα "Μετά την κρίση τι; Αναζητώντας μια νέα Αρχιτεκτονική για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα", Αθήνα, 13.11.2008, http://svriza-wrona.pblogs.gr/2009/01/413904.html 

2 Πέτρος Παπακωνσταντίνου Το χρυσό παραπέτασμα, εκδόσεις Λιβάνη 2008
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χρόνια, το ΑΕΠ των ΗΠΑ είχε μειωθεί κατά το ήμισυ, ένας στους τρεις Αμερικανούς 

ήταν άνεργος, ενώ οι τράπεζες κατέβασαν ρολά τον Μάρτιο του 1933. Τα 

προβλήματα επιδεινώθηκαν από τις κακές αποφάσεις των αρχών (η Fed αύξησε αντί 

να μειώσει τα επιτόκια για να προστατέψει το δολάριο, ενώ η κυβέρνηση αύξησε 

τους δασμούς και διατηρούσε δημοσιονομικά πλεονάσματα αντί να "ζεστάνει" την 

οικονομία με δημόσιο χρήμα). Η αμερικανική οικονομία χρειάστηκε μία δεκαετία για 

να συνέλθει, με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο να λειτουργεί λυτρωτικά, καθώς οι 

τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες εκμηδένισαν την ανεργία και εκτόξευσαν την 

ανάπτυξη.

Την περίοδο 1973-1974 η χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου βρέθηκε σε 

ελεύθερη πτώση υποχωρώντας κατά 73% την περίοδο από το 1973 έως το 1974, 

εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης, των απεργιών των ανθρακωρύχων και της 

κυβερνητικής κρίσης. Το 1973 εκδηλώνεται η πρώτη ενεργειακή κρίση όταν η τιμή
ο

του πετρελαίου πενταπλασιάστηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα .

Εν συνεχεία είναι η Ασιατική κρίση του 1998-1999 η οποία άγγιξε κυρίως το 

τραπεζικό σύστημα ωθώντας πολλές ασιατικές τράπεζες στα πρόθυρα της 

χρεοκοπίας. Η λύση δόθηκε μέσα από κρατικές παρεμβάσεις και εθνικοποιήσεις 

τραπεζών. Η συγκεκριμένη κρίση είναι περιορισμένη γεωγραφικά σε σχέση με την 

σημερινή κρίση και αυτή του 19293 4.

Η Ιαπωνική οικονομία αντιμετώπισε επίσης κρίση την δεκαετία του 1990 η 

οποία μάλιστα οδήγησε σε μεγάλη ύφεση. Ο λόγος είναι πως οι εθνικοποιήσεις των 

τραπεζών, οι οποίες τελικά έβγαλαν την οικονομία από την ύφεση, έγιναν αρκετά 

καθυστερημένα επιφέροντας αρκετές επιπτώσεις στην Ιαπωνική οικονομία.

Μία άλλη οικονομική κρίση είναι αυτή του 2000-2001, η λεγάμενη “φούσκα” 

του Internet η οποία προκάλεσε πτώση στις τιμές των μετοχών όμοια με την πτώση 

της κρίσης του 1929. Βέβαια δεν αγγίζει τον βαθμό σοβαρότητας της παρούσας 

κρίσης και του 1929 καθώς δεν επηρέασε το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

3 Πέτρος Παπακωνσταντίνου Το χρυσό παραπέτασμα, εκδόσεις Λιβάνη 2008.
4 Πέτρος Παπακωνσταντίνου Το χρυσό παραπέτασμα, εκδόσεις Λιβάνη 2008.
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Η τεχνολογική φούσκα οδήγησε τον χρηματιστηριακό δείκτη Nasdaq της 

Γουώλ Στρητ5 σε «ελεύθερη πτώση», καθώς στη διάρκεια της διετίας υποχώρησε 

κατά 82% χάνοντας σχεδόν 6 τρις. δολ. της κεφαλαιοποίησής του. Η αμερικανική 

οικονομία προσγειώθηκε απότομα, οι επενδύσεις "πάγωσαν", ενώ τα χτυπήματα της 

11ης Σεπτεμβρίου έδωσαν τη χαριστική βολή. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της 

Fed όμως, η οποία με διαδοχικές μειώσεις κατά τη διάρκεια του 2001 μείωσε τα 

επιτόκια από το 6,25% στο 1%, η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μπόρεσε να 

σταθεί ξανά στα πόδια της.6 7

1.2 έννοια: της οικονομικής κρίσης

Ο όρος οικονομική κρίση εφαρμόζεται ευρέως σε πολλούς τύπους 

καταστάσεων στους οποίους πολλά οικονομικά όργανα ή προτερήματα χάνουν 

ξαφνικά ένα μεγάλο μέρος της αξίας τους. Μέχρι μερικές δεκαετίες πριν, πολλές 

οικονομικές κρίσεις ήταν τραπεζικό καταρρεύσεις, και πολλοί ή ίσως οι περισσότερες 

κρίσεις ήταν στενά συνδεδεμένος με αυτές τις καταρρεύσεις. Άλλες καταστάσεις που 

καλούνται συχνά οικονομικές κρίσεις περιλαμβάνουν νομισματικές κρίσεις και 

συντριβές χρηματιστηρίων και η έκρηξη άλλων τύπων οικονομικών φυσαλίδων

Με ένα πιο γενικό τρόπο μπορούμε να ορίσουμε την οικονομική κρίση ως το 

φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή 

μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα 

αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις8 κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης

5 Πέτρος Παπακωνσταντίνου Το χρυσό παραπέτασμα, εκδόσεις Λιβάνη 2008.

6 Τι μάθαμε από την κρίση του 1929 για τη διαχείριση της σημερινής;», Μωυσής Γ. Σιδηρόπουλος, 

αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ.

7 Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 3, θεωρείται 

οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες 

βλέπε Κωδικοποίηση ΦΠΑ 2009, Α. Καραντάνα, Νομική βιβλιοθήκη, σελ 678

8 Επένδυση ονομάζεται η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να

αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Με τεχνικούς όρους, η επένδυση είναι μια ακολουθία 

Καθαρών Ταμειακών Ροών. Γεώργιος Καραθανάσης: "Χρηματοοικονομική Διοίκηση και

Χρηματιστηριακές Αγορές", Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1999
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οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, 

συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη, έστω και αν δεν 

συμμετέχει στην κατάρτιση του σύνθετου δείκτη οικονομικής δραστηριότητας9

Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών 

διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση. Οι οικονομικές διακυμάνσεις 

ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε 

μια οικονομία. Λέγονται αλλιώς και κυκλικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι. Οι 

Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο (bysiness cycles), ακριβώς για να 

τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των επενδύσεων στην εξέλιξη του οικονομικού 

κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί 

κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια.

9 Ο σύνθετος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας καταρτίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο 

σύνθετος δείκτης εξάγεται ως η «κοινή συνιστώσα» οκτώ βασικών βραχυχρόνιων δεικτών που 

αφορούν σε επιμέρους κλάδους ή τομείς που γενικά αντανακλούν την τρέχουσα δραστηριότητα. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες: Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα με βάση 

τις άδειες οικοδομών (ΕΣΥΕ), η παραγωγή τσιμέντου (ΕΣΥΕ), ο όγκος λιανικού εμπορίου (ΕΣΥΕ), η 

βιομηχανική παραγωγή (ΕΣΥΕ), οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (Τράπεζα της Ελλάδος), οι εξαγωγές 

αγαθών χωρίς πετρελαιοειδή (Τράπεζα της Ελλάδος), τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα (Τράπεζα της 

Ελλάδος) καθώς και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΕΣΥΕ). Ο δείκτης παρουσιάζεται σε μηνιαίους 

ρυθμούς μεταβολής που έχουν αναχθείσε ετήσια βάση και κανονικοποιηθεί στον ρυθμό μεταβολής 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Βλέπε

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/prices.aspx
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"Κεφάλαιο 2°

ίΕισαγωγή στις Οικονομικές διακυμάνσεις

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία

Η οικονομία της Ελλάδας ανήκει στην κατηγορία των ανεπτυγμένων του 

κόσμου. Είναι μια μικρή αλλά ανοιχτή οικονομία με σχετικά χαμηλή βιομηχανική 

βάση. Στις 1 Ιανουάριου 2002 η Ελλάδα, και οι άλλες έντεκα τότε χώρες της 

ευρωζώνης απέκτησαν κοινό νόμισμα, το ευρώ.

Η ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ έγινε το 2001 μετά την επιτυχή 

πορεία σύγκλισης των δημοσιονομικών μεγεθών και την ικανοποίηση κατά τη 

διάρκεια του 2000 των (τεσσάρων από τα πέντε) κριτηρίων της συνθήκης του 

Μάαστριχτ (πληθωρισμός, έλλειμμα γενικής κυβέρνησης, δημόσιο χρέος, μηχανισμός 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, μακροπρόθεσμο επιτόκιο δανεισμού). Το ακαθάριστο 

προϊόν συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμούς άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου εν μέρει 

λόγω των επενδύσεων σε υποδομές σχετιζόμενες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004, αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε πιστώσεις για καταναλωτικές 

δαπάνες.

Ωστόσο η Ελλάδα από το 2001 έως και το 2005 βρέθηκε να παραβιάζει το 

κριτήριο για έλλειμμα κάτω από 3% του Συμφώνου Σταθερότητας (το οποίο έχει 

σκοπό να διασφαλίζει ότι τα κράτη μετά την ένταξη στην ευρωζώνη και την 

ικανοποίηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, συνεχίζουν να τα τηρούν).Από τα τέλη 

του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών (οικονομική κρίση) και 

τοπικών (ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο μέχρι τις εκλογές του 2009) 

παραγόντων η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς έχει το 

δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού και το δεύτερο
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μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακάτω δίνεται συνοπτικός 

πίνακας της πορείας των δύο αυτών δημοσιονομικών μεγεθών από το 2000 έως το 

2009.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Το Έλλειμμα και το Χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

Χρέος (%Α.Ε.Π.)

m
I

I

I

¡Slit/

1 ι ι

ι

ι Ε21 □

2009

113.4

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, με ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και 

"πολύ υψηλό" Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, όπου κατατάσσεται 25η στον κόσμο 

το 200710 11 12, και 22η στον δείκτη του The Economist του 2005 για την ποιότητα ζωής 

παγκοσμίως13. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της 

Ελλάδας ήταν ίσο με το 95% του μέσου όρου της Ε.Ε. το 200814.

Οι κύριοι μεγάλοι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η 

ναυτιλία, η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων και η επεξεργασία καπνού, η 

υφαντουργία, τα χημικά, τα προϊόντα μετάλλου, η μεταλλευτική και η μονάδες 

διύλισης πετρελαίου. Η μεγέθυνση του Α.Ε.Π. της Ελλάδος ήταν επίσης, κατά μέσον 

όρο, από τις αρχές του 1990 υψηλότερη από αυτόν του μέσου όρου των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε σημαντικά

10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Έκθεση προς την Ελληνική Κυβέρνηση με στοιχεία για το Έλλειμμα και το 

Χρέος», Ιανουάριος, 2010.

11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Έκθεση προς την Ελληνική Κυβέρνηση με στοιχεία για το Έλλειμμα και το 

Χρέος», Ιανουάριος, 2010.

12 Ο.Η.Ε., (2009), «'Έκθεση Πεπραγμένων -  Ελλάδα», Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 

επίσης διαθέσιμο στο http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_GRC.html.

13 Παρατηρητήριο Φτώχειας, Εισοδημάτων, Ανισοτήτων, (2008), «Η φτώχεια στην Ελλάδα σήμερα», 

Πόρισμα, σελ. 7-8.

14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Έκθεση προς την Ελληνική Κυβέρνηση με στοιχεία για το Έλλειμμα και το 

Χρέος», Ιανουάριος, 2010.
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προβλήματα, περιλαμβανομένων καν της αύξησης των επιπέδων της ανεργίας, την 

γραφειοκρατία και την διαφθορά15.

Το 2009, η Ελλάδα κατείχε την δεύτερη χαμηλότερη κατάταξη στην Ε.Ε. 

σύμφωνα με τον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (μετά την Πολωνία), ενώ το 2010 

κατατάσσεται 73η παγκοσμίως16. Η χώρα υποφέρει από υψηλά επίπεδα πολιτικής και 

οικονομικής διαφθοράς και χαμηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με τους 

Ευρωπαίους εταίρους της17. Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας γύρισε σε αρνητικό 

πρόσημο το 2009 για πρώτη φορά από το 1993. Μια ένδειξη της τάσης υπερχρέωσης 

τα περασμένα χρόνια είναι το γεγονός ότι η αναλογία ιδιωτικών δανείων προς 

καταθέσεις ξεπέρασε τις 100 μονάδες (αναλογία δηλαδή μεγαλύτερη του 1 προς 1) 

κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους 200718 19.

Μέχρι το τέλος του 2009, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της διεθνούς 

οικονομικής κρίσης και εσωτερικών παραγόντων (ανεξέλεγκτης σπατάλης μέχρι τις 

εκλογές του Οκτωβρίου 2009), η Ελληνική οικονομία αντιμετώπισε την πιο σοβαρή 

της κρίση από το 1993, με το υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα (αν και κοντά σε αυτό της 

Ιρλανδίας και του ΕΙνωμένου Βασιλείου) καθώς και το δεύτερο υψηλότερο χρέος ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. Το δημόσιο έλλειμμα του 2009 έφτασε στο 13.6% του 

Α.Ε.Π. Αυτό, και τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους (στο 113% του Α.Ε.Π. το 2009) 

οδήγησαν σε υψηλό κόστος δανεισμού, που προκάλεσε μια σοβαρή οικονομική
, 19κρίση .

Η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει το υπερβολικό δημόσιο έλλειμμά της στα 

ίχνη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος φτάνει 

συνολικά τα 4.9 εκατομμύρια, και είναι το δεύτερο πιο σκληρά εργαζόμενο ανάμεσα 

στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., μετά την Νότιο Κορέα. Το Κέντρο Ανάπτυξης του 

Γκρόνιγκεν δημοσίευσε μια έρευνα που αποκάλυπτε ότι μεταξύ του 1995 και του

15 Παφίλας, Δ., «Τι κάνατε για να εμποδίσετε τους κερδοσκόπους;», Εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, 19 

Μαΐου, 2010.

16 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 22 Ιανουάριου 2010
l7http://www.weforum.org/pdf7GCR09/GCR20092010fullreport.pdf,sup. kathimerini.gr/xtt-a/marketvie 
w/Meletes/.../Mel0604062.doc,
18 Ζούμε με δανεικά, http://stocks.pathfmder.gr/news/560812.html (2007-10-16)
19 Αϊβαλής, Δ.Κ., Γρηγοράκου, Σ., Αγαθάγγελος, Γ., Βώσσου, Σ., Παναγιωτίδης, Γ., και Κακριδής, 
Α., (2009), «Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2009», Η Ελλάδα σε Αριθμούς, τεύχος 5, ICAP GROUP.

14

http://www.weforum.org/pdf7GCR09/GCR20092010fullreport.pdf,sup
http://stocks.pathfmder.gr/news/560812.html


2005, η Ελλάδα ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ωρών εργασίας ανά 

εργαζόμενο ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά έθνη. Οι Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσον όρο 

1,900 ώρες ανά έτος, ακολουθούμενοι από τους Ισπανούς (με μέσο όρο 1,800 ώρες 

ανά έτος) .

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2010 παρατηρήθηκε μια ανανεωμένη 

ανησυχία για το υπερβάλλον δημόσιο χρέος. Κάποια Ευρωπαϊκά think-tanks όπως το 

Οικονομικό Συμβούλιο Καναδά-Ευρώπης ισχυρίστηκαν ότι η δυσχερής θέση μερικών 

χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην οποία περιήλθαν σήμερα είναι το 

αποτέλεσμα μιας δεκαετίας Κεϊνσιανών πολιτικών δανεισμού που επιδίωξαν τοπικοί 

διαμορφωτές της πολιτικής από κοινού με αυτάρεσκους κεντρικούς τραπεζίτες της 

Ε.Ε.

Πολλοί οικονομολόγοι έχουν προτείνει την επιβολή μιας δέσμης από 

διορθωτικές πολιτικές για να ελέγξουν το δημόσιο χρέος, όπως την επιβολή 

δραστικών περιοριστικών μέτρων και ουσιαστικά υψηλότερους φόρους. Μερικοί 

υψηλόβαθμοι Εερμανοί πολιτικοί αξιωματούχοι έφτασαν έως το σημείο να πούνε ότι 

τα επείγοντα μέτρα θα έπρεπε να επιφέρουν σκληρές ποινές στις χώρες που 

λαμβάνουν την Κοινοτική βοήθεια, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία . Εντούτοις, 

τέτοια σχέδια έχουν περιγράφει ως απαράδεκτες παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας 

των κρατών μελών της ευρωζώνης και απορρίφθηκαν από χώρες στυλοβάτες της 

Ε.Ε. όπως η Εαλλία. Επίσης, ασκήθηκε σκληρή κριτική ενάντια στους κερδοσκόπους 

για χειραγώγηση των αγορών20 21 22.

20 v4.ethnos.gr - Οι αργίες των Ελλήνων - ειδήσεις, κοινωνία, ειδικές δημοσιεύσεις", Ethnos.gr, 2008- 
10-06, The World's Hardest-Working Countries. Forbes
21 Θα καταστραφεί άραγε η Ευρωζώνη από τη διάσωση της Ελλάδας;- Der Spiegel, www.newstime.gr, 

14/7/2010

22 Παφίλας, Δ., «Τι κάνατε για να εμποδίσετε τους κερδοσκόπους;», Εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, 19 

Μαΐου, 2010.
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2.2 Η  έννοια του οικονομικού κύκλου

Οι οικονομικοί κύκλοι διακρίνονται ανάμεσα στους: κλασικούς οικονομικούς 

κύκλους (classical cycles), που αναφέρονται στις διακυμάνσεις του επιπέδου της 

συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, και στους οικονομικούς κύκλους, που 

αναφέρονται στις διακυμάνσεις του ποσοστού μεγέθυνσης της οικονομίας, γύρω από 

μία μακροχρόνια τάση ανάπτυξης (growth cycles). Η διάκριση αυτή βοηθάει στην 

κατανόηση της πληθώρας των διακυμάνσεων που συμβαίνουν στην οικονομία. Για 

παράδειγμα, είναι σημαντικό για τους ασκούντες οικονομική πολιτική να γνωρίζουν 

αν η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας που προβλέπεται, από τους 

Προπορευόμενους Οικονομικούς Δείκτες (leading economic indicators) και 

συμβαίνει, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μία ύφεση και έπειτα πόσο βαθιά και
, '  '  . 23παρατεταμενη η ύφεση μπορεί να είναι .

Ο κλασικός ορισμός με τον οποίο και θα ασχοληθούμε στην εργασία μας 

αναφέρεται στην πρώτη κατηγορία και είναι ο εξής: Οικονομικός - επιχειρηματικός 

κύκλος είναι ο τύπος των διακυμάνσεων που εντοπίζουμε στην συνολική οικονομική 

δραστηριότητα των εθνών και εκφράζεται μέσα από τη δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων: ο κύκλος αποτελείται από διαστολές, που συμβαίνουν περίπου την ίδια 

χρονική στιγμή σε πολλές οικονομικές δραστηριότητες, ακολουθείται από παρόμοιες 

γενικές συστολές και υφέσεις, που οδηγούν στη φάση της ανόδου του επόμενου 

οικονομικού κύκλου. Αυτή η σειρά των αλλαγών είναι επαναλαμβανόμενη, αλλά όχι 

περιοδική. Η διάρκεια του οικονομικού κύκλου ποικίλει από περισσότερο του ενός 

χρόνου μέχρι δέκα ή δώδεκα χρόνια και δεν διαιρείται σε μικρότερους κύκλους με 

παρόμοια χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους Bums και Mitchell23 24 στους οποίους αποδίδεται η απαρχή 

των σύγχρονων μεθόδων έρευνας των οικονομικών διακυμάνσεων, οι οικονομικές 

διακυμάνσεις συνίστανται σε ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο από υφέσεις, 

συρρικνώσεις και ανόδους της οικονομικής δραστηριότητας, γύρω από μια νοητή,

23 Κανελλοπούλου, Α., (2009), «Αλληλεπίδραση προϊόντων και χρηματοοικονομικών αγαθών και 

διεθνής συγχρονισμός μακροοικονομικών διακυμάνσεων», Σεπτέμβριος, Πάτρα

24 Πετράκη -  Κώττη, Α., Κώττης, Γ.Χ., (2008), «.Σύγχρονη μακροοικονομική», εκδόσεις Μπένου, Ε., 

Αθήνα, σελ 72.
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«φυσιολογική» μακροχρόνια τάση. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας αυτού του 

προτύπου δικαιολογεί τις εκφράσεις «κυκλικές διακυμάνσεις» και «οικονομικός 

κύκλος», παρά το γεγονός ότι οι κινήσεις που παρατηρούνται δεν έχουν συνήθως 

ούτε σταθερή περίοδο, ούτε σταθερό πλάτος.

2.3 Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φάσεις του οικονομικού 

κύκλου σχηματικά. Ένας κύκλος (ΑΕ) αποτελείται από την άνοδο ή οικονομική 

άνθηση (ΑΓ) και την κάθοδο ή οικονομική κρίση (ΓΕ). Τόσον η άνοδος όσον και η 

κάθοδος αποτελούνται από δύο επιμέρους φάσεις. Απ’ ότι φαίνεται και στο σχήμα η 

άνοδος αποτελείται από την ανάκαμψη (ΑΒ) και την υπερθέρμανση (ΒΕ), ενώ η 

κάθοδος από την κάμψη (ΓΔ) και την ύφεση (ΔΕ).

Οικονομική
Δραστηριότητα

Παρατηρήσεις:

α. Η γραμμή Τ δείχνει τη μακροχρόνια εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας της 

οικονομίας, αν δεν υπήρχαν οικονομικές διακυμάνσεις. Κανονικά θα έπρεπε να έχει 

κατεύθυνση προς τα πάνω δεξιά, για να δείχνει την τάση για μακροχρόνια οικονομική 

ανάπτυξη. Έγινε παράλληλη με τον άξονα των ετών για να διευκολύνεται η 

κατανόηση των φάσεων του οικονομικού κύκλου.
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β. Η γραμμή ΤΙ δείχνει την πραγματική εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας της 

οικονομίας. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από το σχήμα και να 

νομίζουμε ότι όλες οι φάσεις του κύκλου έχουν ίση χρονική διάρκεια. Δηλαδή δεν 

ισχύει ΑΒ=ΒΓ=ΓΔ=ΔΕ. Ούτε ασφαλώς ΑΕ=ΕΕ. Η φάση της ανάκαμψης μπορεί να 

διαρκέσει για παράδειγμα ένα χρόνο, ενώ η φάση της υπερθέρμανσης τρία χρόνια και 

αντίθετα.

γ. Κατά την άνοδο ΑΕ όλα τα οικονομικά μεγέθη εκτός της ανεργίας και των 

αποθεμάτων αυξάνονται. Στην αρχή (ανάκαμψη) με αργό ρυθμό και στη συνεχεία 

(υπερθέρμανση) με γρηγορότερο. Συγκεκριμένα παρατηρείται αύξηση παραγωγής και 

αύξηση της ζήτησης και των κερδών των επιχειρήσεων. Το όλο κλίμα ευνοεί τις 

επενδύσεις. Στο peak ( Γ ) παρατηρούνται πιέσεις για αυξήσεις τιμών, ενώ η 

οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Η αύξηση της παραγωγής 

γίνεται ακόμη δυσκολότερη ενώ συγχρόνως παρατηρείται και αύξηση κόστους 

παραγωγής που εξηγεί και την πίεση για αύξηση τιμών25

δ. Κατά τη κάθοδο ΓΕ όλα τα οικονομικά μεγέθη εκτός της ανεργίας και των 

αποθεμάτων μειώνονται. Στην αρχή (κάμψη) με γρήγορο ρυθμό και στη συνέχεια 

(ύφεση) με αργότερο ρυθμό. Παρατηρείται συγκεκριμένα μείωση της κατανάλωσης, 

στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων και του εισοδήματος και μείωση της 

απασχόλησης. Ειδικά στην φάση του Ναδίρ ( σημείο Ε ) χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ανεργία, πλήρη απουσία επενδύσεων και ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών. 

Η παραγωγή και το εισόδημα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο. Οι τιμές των 

προϊόντων μειώνονται ή είναι σταθερές και πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

ζημία.26

25 Κανελλοπούλου, Α., (2009), «Αλληλεπίδραση προϊόντων και χρηματοοικονομικών αγαθών και 

διεθνής συγχρονισμός μακροοικονομικών διακυμάνσεων», Σεπτέμβριος, Πάτρα, σελ 4

26 Κανελλοπούλου, Α., (2009), «Αλληλεπίδραση προϊόντων και χρηματοοικονομικών αγαθών και 

διεθνής συγχρονισμός μακροοικονομικών διακυμάνσεων», Σεπτέμβριος, Πάτρα, σελ 4
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2.4 Α ίτια των οικονομικών διακυμάνσεων εν γένει

Οι οικονομικές διακυμάνσεις οφείλονται τόσο σε μη οικονομικούς 

παράγοντες (εξωγενείς) όσο και σε οικονομικούς (ενδογενείς). Οι εξωγενείς 

παράγοντες είναι απρόοπτα γεγονότα που βρίσκονται έξω από το πλέγμα λειτουργίας 

της οικονομίας, αλλά εμφανιζόμενα εισέρχονται εντός του οικονομικού συστήματος 

και αυξομειώνουν την οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα με την περίπτωση. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι οι πόλεμοι, οι θεομηνίες, οι σεισμοί, οι πλημμύρες κ.λπ. Οι 

διακυμάνσεις που προκαλούνται από τέτοια γεγονότα λέγονται απρόοπτες ή τυχαίες ή 

άρρυθμες, γιατί δεν ακολουθούν την πορεία των κανονικών οικονομικών κύκλων και 

είναι συνήθως περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας. Οι απρόοπτες διακυμάνσεις 

είναι δυσκολότερο να ερευνηθούν, γιατί δεν διέπονται από συγκεκριμένους νόμους 

εξέλιξης τους.

Οι ενδογενείς παράγοντες είναι εκείνοι που δημιουργούνται και επενεργούν 

εντός του υπάρχοντος οικονομικού συστήματος. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

υπερβολική αύξηση των επενδύσεων κατά τη φάση της υπερθέρμανσης, η μειωμένη 

αγοραστική δύναμη του πληθυσμού σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η 

διακύμανση της προσφοράς χρήματος εντός της οικονομίας, η διακύμανση του 

επιτοκίου, η αναρχία της παραγωγής, ο επιταχυντής (μια αρχική μεταβολή του 

εισοδήματος επιφέρει μια μεγαλύτερη μεταβολή στην επένδυση), ο 

πολλαπλασιαστής (μια αρχική μεταβολή της επένδυσης επιφέρει μια μεγαλύτερη 

μεταβολή στο εισόδημα), η ψυχολογία του επιχειρηματία, οι μεταβολές στην οριακή 

αποδοτικότητα του κεφαλαίου, η πτώση του μέσου ποσοστού του κέρδους κ.λπ.

2.5 Α ίτια των οικονομικών διακυμάνσεων σύμφωνα με 

τις κυριότερες οικονομικές θεωρίες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι αιτίες των οικονομικών διακυμάνσεων, έτσι 

όπως αιτιολογούνται μέσα από τις κυριότερες οικονομικές θεωρίες
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2.5.1 Φιλελευθερισμός (Κλασική ‘Σχολή-Adam Smith)

Οι κλασικοί οικονομολόγοι θεωρούσαν ότι όταν η οικονομία φτάσει σε 

σημείο ισορροπίας πάντα σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Η άποψη τους αυτή 

προέκυπτε από το γεγονός ότι πίστευαν, ότι οποιεσδήποτε ανισορροπίες είτε ανεργίας 

είτε πληθωρισμού παρουσιάζονταν εντός της οικονομίας είχαν προσωρινό χαρακτήρα 

εξαιτίας του ότι η ελεύθερη οικονομία έχει την ιδιότητα να αυτορυθμίζεται μέσω του 

μηχανισμού των τιμών, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς εργασίας. Συνεπώς, οι 

τιμές αποτελούν τον εξισορροπητικό / διορθωτικό παράγοντα ο οποίος εξασφαλίζει 

την ισότητα μεταξύ πραγματικού και δυνητικού ΑΕΠ, άρα και την αποφυγή 

κυκλικών διακυμάνσεων. Πρόκειται για το «αόρατο χέρι» του Adam Smith, που 

οδηγεί αυτόματα την οικονομία σε ισορροπία και μάλιστα μια ισορροπία με την 

οικονομία να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης. Επομένως οι κρίσεις 

που κατά περιόδους ενσκήπτουν αφορούν τη βραχυχρόνια περίοδο και προέρχονται 

από παρεμβάσεις που διαταράσσουν προσωρινά τον αυτορρυθμιζόμενο χαρακτήρα 

του συστήματος και επομένως οφείλουν να αποφεύγονται.27

2.5.2 Χεϋνσιοαησμός

Ο Κέϋνς άσκησε δριμεία κριτική στην κλασική θεωρία υποστηρίζοντας ότι η 

οικονομία ισορροπεί και σε κατάσταση υποαπασχόλησης καθώς και ότι ο μηχανισμός 

των τιμών δεν είναι επαρκής για να εμποδίσει τη δημιουργία κυκλικών διακυμάνσεων 

και από την πλευρά της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς. Και αυτό 

μπορεί να οφείλεται σε λόγους που έχουν σχέση με το χρηματικό κεφάλαιο το οποίο 

προτιμά να παραμένει στάσιμο και να μη επενδύεται, αν δεν βλέπει ελκυστική 

προοπτική κέρδους. Αντίστοιχα οι μισθοί δεν ελαττώνονται πέραν ενός σημείου το 

οποίο καθορίζεται εξωγενώς από ιστορικούς, κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, υποστήριξε ο Κέϋνς, το κράτος πρέπει να επεμβαίνει στην 

οικονομία και να αυξάνει την ενεργό ζήτηση με δημόσια έργα, ακόμη και αν αυτό

27 Πετράκη -  Κώ ττη, Α., Κώττης, Γ.Χ., (2008), «Σύγχρονη μακροοικονομική», εκδόσεις Μπένου, 

Ε., Αθήνα, σελ. 137-142.
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προκαλεί αυξήσεις στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Με την κρατική τόνωση της 

αγοράς, έστω και αν αυτό προκαλεί αυξήσεις στα δημοσιονομικά ελλείμματα, 

αυξάνεται η απασχόληση, τα καινούργια εισοδήματα τονώνουν με τη σειρά τους τη 

ζήτηση, και το πολλαπλασιαστικό αυτό αποτέλεσμα ανορθώνει την οικονομία. Ο 

Κέϋνς απέδωσε λοιπόν τις κρίσεις στην μειωμένη απόδοση των επενδύσεων 

σύμφωνα με τις προσδοκίες των επενδυτών. Αυτή τη μειωμένη σύμφωνα με τις 

προσδοκίες απόδοση την ονόμασε οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου.28

2.5.3 Νεοφιλελευθερισμός (Σχολή του ‘Σικάγου - λίΐλτον  

Φρίντμαν)

Ο νεοφιλελευθερισμός αποτελεί τη μετεξέλιξη του κλασικού 

φιλελευθερισμού και τη μεταφορά του στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. 

Πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του '70 στις ΗΠΑ από τον καθηγητή Μίλτον 

Φρίντμαν ο οποίος θεωρείται ιδρυτής της λεγάμενης «Σχολής του Σικάγου». Ο 

Φρίντμαν αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των κρατικών ρυθμίσεων, άσκησε 

δριμεία κριτική στον κρατικό παρεμβατισμό του Κέϋνς, τόνισε το ρόλο των αγορών 

και υποστήριξε, όπως και οι κλασικοί, ότι -με λιγοστές εξαιρέσεις- οι αγορές 

αυτορυθμίζονται. Οι Μονεταριστές θεωρούν ότι ο μηχανισμός των τιμών στην αγορά 

εργασίας είναι καθοριστικός στο μηχανισμό της εξισορρόπησης μεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης.

Ο Φρίντμαν πίστευε ότι οι διακυμάνσεις της ποσότητας του χρήματος εντός 

της οικονομίας προκαλούν είτε αυξήσεις είτε πτώση στις τιμές των προϊόντων. 

Εφόσον λοιπόν διαχειριστής του χρηματικού όγκου είναι το κράτος, αυτό ευθύνεται 

για τα απορρυθμιστικά φαινόμενα και επομένως για τις οικονομικές κρίσεις. Το 

κράτος σύμφωνα με τους νεοφιλελεύθερους δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην 

οικονομία ούτε με επεκτατικές ούτε με περιοριστικές πολιτικές αλλά να περιορίζεται 

στο να επιβλέπει μόνο την ετήσια μικρή ποσοστιαία αύξηση του αναγκαίου

28 Κεινς, (2001), «Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος», Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα, σελ.333, επίσης Πετράκη -  Κώττη, Α., Κώττης, Γ.Χ., (2008), «.Σύγχρονη 

μακροοικονομική», εκδόσεις Μπένου, Ε., Αθήνα σελ.145
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χρηματικού όγκου και να αφήνει τα υπόλοιπα στην επενέργεια των νόμων της αγοράς 

και στον αυτορυθμιζόμενο χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος. Κατά τον 

Φρίντμαν, οι εργαζόμενοι δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες 

που επικρατούν στην γενικότερη αγορά εργασίας αλλά μόνον στην αγορά εργασίας 

στην οποία εργάζονται. Συνεπώς, η πιθανή μετακίνηση από τη μια αγορά εργασίας σε 

μια άλλη η οποία θα μπορούσε να εξισορροπήσει την προσφορά και τη ζήτηση, δεν 

πραγματοποιείται λόγω ακριβώς της έλλειψης πλήρους πληροφόρησης29.

2.5.4 Μαρξισμός

Ο Μαρξ θεωρεί την οικονομική κρίση ως τη βασική παθογένεια του 

καπιταλιστικού συστήματος. Μέσα από τις σελίδες του περίφημου «Κομμουνιστικού 

Μανιφέστου» διακήρυττε σχετικά με τις κρίσεις τα εξής: «Στις κρίσεις ξεσπά μια 

κοινωνική επιδημία, που σε κάθε άλλη προηγούμενη εποχή, θα φαινότανε σαν 

παραλογισμός, η επιδημία της υπερπαραγωγής. Η κοινωνία ξαφνικά βρίσκεται 

ριγμένη πίσω, σε κατάσταση στιγμιαίας βαρβαρότητας, θα έλεγε κανείς ότι ένας 

λιμός, ένας γενικός πόλεμος ερήμωσης της έκοψε όλα τα μέσα ύπαρξης. Η 

βιομηχανία, το εμπόριο φαίνονται εκμηδενισμένα». Είναι χαρακτηριστικές οι λέξεις 

που χρησιμοποιεί ο Μαρξ σ’ αυτή την περίπτωση. Χαρακτηρίζει την κρίση ως 

επιδημία της κοινωνίας ή ακόμα χειρότερα ως λιμό.

Η βασική αίτια των οικονομικών κρίσεων σύμφωνα με το Μαρξ οφείλεται 

στη βασική αντίφαση του καπιταλιστικού συστήματος ανάμεσα στον κοινωνικό 

χαρακτήρα της παραγωγής από τη μια και στην ατομική μορφή της ιδιοποίησης από 

την άλλη. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραγωγής απαιτεί τη συνειδητή ρύθμιση 

των οικονομικών συναλλαγών. Για να μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα 

πού παράγονται θα πρέπει να υπάρχουν εντός της οικονομίας αυστηρά καθορισμένες 

αναλογίες ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση. Ωστόσο, η ατομική 

ιδιοποίηση των μέσων παραγωγής και των παραγομένων εμπορευμάτων αποκλείει τη 

δυνατότητα της σχεδιασμένης ανάπτυξης της οικονομίας. Ο κάθε μεμονωμένος 

καπιταλιστής, κυνηγώντας το κέρδος, προσπαθεί ακριβώς στην επιχείρηση του και

29 Πετράκη -  Κώττη, Α., Κώττης, Γ.Χ., (2008), «Σύγχρονη μακροοικονομική», εκδόσεις Μπένου, Ε., 

Αθήνα σελ. 145-149.
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ακριβώς στην καθορισμένη στιγμή να παράξει και να ρίξει στην αγορά όσο 

περισσότερα εμπορεύματα μπορεί. Με τον ίδιο τρόπο ενεργούν και όλοι οι υπόλοιποι 

καπιταλιστές. Επιδιώκοντας να αυξήσουν τα κέρδη τους λοιπόν διευρύνουν συνεχώς 

την παραγωγή και ρίχνουν στην αγορά όλο και νέες ποσότητες εμπορευμάτων, 

ελπίζοντας ότι αυτά θα πουληθούν. Ως σύνολο οι καπιταλιστές, ενδιαφέρονται να 

διευρύνεται ή αγοραστική ικανότητα των μαζών έτσι ώστε να πωλούνται τα προϊόντα 

τους. Ο κάθε καπιταλιστής όμως ξεχωριστά στη προσπάθεια του να αυξήσει το 

κέρδος του επιδιώκει να περιορίσει το μισθό των εργατών του, αφού ο μισθός 

αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο του κόστους παραγωγής του. Οι εργάτες, 

όμως, είναι οι βασικοί αγοραστές των τελικών προϊόντων της καπιταλιστικής 

παραγωγής. Όσο μικρότερους μισθούς έχουν, τόσο λιγότερα εμπορεύματα μπορούν 

να απορροφήσουν. Έτσι εμφανίζεται η αντίθεση ανάμεσα στην απεριόριστη 

συσσώρευση του κεφαλαίου που οδηγεί στην υπερπροσφορά προϊόντων και στην 

περιορισμένη αγοραστική ικανότητα των μαζών που οδηγεί στο να μένουν απούλητες 

μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Όταν λοιπόν η προσφορά ξεπερνάει τη ζήτηση σε 

μεγάλο βαθμό προκαλεί μαζική πτώση των παραγγελιών και σημαντική μείωση της 

τρέχουσας παραγωγής. Η έλλειψη αυτή των πωλήσεων και η πτώση της τρέχουσας 

παραγωγής, οδηγούν στη συσσωρευτική κίνηση της κρίσης που μεταφράζεται σε 

πτώση των επενδύσεων, της παραγωγής, της απασχόλησης, των μισθών κ.λπ. Η 

πτώση του μέσου ποσοστού του κέρδους των επιχειρήσεων οδηγεί σε αλλεπάλληλες 

μειώσεις των επενδύσεων που είναι το κύριο χαρακτηριστικό των κρίσεων. 

Επιγραμματικά τα αίτια των οικονομικών κρίσεων σύμφωνα με το Μαρξ είναι τα 

εξής:

α. Η υπερσυσσώρευση κεφαλαίων

β. Η υποκατανάλωση των μαζών

γ. Η αναρχία της παραγωγής

δ. Η πτώση του μέσου ποσοστού του κέρδους
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2 . 6  ( Σ ύ ν ο ψ η

Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι, τα αίτια 

των οικονομικών κύκλων και διακυμάνσεων, έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα 

από τις κυριότερες οικονομικές θεωρίες, διακρίνονται σε ενδογενή και εξωγενή. Στον 

πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η διάκρισή τους στις δύο αυτές κατηγορίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 Διάκριση Αιτιών των Οικονομικών Κύκλων

Αίτια των οικονομικών κύκλων

Εξωγενή Μεταβολές παραγόντων έξω από το οικονομικό
σύστημα.

• Πόλεμοι, επαναστάσεις, εκλογές
• Τιμές πετρελαίου, μετανάστευση

• Επιστημονικές ανακαλύψεις, τεχνολογικές καινοτομίες 
• Κερδοσκοπικές φούσκες

Ενδογενή Μηχανισμοί εντός του οικονομικού συστήματος 
προκαλούν αυτοτελώς τους οικονομικούς κύκλους.

• Νομισματικές θεωρίες, που αποδίδουν τις 
διακυμάνσεις στην επέκταση ή συρρίκνωση της 

προσφοράς χρήματος και πιστώσεων (Friedman)
• Επενδυτικές θεωρίες, που στηρίζονται στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ανάπτυξης της παραγωγής 
και των επενδύσεων (Samuelson)

• Θεωρίες της αγοράς εργασίας, που αποδίδουν τις 
οικονομικές διακυμάνσεις σε δυσκαμψία των τιμών

(μισθών -  ημερομισθίων) στην αγορά εργασίας (Lucas) 
• Μετατοπίσεις της καμπύλης Συνολικής Προσφοράς

• Μετατοπίσεις της καμπύλης Συνολικής Ζήτησης

Όλες αυτές οι θεωρίες περιέχουν στοιχεία αλήθειας, χωρίς καμία απ’ 
αυτές να είναι από μόνη της συνολικά αξιόπιστη
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"Κεφάλαιο 3° 

Αιτίες της κρίσης

3.13 ί κινέζικη ρευστότητα

Η ρευστότητα της κινεζικής οικονομίας θεωρείται από πολλούς ως μια από τις 

βασικές αιτίες εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης, για τους εξής δύο βασικούς 

λόγους:

• Πρώτον, αρκετοί οικονομολόγοι ανέμεναν διόρθωση στις ΗΠΑ. 

αφενός λόγω της μεγάλης διάρκειας και έντασης του προηγούμενου 

ανοδικού κύκλου (2002-2007) όπου οι χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν 

ξεπεράσει τα προηγούμενα μέγιστα και οι τιμές των ακινήτων είχαν 

φθάσει σε υψηλά επίπεδα, και αφετέρου λόγω του μεγάλου
1Λ

ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ' . •

• Δεύτερον, ορισμένοι αναλυτές ενοχοποιούν τη χαλαρή νομισματική 

πολιτική στις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την αύξηση της ‘διαρθρωτικής’ 

ρευστότητας που σχετίζεται με τις υψηλές αποταμιεύσεις της Κίνας 

και των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που διοχετεύονται στις Δυτικές 

χώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αυτή η ροή κεφαλαίων από 

φτωχότερες σε πλουσιότερες χώρες (π.χ. από την Κίνα στις ΗΠΑ) 

όπου η δυνητική απόδοση του κεφαλαίου είναι μικρότερη, συνιστά

,0 Γιάννη Στουρνάρα Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις, οι προοπτικές και η νέα
αρχιτεκτονική, www.iene.gr, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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σημαντική στρέβλωση στην κατανομή πόρων σε παγκόσμια 

κλίμακα31 32.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας το 2006 είχαν φτάσει στα $1 

τρισεκατομμύρια, δηλαδή περισσότερο από το ένα πέμπτο των συνολικών 

συναλλαγματικών διαθεσίμων στον κόσμο (Σχήμα 2-3). Η συσσώρευση 

συναλλαγματικών διαθεσίμων ήταν αποτέλεσμα (α) των μεγάλων πλεονασμάτων 

στον λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών, και (β) των σημαντικών εισροών 

κεφαλαίων για άμεσες ξένες επενδύσεις και επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

3 1,000

800

— 600 

Η  400 

-200 

-0
2000 01 02 03 04 05 06*

‘ End October estímate

l i l i

Πηγή: The Economist (2006)

Διάγραμμα 3.1 Η Εξέλιξη των Συναλλαγματικών Διαθεσίμων της Κίνας (σε $δις)

Θεωρητικά, τα πλεονάσματα στον λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών και οι 

εισροές επενδυτικών κεφαλαίων στην Κίνα ασκούν ανατιμητικές πιέσεις στο γουάν 

(καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το Κινεζικό νόμισμα), τις οποίες όμως απορροφά 

η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προσφέροντας το εγχώριο νόμισμα με αντάλλαγμα 

δολάρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης των συναλλαγματικών 

αποθεμάτων σε δολάρια να ανέρχεται στα $16 δισεκατομμύρια μηνιαίως .

Αυτή η συσσώρευση συναλλαγματικών αποθεμάτων δημιουργεί υπερβολική 

ρευστότητα (στην Κινεζική οικονομία), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο

31 Γιάννη Στουρνάρα Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις, οι προοπτικές και η νέα 
αρχιτεκτονική, www.iene.gr, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
32 Σόρος, Γ., (2008), «Η οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, η θεώρηση», εκδόσεις Λιβάνη, 
Αθήνα, σελ 91.
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πληθωρισμό και σε αύξηση των τιμών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχειών, όπως είναι οι μετοχές.

Προκειμένου λοιπόν να σταματήσει η συσσώρευση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων, υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτον, οι νομισματικές αρχές της Κίνας έχουν 

την δυνατότητα αφ’ ενός μεν να αφήσουν την συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν- 

δολαρίου να διαμορφωθεί ελεύθερα στην αγορά (και δοθέντος της ισχυρής ζήτησης 

για γουάν το τελευταίο να ανατιμηθεί) αφ’ ετέρου δε να χαλαρώσουν τους 

περιορισμούς στις εκροές κεφαλαίων επιτρέποντας έτσι στους Κινέζους πολίτες να 

διακρατούν ξένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι οι μετοχές, τα 

ομόλογα, και οι τραπεζικές καταθέσεις (δηλαδή να επιτρέψουν μια αύξηση της 

προσφοράς γουαν από τους Κινέζους, η οποία θα αντισταθμίσει την αυξημένη 

ζήτηση, χωρίς να υπάρξει ανάγκη ανατίμησης του γουάν. Δεύτερον, οι αρχές στην 

Κίνα θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να μειωθεί η ογκώδης εθνική 

αποταμίευση, η οποία δημιουργεί και το πλεόνασμα στο λογαριασμό τρεχουσών 

συναλλαγών.

Σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους υπολογισμούς, το 70% περίπου των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας επενδύεται σε δολάρια, κυρίως σε τίτλους 

του αμερικανικού δημοσίου Υπουργείου Οικονομικών33. Ο τρόπος επένδυσης των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κίνας έχει μεγάλη σημασία για την Αμερικανική 

αλλά και παγκόσμια οικονομία. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις σε τίτλους του 

αμερικανικού δημοσίου αυξάνουν την ζήτηση και συνακόλουθα την τιμή των 

Αμερικανικών ομολόγων, δηλαδή οδηγούν σε πτώση των αποδόσεων αυτών των 

ομολόγων συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στην παραμονή των Αμερικανικών 

μακροπρόθεσμων επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, η ζήτηση για 

στεγαστικά δάνεια είναι ισχυρή.

Οι αμερικανικοί τίτλοι που συγκέντρωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας, είναι οι ακόλουθοι:

• Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου,

• Ομόλογα Δημοσίου διάρκειας μέχρι ενός έτους,

33 Σόρος, Γ., (2008), «Η οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, η θεώρηση», εκδόσεις Λιβάνη, 
Αθήνα, σελ 92.
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• Πιστοποιητικά Καταθέσεων (τα οποία εκδίδονται από τις εμπορικές τράπεζες 

και αφορούν κυρίως μεγάλα ποσά),

• Βραχυπρόθεσμα Ομόλογα Εταιριών (Commercial Paper) (τα οποία εκδίδονται 

από ιδιωτικές επιχειρήσεις συνήθως με μόνη εγγύηση την οικονομική 

επιφάνεια και φερεγγυότητα του εκδότη).

• Τρίτον, και απ’ ότι αποδεικνύεται σημαντικότερο, η κρίση σχετίζεται 

με τα προβλήματα εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών κυρίως 

στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση της εποπτείας που 

ακολούθησε την κατάργηση της νομοθεσίας Glass-Steagall του 1933, 

με αποκορύφωμα τη νομοθετική πράξη Gramm-Leach-Bliley το 1999: 

Στις τράπεζες επικράτησε φρενίτιδα υψηλών έκτακτων αμοιβών 

(bonuses) που συνδέθηκαν με αυξημένη δανειοδότηση σε πιστούχους 

αμφιβόλου ικανότητας αποπληρωμής, δάνεια αμφιβόλου ποιότητας 

τιτλοποιήθηκαν και πέρασαν σε ισολογισμούς οργανισμών που δεν 

εποπτεύονται από τις αρχές ή/και διατέθηκαν σε τελικούς πελάτες ως 

‘δομημένα’ προϊόντα με αδιαφανή χαρακτηριστικά. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι, αρκετά χρόνια πριν, έγκυροι οικονομολόγοι έκαναν 

αναφορά ακριβώς σε αυτά τα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά της 

εταιρικής διακυβέρνησης στις ΗΠΑ34.

Το μέγεθος της κρίσης αυτής και οι συνολικές επιπτώσεις της παραμένουν 

ακόμα αβέβαιες, αν και όλοι πλέον θεωρούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη 

χρηματοπιστωτική κρίση μετά το «κραχ» του 1929. Οι επιπτώσεις, πέραν των ζημιών 

στο τραπεζικό σύστημα, περιλαμβάνουν σημαντική μείωση των ρυθμών οικονομικής 

ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, και λιγότερο στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 

σημαντική και απότομη διόρθωση των χρηματιστηριακών δεικτών (οι περισσότεροι 

δείκτες ήταν 50% περίπου χαμηλότερα στις αρχές Νοεμβρίου 2008 απ’ ότι στις αρχές 

του ίδιου έτους).

34 Σόρος, Γ., (2008), «Η οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, η θεώρηση», εκδόσεις Λιβάνη, 
Αθήνα, σελ 92-93.
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3.2 διόγκωση του χρηματιστικού κεφαλαίου

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70 ο ρόλος του χρηματιστικού κεφαλαίου 

στην παγκόσμια οικονομία αυξάνεται σοβαρά σε σχέση με τις τρεις ένδοξες δεκαετίες 

της μεταπολεμικής οικονομικής άνθισης1945-1973. Το πρώτο ορόσημο για αυτόν τον 

δρόμο ήταν η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον τον Αύγουστο 

του 1971 να καταργήσει την μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Σε συνδυασμό 

με την εγκατάλειψη των σταθερών ισοτιμιών, τον Φεβρουάριο του 1973, η επιλογή 

της Ουάσιγκτον ανατίναξε το μεταπολεμικό οικοδόμημα συμφωνιών του Μπρέτον 

Γούντς που είχαν διαμορφώσει μια σχετικά σταθερή παγκόσμια νομισματική τάξη 

θεμελιωμένη πάνω στον κανόνα χρυσού -  δολαρίου. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν η 

είσοδος σε μια νέα εποχή νομισματικής αστάθειας και μεγαλύτερης διεθνούς 

κινητικότητας του χρηματιστικού κεφαλαίου που απελευθερωνόταν από τον στενό 

κορσέ του Μπρέτον Γούντς .

Η ιδιότυπη αυτή αναδιάρθρωση και αναστόχευση της οικονομικής τάξης είχε 

σύντομα αποτέλεσμα την ενίσχυση του χρηματιστικού κεφαλαίου τόσο σε απόλυτους 

αριθμούς όσο και ως προς το ειδικό τους βάρος στο σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας. Τόκοι και μερίσματα αντιστοιχούσαν, σε παγκόσμια κλίμακα, στο 

3,8% των συνολικών κερδών την περίοδο 1950-1973 ενώ στο πρώτο μισό της 

δεκαετίας του 1990 είχαν ανέλθει στο 24% . Ο κύκλος εργασιών της διεθνούς 

αγοράς συναλλάγματος τριπλασιάστηκε ανάμεσα στο 1989 και το 2002. Το 2008 οι 

αγορές συναλλάγματος αντήλλασσαν κάθε μέρα ποσά ύψος 1,5 τρις δολάρια. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα τα ποσά που διακινούνται να είναι 50 φορές μεγαλύτερα από 

τον συνολικό όγκο τους διεθνούς εμπορίου. Το απότομο άλμα στο ποσοστό των 

νοικοκυριών που συνδέονται κατά τον άλφα ή βήτα τρόπο με το χρηματιστήριο 

αυξάνει τις επισφάλειες στις οποίες αυτά εκτίθενται χωρίς την ανάλογη 

οικονομοτεχνική γνώση και εξειδίκευση35 36 37 38. Στην πραγματικότητα το χρηματιστήριο
ίο

δημιουργεί εισόδημα αλλά όχι κοινωνικό πλούτο .

35 Πέτρος Παπακωνσταντίνου Το χρυσό παραπέτασμα εκδόσεις Λιβάνη 2008 σελ. 37,38

36 Γιάννη Στουρνάρα Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις, οι προοπτικές και η νέα 

αρχιτεκτονική, www.iene.gr, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

37 Πέτρος Παπακωνσταντίνου Το χρυσό παραπέτασμα εκδόσεις Λιβάνη 2008 σελ.39

38 Κ. Βεργόπουλος, Η αρπαγή του πλούτου, εκδόσεις Λιβάνη 2005 σελ. 233-240
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3.3 λειτουργία των Τραπεζών

Οι τράπεζες, βάσει της παραδοσιακής λειτουργίας τους ως διαμεσολαβητές 

μεταξύ των θετικών και των αρνητικών αποταμιευτών, εκτίθενται στον πιστωτικό 

κίνδυνο και στον κίνδυνο των επιτοκίων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

ασυμμετρία της πληροφόρησης που επικρατεί στις αγορές χρήματος, καθώς στην 

κεφαλαιαγορά έχουν πρόσβαση κυρίως πλούσιες σε κεφάλαια εταιρίες. Η χρονική 

υστέρηση που παρατηρείται μεταξύ της εισροής χρημάτων από τις καταθέσεις και της 

εκροής χρημάτων κατά τις χορηγήσεις δανείων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τις 

καταθέσεις, είναι η αιτία αυτής της έκθεσης στον πιστωτικό και επιτοκιακό κίνδυνο.

3.3.1 τεχνική της τιτλοποίηση

Τιτλοποίηση (αγγλικά: Securitization) ονομάζεται η έκδοση τίτλων (π.χ. 

ομολογιών) που βασίζονται στις ταμειακές ροές που απορρέουν από στοιχεία του 

Ενεργητικού μιας οντότητας (π.χ. δάνεια μιας τράπεζας), των οποίων τίτλων η 

αποπληρωμή καλύπτεται από την ταμειακή ροή που δημιουργούν τα ίδια τα δάνεια με 

την αποπληρωμή τους (βλ σχήμα 2). Η πρακτική αυτή εξυπηρετεί τις πληρωμές 

μεταξύ πιστωτών και δανειζομένων, ενώ η οντότητα δεν κρατά τα ίδια τα στοιχεία 

του Ενεργητικού για αποκόμιση τόκων39.

39 Τραπεζική Χρηματοοικονομική, Χρήστος Σταϊκούρας, 2005-2006, Εκδόσεις Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 75.

30



Εκχωρούσα Επιχείρηση

απαιτήσεις 

εκχω ρούνται στην 
εντότητα ειδικού  

σκοπού

'

<

>

ι

μετρητά από πώληση  
χρεογράφ ω ν  

μεταβιβάζονται στην 

εκχω ρούσα  επιχείρηση

Οικονομική Οντότητα Ειδικού Σκοπού

χρεόγραφ α  

εξασφαλισμένα με 

απαιτήσεις 
μεταβιβάζονται σε 

επενδυτές

'

<

t

ι

μετρητά από πώληση  
χρεογράφ ω ν  

εισπράττονται από 
την οντότητα  ειδικού  

σκοπού

Επενδυτές

Πηγή: Σταϊκούρας

Διάγραμμα 3.2 Η τεχνική της τιτλοποίησης

Ο λόγος για τον οποίο μπορεί μια εμπορική τράπεζα να προβεί στην έκδοση 

τίτλων βασισμένων σε δάνειά της είναι για να απομακρύνει τα στοιχεία αυτά από το 

χαρτοφυλάκιό της (ως γνωστόν τα δάνεια μιας τράπεζας είναι απαιτήσεις και 

εμφανίζονται στο Ενεργητικό της). Αυτό μπορεί να το επιδιώκει, καθώς τα δάνεια 

εξυπηρετούνται σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ενώ οι ανάγκες της για 

ρευστό σε περίπτωση ανάληψης χρημάτων από καταθετικό λογαριασμό 

εξυπηρετούνται σε βραχυπρόθεσμο διάστημα.

Αυτή η χρονική υστέρηση καθιστά πιθανή μια αδυναμία αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων της τράπεζας σε αναλήψεις από τους πελάτες της και προκειμένου να 

έχει την απαραίτητη ρευστότητα, αντλεί χρήματα από την πώληση των ομολόγων σε 

επενδυτές. Έπειτα, αντί να εισπράττει η ίδια τους τόκους των δανείων που έχει 

μετατρέψει σε τίτλους, οι τόκοι αυτοί προορίζονται υπό τη μορφή τακτικών 

τοκομεριδίων στους ομολογιούχους επενδυτές. Αυτό που επιτυγχάνει η τράπεζα όμως 

είναι η άντληση χρημάτων άμεσα, όταν τα χρειάζεται και όχι όταν λήξει το δάνειο.
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Μπορεί επίσης να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια για μια επένδυση 

σήμερα.

3.3.2 διαδικασία Ίίτλοποίησης Απαιτήσεων

Τιτλοποίηση συμβαίνει όταν μια ομάδα ομοειδών απαιτήσεων (π.χ. 

ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας ή δάνεια για αγορά αυτοκινήτων κλπ.) 

εκχωρούνται σε έναν άλλο οργανισμό (Οικονομική Οντότητα Ειδικού Σκοπού) ο 

οποίος εκδίδει χρεόγραφα χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση τις εκχωρηθείσες 

απαιτήσεις. Τα χρήματα που λαμβάνονται από την πώληση των χρεογράφων 

μεταβιβάζονται στην εκχωρούσα επιχείρηση, ενώ οι εισπράξεις των τόκων και των 

χρεολυσίων από τα εκχωρηθέντα δάνεια χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των 

τόκων και των χρεολυσίων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η οικονομική οντότητα 

ειδικού σκοπού.40

3.3.3 πλεονεκτήματα Ίίτλοποίησης

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μια τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι τα 

ακόλουθα:

1) Δυνατότητα αγοράς επενδύσεων υψηλότερης απόδοσης για δεδομένο επίπεδο 

κινδύνου. Η εκχωρούσα επιχείρηση (π.χ. τράπεζα) έχει την τεχνική ικανότητα 

εκτίμησης του κινδύνου της κάθε απαίτησης. Η δυνατότητα αυτή της 

επιτρέπει να προσθέτει αξία στο χαρτοφυλάκιο των απαιτήσεων 

δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο με καθορισμένο κίνδυνο. Για το λόγο αυτό 

παρατηρείται η απόδοση των υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων να 

υπερβαίνουν την απόδοση της αγοράς. Επιπλέον, ένας επενδυτής είναι δυνατό 

να επενδύσει σε τραπεζικές χορηγήσεις, οι οποίες συνήθως έχουν υψηλότερες 

αποδόσεις από άλλες μορφές επένδυσης, όπως οι τραπεζικές καταθέσεις.

40 Χρηστός Γκόρτσος, Συνέδριο με Θέμα: "Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: Πιστωτική Επέκταση στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη", Hotel Titania, Αθήνα, 26/3/2008
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2) Η Οικονομική Οντότητα Ειδικού Σκοπού παρέχει εξασφάλιση στους

επενδυτές στην περίπτωση που χρεοκοπήσει η εκχωρούσα επιχείρηση.

Συνήθως, η Οικονομική Οντότητα κατέχει τις απαιτήσεις.

3) Οι οικονομικές καταστάσεις της Οικονομικής Οντότητας δεν ενοποιούνται με

τις οικονομικές καταστάσεις της εκχωρούσας επιχείρησης.

Η τεχνική της τιτλοποίησης41 42 παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 

περιόριζε τον πιστωτικό κίνδυνο στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και συχνά αναφερόταν 

ως η δεύτερη πιο αποτελεσματική πρακτική μετά τη δημιουργία των narrow banks41 42 43. 

Η πρακτική δε, ήταν συμβατή και με τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, 

παράλληλα με τη μετατροπή παγωμένων κεφαλαίων (δάνεια) σε λειτουργικά 

εργαλεία (τίτλους).

Η αύξηση της ρευστότητας στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και η εξάλειψη του 

ετεροχρονισμού ανάμεσα σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις ήταν ορισμένα από τα 

πλεονεκτήματα που τους παρείχε το εργαλείο της τιτλοποίησης. Οι απαιτήσεις 

έκδοσης χρεογράφων που βασίζονταν στα δάνεια από θεσμικούς επενδυτές που 

επιζητούσαν υψηλότερες αποδόσεις από τα ομόλογα του δημοσίου και κάποια 

εταιρικά ομόλογα ήταν ηυξημένες, ενώ τα πλεονεκτήματα από τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου ήταν άμεσα ορατά.

Ένα δεύτερο κύμα τιτλοποιήσεων παρουσιάσθηκε με τη δημιουργία των 

δομημένων επενδυτικών εργαλείων (Structured Crédit Instruments). Τα πιο 

χαρακτηριστικά δομημένα προϊόντα ήταν οι Τίτλοι Εγγυημένων Δανειακών 

Υποχρεώσεων (Collaterized Debt Obligations, CDOs). Επάνω σε αυτούς τους τίτλους 

παρήχθησαν και τα CDOs δεύτερης γενιάς, τα λεγάμενα CDOs-square.

Η εταιρική οντότητα εμφάνιζε στο Παθητικό της υποχρεώσεις από τίτλους 

CDOs (δηλαδή καταβολή τοκομεριδίων και της αξίας κατά τη λήξη) και στο

41 Τραπεζική Χρηματοοικονομική, Χρήστος Σταϊκούρας, 2005-2006, Εκδόσεις Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 75.
42 Σταμπόγλης, Δ., «6 ερωτήσεις - απαντήσεις για την πτλοποίηση». Εφημερίδα Το Βήμα, Κυριακή 13 
Νοεμβρίου 2005
43 Αποσύνδεση των δύο λειτουργιών των τραπεζών. Με αυτή τη διαδικασία η επιχείρηση που λάμβανε 
ρευστό από το κοινό ήταν διαφορετική από την τράπεζα που χορηγούσε τα δάνεια, αντλώντας χρήματα 
από την κεφαλαιαγορά
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Ενεργητικό της απαιτήσεις σε δάνεια τιτλοποιήσιμα. Συνεπώς, με την είσπραξη των 

δόσεων από τα δάνεια, μπορούσε εν συνεχεία να πληρώνει τις υποχρεώσεις της στους 

ομολογιούχους.

Το νέο χαρτοφυλάκιο αποτελείτο από ποικίλα στοιχεία με διαφορετική 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Έκαστος τίτλος (tranche) θα μπορούσε να πωληθεί σε 

διάφορες ομάδες επενδυτών, με διαφορετική αντιμετώπιση του ρίσκου (risk 

aversion). Το εισόδημα από τα τοκομερίδια διανεμόταν με σειρά προτεραιότητας. Οι 

επενδυτές των τελευταίων στη σειρά έκδοσης τίτλων είχαν και το μεγαλύτερο 

κίνδυνο, συνεπώς απολάμβαναν και μεγαλύτερες απολαβές από τόκους. Ένα μέρος 

των χρεογράφων το διακρατούσε η αρχική τράπεζα.

Στα μειονεκτήματα της τιτλοποίησης συγκαταλέγεται η δυσκολία που 

αντιμετώπιζαν τα rating agencies στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός πως οι επενδυτές βασίζονταν τυφλά στις βαθμολογήσεις 

που τους έδιναν τα πρακτορεία πιστοληπτικής βαθμολόγησης (Credit Rating 

Agencies, CRAs). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα CDOs λειτουργούσαν σε μία 

άτυπη αγορά, με μικρό βαθμό ρευστοποίησής τους, καθώς οι τίτλοι που δεν 

απορροφώνταν από τη ζήτηση, έπρεπε να επαναγορασθούν από την αρχική τράπεζα. 

Στην Ελλάδα γίνεται πρώτη φορά τιτλοποίηση μόλις το 2002, ενώ ως πρακτική 

υπάρχει διεθνώς από τη δεκαετία του 70.

Το συγκεκριμένο μοντέλο που αναπτύχθηκε, δημιουργούσε μεγάλο χάσμα 

ανάμεσα στους δανειολήπτες της τράπεζας-παραγωγού και τους τελικούς επενδυτές. 

Επιπλέον, το μοντέλο υστερούσε στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Συχνά 

γίνονταν πρόχειρες βαθμολογήσεις από τα CRAs λόγω της ποικιλίας διαφόρων τύπων 

CDOs. Η μεγάλη εξάρτηση από τα CRAs για τη διαμόρφωση των τιμών, σε 

συνδυασμό με την περιορισμένο έλεγχο των δανειοληπτών από τις τράπεζες, οδήγησε 

στην κρίση εμπιστοσύνης ως προς τη βαθμολόγηση των CDOs.

Επιπλέον, η διαπραγμάτευση των συγκεκριμένων τίτλων ήταν δύσκολη, 

καθώς δεν μπορούσαν να πωληθούν σε δευτερογενή αγορά. Η ρευστότητα ήταν 

χαμηλή, ιδιαιτέρως σε εχθρικές αγορές και οι εκτιμήσεις της αξίας των CDOs 

καθορίζονταν από το ίδιο το μοντέλο. Καθώς τέτοια μοντέλα απαιτούν αγοραίες τιμές
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που αντικατοπτρίζονταν σε σχετικούς δείκτες, η απουσία αξιόπιστων τιμών 

δημιούργησε ρήγμα στη λειτουργία του μοντέλου. Με την πώληση των τελικών 

τίτλων στους επενδυτές εξαλειφόταν και το τελευταίο κίνητρο που είχε η τράπεζα να 

αναγκάσει τους δανειολήπτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

3.4 Η  κρίση του 2007 στην Αμερική

Η Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση του 200744 είναι μια παγκόσμια 

κατάσταση απειλούμενης οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και 

τραπεζικό τομέα με γενεσιουργό χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η 

κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη κρίση του 1929 αλλά και 

παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων 

στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση 

δομημένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτώνταν άμεσα από τη δυνατότητα 

αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Η προσπάθεια απομάκρυνσης 

του πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων 

κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών 

τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόμινο" αλυσιδωτών 

αντιδράσεων στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό τομέα.

Χαρακτηριστικά αυτής της γενικευμένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος 

κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα 

και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη 

διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη διασφάλιση των τιμών, 

όπως παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζημιωμένα βγήκαν τα συστήματα που 

εκτέθηκαν στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν, ομόλογα, συστήματα που 

στρέφονται πλέον προς ένα νέο κρατικό παρεμβατισμό, παράλληλα με την κατάρτιση 

σχεδίων επίλυσης της κρίσης προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών 

που επλήγησαν.

44 Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεται ως "the credit cruch" και στις Ηνωμένες Πολιτείες "the credit 

crisis"
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3.5 Ή' Κρίση στην Αγορά των Su6-(Primes

Στην αμερικανική αγορά, στα πλαίσια πολιτικών επιλογών και της 

οικοδομικής φιλοσοφίας των Η.Π.Α., αναπτύχθηκε πολύ μια ιδιαίτερη κατηγορία 

στεγαστικών δανείων, τα λεγάμενα Δάνεια Χαμηλής Εξασφάλισης (Sub-Prime 

Loans, subprimes). Πρόκειται ουσιαστικά για δάνεια που χορηγούνταν χωρίς εγγύηση 

σε οικογένειες με ιδιαίτερα χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, σε πολλές περιπτώσεις 

μη ευκατάστατες. Τα δάνεια αυτά δίνονταν με ευκολία και ανέρχονταν στο 13% της 

συνολικής στεγαστικής πίστης των Η.Π.Α.

Τα προβλήματα που προέκυψαν από τη χορήγηση αυτών των δανείων 

οφείλονται στην καταστρατήγηση ενός βασικού κανόνα της τραπεζικής πίστης: την 

αναγκαιότητα διεξαγωγής της δέουσας πιστοληπτικής αξιολόγησης των 

δανειοληπτών ώστε να διαφοροποιηθούν οι επιτοκιακές χρεώσεις, ανάλογα με τον 

κίνδυνο. Όταν τα επιτόκια άρχιζαν να ανεβαίνουν, πολλοί δανειολήπτες αδυνατούσαν 

να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, πολλές φορές ακόμη και πριν 

τη μεταβολή τους.

Οι τράπεζες που διέθεταν τίτλους σε Conduits και SVIs χρειάζονταν άμεσα 

ρευστότητα ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στις εγγυήσεις που είχαν 

δώσει και για να μεταφέρουν τα υποκείμενα δάνεια στον ισολογισμό τους, κάτι που 

δημιουργούσε αναπροσαρμογές και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Όσες δεν 

διέθεταν τέτοιους τίτλους, αντιμετώπιζαν με διστακτικότητα το ενδεχόμενο 

δανεισμού μιας άλλης τράπεζας στη διατραπεζική αγορά, εξαιτίας της έλλειψης 

διαφάνειας από την έκθεση τους στον κίνδυνο ρευστότητας. Απόρροια του 

τελευταίου ήταν και η απότομη αύξηση των επιτοκίων στην "αφερέγγυα" πλέον 

διατραπεζική αγορά. Τα ιδρύματα που εξαρτώνταν από την αγορά μακροπρόθεσμων 

χρηματοδοτήσεων υπέστησαν και τις μεγαλύτερες απώλειες.

Οι κεντρικές τράπεζες των κρατών επενέβησαν συγχρονισμένα με σκοπό να 

εξασφαλίσουν ρευστότητα με εγγυήσεις και περιόρισαν την αστάθεια στα επιτόκια 

της βραχυπρόθεσμης αγοράς. Η αμερικανική Fed προέβη σε μείωση επιτοκίων, ενώ η 

ΕΚΤ πάγωσε τις αυξήσεις κι άρχισε να προσανατολίζεται σε πιθανές μειώσεις.
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%εφάλαιο 4°

Οικονομικά στοιχεία Έ.Έ,

4.1 (Εισαγωγικά στοιχεία

Οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ τον Μάρτιο του 2010 για τη 

ζώνη του ευρώ , μέσω μακροοικονομικών προβολών , έχει αναθεωρηθεί κατά τι προς 

τα άνω και τον Ιούνιο του 2010 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 

υπολογίστηκε εκ νέου ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,7% και 1,3% το 2010 και μεταξύ 

0,2% και 2,2% το 2011. Η αναθεώρηση οφείλεται στην θετική επίδραση της 

επιτάχυνσης της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο 

βραχυπρόθεσμα45. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, ο τριμηνιαίος 

ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε σε 0,2% 

το πρώτο τρίμηνο του 2010.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες 

σε επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη να διατηρούνται οι ρυθμοί πληθωρισμού κάτω 

αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών, σύμφωνα 

με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του 

ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 1,6% το Μάιο του 2010, έναντι 1,5% τον Απρίλιο. 

Η άνοδος του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες αντανακλά κυρίως την αύξηση 

των τιμών της ενέργειας. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν αποκλείονται νέες 

μικρές αυξήσεις του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ)46.

45 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, Ιούνιος 2010, σελ 5-6
46 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, Ιούνιος 2010, σελ 5-6
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4.2 Εξωτερικό περιβάλλον Ζώνης Ευρώ

Η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να ανακάμπτει τους πρόσφατους μήνες, 

υποβοηθούμενη εν μέρει από τα νομισματικά και δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που 

προσέφεραν τα κράτη , αλλά και τον παρατεταμένο κύκλο των αποθεμάτων. Ο 

παγκόσμιος πληθωρισμός αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών ορισμένων 

βασικών εμπορευμάτων, αλλά οι υποκείμενες πιέσεις παραμένουν μάλλον 

συγκρατημένες, ιδίως στις σημαντικότερες προηγμένες οικονομίες. Αντίθετα, σε 

ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, εκδηλώθηκαν πληθωριστικές πιέσεις ως 

αποτέλεσμα της έντονης εγχώριας ζήτησης. Σε ένα περιβάλλον ασυνήθιστα μεγάλης 

αβεβαιότητας, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας θεωρούνται 

σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Πιο αναλυτικά

• Η.Π.Α.: σε ανοδική τροχιά ανάκαμψης εξακολουθεί να βρίσκεται η

οικονομία.. Πιο συγκεκριμένα ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού Α.Ε.Π. 

αφού πρώτα επέστρεψε σε θετικά πρόσημα το β' εξάμηνο του 2009 

σταθεροποιήθηκε περαιτέρω στις αρχές του 2010. Σύμφωνα με τις δεύτερες 

εκτιμήσεις του Bureau of Economic Analysis των Η.Π.Α., το ανηγμένο σε 

ετήσια βάση πραγματικό Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 3% το α' τρίμηνο του 2010, 

έναντι αύξησης 5,6% το τελευταίο τρίμηνο του 2009. Η οικονομική επέκταση 

τους τρεις πρώτους μήνες του έτους ήταν προϊόν της ανθεκτικής 

καταναλωτικής δαπάνης, της ανάκαμψης των επενδύσεων σε εξοπλισμό και 

λογισμικό, καθώς και της έντονα θετικής συμβολής από τα ιδιωτικά 

αποθέματα. Τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα αν η ανάπτυξη δεν 

είχε ουσιωδώς συγκρατηθεί από τη μείωση των κρατικών δαπανών και των 

δαπανών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και από την υποχώρηση, λόγω 

της κρίσης και της συνεπακόλουθης σταθερής κάμψης , των επενδύσεων στις 

κατασκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Επιπλέον, το καθαρό 

εμπόριο αφαίρεσε 0,7 της εκατοστιαίας μονάδας από το ρυθμό αύξησης του 

πραγματικού Α.Ε.Π., καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση 

των εξαγωγών47

47 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, Ιούνιος 2010, σελ. 7
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• Ιαπωνία: ελπιδοφόρα είναι και τα μηνύματα από την Ιαπωνία όπου το 

πραγματικό Α.Ε.Π. κατέγραψε αύξηση κατά 1,2% στην διάρκεια του α' 

τρίμηνου του 2010 σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση των πρώτων 

προκαταρκτικών στοιχείων από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Η οικονομική 

δραστηριότητα ωθήθηκε αφενός μεν από την ιδιωτική ζήτηση που αναλογεί 

σε 0,5 της εκατοστιαίας μονάδας αφετέρου δε από τις καθαρές εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες αναλογούσαν σε 0,7 της εκατοστιαίας 

μονάδας του τριμηνιαίου ρυθμού αύξησης του πραγματικού Α.Ε.Π. Η 

προσωπική κατανάλωση, οι επενδύσεις σε κατοικίες και οι επιχειρηματικές 

επενδύσεις σημείωσαν, για πρώτη φορά εντός της τελευταίας διετίας, θετικούς 

ρυθμούς αύξησης κατά την διάρκεια του τριμήνου. Όσον αφορά τις 

μελλοντικές προοπτικές, η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να συνεχίσει 

να ακολουθεί τάσεις ανάκαμψης. Ωστόσο, η δυναμική της ανάπτυξης 

ενδέχεται να μειωθεί στη διάρκεια του 2010 μετά τη μειωτική επίδραση των 

δημοσιονομικών μέτρων τόνωσης στην εγχώρια κατανάλωση και τη 

σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης των καθαρών εξαγωγών . •

• Ηνωμένο Βασίλειο: παρατηρείται επίσης σταδιακή ανάκαμψη της

οικονομικής ανάπτυξης με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,3% το 

α' τρίμηνο του 2010, έναντι αύξησης 0,4% το δ' τρίμηνο του 2009. Οι 

δαπάνες των νοικοκυριών διατηρήθηκαν αμετάβλητες, έχοντας δηλαδή 

ουδέτερη επίδραση ενώ συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη του α' 

τρίμηνου του 2010 προήλθε κυρίως από τη θετική επίδραση των αποθεμάτων. 

Αντίθετα το καθαρό εμπόριο συνέχισε να επιδρά αρνητικά. Σε γενικές 

γραμμές, οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας υποδηλώνουν ότι η 

σταδιακή βελτίωση της οικονομικής κατάστασης συνεχίστηκε τους 

τελευταίους μήνες. Όσον αφορά τις τιμές των κατοικιών, έπειτα από πολλούς 

μήνες ανάκαμψης το 2009, η ανοδική τάση διατηρήθηκε σε δωδεκάμηνη 

βάση το α' τρίμηνο του 2010, μολονότι ορισμένοι μήνες χαρακτηρίζονταν από 

μεταβλητότητα. Εια το μέλλον, η δραστηριότητα αναμένεται να συνεχίσει τη 

σταδιακή της ανάκαμψη, υποβοηθούμενη από τις επιδράσεις της υποτίμησης 

της στερλίνας, οι οποίες εκδηλώνονται με χρονική υστέρηση, τα

48 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, Ιούνιος 2010, σελ. 8
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δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας και τη βελτίωση 

γενικότερων συνθηκών παγκόσμιός49

49 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, Ιούνιος 2010, σελ . 9
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"Κεφάλαιο 5°

ί ΐ  αντιμετώπιση της Κρίσης

5.1 Ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών

Η αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου που ενέχεται στην παραδοσιακή 

μεσολαβητική δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται 

μέσω της εφαρμογής μέτρων από τις εκάστοτε κεντρικές τράπεζες, όπως:

1. Η άσκηση ελέγχου επί του συνολικού επιπέδου χορηγήσεων από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το μέγεθος των οποίων επιτρέπει σε αυτά να 

επηρεάσουν, μέσω του πολλαπλασιαστή πιστώσεων^0, το συνολικό επίπεδο 

ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

2. Η άσκηση ρυθμιστικού ελέγχου επί των κριτηρίων χορήγησης δανείων σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και του κινδύνου που ενέχεται στην 

υπερβάλλουσα χορήγηση δανείων.

3. Η απαίτηση αύξησης των στοιχείων ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων ή 

/και μείωση των καταθέσεων όψεως στο παθητικό των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων.

4. Η ενεργή συμμετοχή τους ως χορηγός ρευστότητας και πιστώσεων έσχατης 

ανάγκης για την μεγαλύτερη ρευστότητα σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση 

του κράτους ως εγγυητή καταθέσεων.

5. Η άσκηση αποφασιστικής πειθούς επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 

συμπλεύσουν σε μια ομαδική προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας στην 

αγορά, η οποία θα έχει περισσότερα συνολικά οφέλη για κάθε ένα εξ αυτών 

ατομικά.

50 Μερτζάνης, Β.Χ., (2009), «Η Τρέχουσα Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση: Χαρακτηριστικά και
Προτάσεις Πολιτικής», ΕΣΔΟ, σελ 108-109
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Η γρήγορη και εξατομικευμένη στην κάθε χώρα άσκηση των βασικών αυτών 

μέτρων θα ήταν επαρκώς αποτελεσματική και η ανακοίνωση της ενεργοποίησης τους 

από μόνη της ικανή, δοθείσης της αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας, να τονώσει 

την ρευστότητα στην αγορά. Η ενεργοποίηση των μέτρων αυτών ενέχει ένα 

συγκεκριμένο κίνδυνο, αυτό της διαστρέβλωσης της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς η 

εφαρμογή τους πρέπει να είναι προσεκτική ώστε τα προτρεπόμενα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και φορείς αγοράς να μην βασίζουν υπέρμετρα την διασφάλιση της 

φερεγγυότητας στην παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας αλλά στη υποχρεωτική από 

μέρους της λήψη των απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση της ιδίας διαχειριστικής 

ικανότητας και διακυβέρνησης.

Η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων έσχατης ανάγκης αποτελεί από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες της κεντρικής τράπεζες. Στον ρόλο τους αυτόν, οι 

κεντρικές τράπεζες τυπικά έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης βραχυπρόθεσμης 

ρευστότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έναντι κατάλληλων ρητρών χρήσης 

της ρευστότητας και έναντι κατάθεσης εγγυήσεων υπό την μορφή δέσμευσης 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων υψηλής ρευστότητας. 

Προκειμένου να λάβει απόφαση χορήγησης ρευστότητας, η κεντρική τράπεζα πρέπει 

να αξιολογήσει το ίδρυμα που έχει ανάγκη την ρευστότητα. Η συνήθης ιστορικά 

πρακτική για τις κεντρικές τράπεζες ήταν να δανείσουν ελεύθερα έναντι εγγυήσεων 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θεωρούνται ότι αντιμετωπίζουν βραχυχρόνιο 

πρόβλημα ρευστότητας και όχι θεμελιώδες πρόβλημα φερεγγυότητας. Σήμερα, έστω 

και εάν το συνολικό ειδικό βάρος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει μειωθεί, τα μεγάλα ιδρύματα παραμένουν 

αρκούντως σημαντικά με αποτέλεσμα η τυχόν διάρρηξη της ομαλής τους λειτουργίας 

θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα συστημικού κινδύνου λόγω των ακόλουθων 

χαρακτηριστικών τους:51

1. Εμφανίζουν υψηλό βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, με λόγο ιδίων προς ξένα

κεφάλαια μεταξύ 5% και 10%.

51 Γιάννη Στουρνάρα Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι επιπτώσεις, οι προοπτικές και η νέα 
αρχιτεκτονική, www.iene.gr, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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2. Συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά βραχυπρόθεσμων καταθέσεων 

όψεως στο παθητικό του ισολογισμού τους που δύναται να αποτελόσουν 

αντικείμενο άμεσης απόσυρσης.

3. Εμφανίζουν μεγάλο εύρος και συνθετότητα χρηματοοικονομικής 

δραστηριότητας αλλά οργανωτικής και νομικής διάρθρωσης που καθιστούν 

την εξωτερική αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης 

δύσκολη και θέτουν σημαντικά ζητήματα αποτελεσματικής διακυβέρνησης 

τους.

4. Εμφανίζουν σημαντικά πιστωτικά ανοίγματα μεταξύ τους λόγω συναλλαγών 

στη διατραπεζική αγορά, στην εξωχρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, και 

στα συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών

5. Εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία δραστηριότητας και κερδοφορίας στις 

κυκλικές διακυμάνσεις της οικονομίας αλλά και αυξημένη μυωπία στη 

διαδικασία χορήγησης πιστώσεων, τείνοντας να μην διδάσκονται από την -  

αρνητική- εμπειρία του παρελθόντος και να συνεχίζουν την χορήγηση κακών 

δανείων.

6. Εμφανίζουν αυξημένους νομικούς, ρυθμιστικούς και λειτουργικούς κινδύνους 

λόγω της υψηλού κινδύνου και ενίοτε ανεξέλεγκτης επενδυτικής δράσης 

στελεχών τους.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά και η εξέλιξη της τρέχουσας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης δημιούργησαν νέες προκλήσεις στο ρόλο των κεντρικών 

τραπεζών ως χορηγών ρευστότητας έσχατης ανάγκης, που σχετίζονται τόσο με την 

ρευστότητα της αγοράς όσο και την ρευστότητα αναχρηματοδότησης .Η απόσυρση 

των εμπορικών τραπεζών από την δραστηριότητα της διατραπεζικής αγοράς και των 

θεσμικών επενδυτών από τις συναλλαγές στην αγορά ανάγκασε τις κεντρικές 

τράπεζες να αναλάβουν το ρόλο του αντισυμβαλλόμενου στις αγορές, εκτείνοντας το 

εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποδέχονται ως εγγυήσεις. Η εξέλιξη αυτή 

έθεσε σε νέα βάση το του παραδοσιακού ρόλου των κεντρικών τραπεζών ως χορηγοί 

ρευστότητας έσχατης ανάγκης και του ρόλου του κράτους εγγυητή καταθέσεων, όπου 

ο πρώτος ρόλος ασκείται σε περιπτώσεις προσωρινής έλλειψης ρευστότητας 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεχίζουν την δραστηριότητα τους, ενώ ο 

δεύτερος σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας και πτώχευσης των ιδρυμάτων. Η τρέχουσα 

κρίση ανέδειξε με σαφήνεια αφενός την de facto άρση της διάκρισης αυτής και
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αφετέρου την ανταγωνιστική συνύπαρξη των δύο ρόλων η άσκηση του ρόλου του 

χορηγού πιστώσεων έσχατης ανάγκης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έναντι πολλή 

κακής ποιότητας εγγυήσεων επιτρέπει, σε περίπτωση αφερεγγυότητας και πτώχευσης 

του ιδρύματος αυτού, μόνο κακής ποιότητας διαθέσιμων εγγυήσεων για τους 

καταθέτες τους εγγυητές καταθέσεων και τους πιστωτές52.

5.2 0  ρόλος του κράτους

Σε περιόδους ανωμαλίας των αγορών που συνοδεύονται από πραγματοποίηση 

μεγάλων κεφαλαιακών ζημιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα τελευταία 

έχουν τρεις βασικές επιλογές ανακεφαλαιοποίησης:

1. Αύξηση κεφαλαίου μέσω έκδοσης μετοχών ή εταιρικών ομολόγων, η οποία 

αλλάζει την υφιστάμενη μετοχική σύνθεση ή τη σχετική θέση μετοχών. Στην 

περίπτωση αυτή ευνοούνται, λόγω αδυναμίας εύρεσης κεφαλαίων, οι 

επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν κίνδυνο, όπως τα SWFs ή τα 

Hedge funds.

2. Μείωση των διανεμόμενων μερισμάτων και παράλληλη αύξηση των 

παρακρατηθέντων κερδών μέσω δημιουργίας αποθεματικών53, έτσι ώστε η 

ανακεφαλαιοποίηση να χτιστεί εσωτερικά στη βάση μιας μέσο-μακροχρόνιας 

διαδικασίας και να βελτιωθεί ο λόγος ίδια προς ξένα κεφάλαια.

3. Μείωση του επιπέδου δανεισμού πελατών ή άλλων ιδρυμάτων με στόχο την 

μείωση των μεγεθών του ισολογισμού τους ώστε το νέο περιορισμένο επίπεδο 

ιδίων κεφαλαίων να είναι συνεπές με την τρέχουσα αξία ενεργητικού και τις 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ωστόσο, η επιλογή αυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε πιστωτική συρρίκνωση και ενδεχομένως σε ύφεση όπως συνέβη 

στο παρελθόν.

52 Σταϊκούρας, X., (2006), «Τραπεζική Χρηματοοικονομική», Πανεπιστημιακές παραδόσεις 2005-2006, 
Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.
53 Ειδικά εδώ πρέπει το κράτος να παράσχει κίνητρα, όπως την απαλλαγή των κεφαλαίων που 
προορίζονται για αποθεματικά από την φορολόγηση, ώστε να αποτελεί και επαρκή δικαιολογία για την 
υπερψήφιση των μέτρων από τις αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις
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Με δεδομένες τις παραπάνω επιλογές σε περιόδους ανωμαλίας των αγορών, 

υπάρχουν πέντε βασικές πολιτικές που μπορούν να ασκηθούν από τις κυβερνήσεις 

για την αποτροπή του συστημικού κινδύνου. Οι πολιτικές αυτές, με σειρά 

προτεραιότητας κατά την άσκηση τους, είναι οι ακόλουθες:

1. Πολιτική τόνωση της ρευστότητας- στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης όλες οι 

χώρες κάνουν το μέγιστο που μπορούν μέσω των κεντρικών τραπεζών τους.

2. Πολιτική εγγύηση δανείων με στόχο την διευκόλυνση των εργασιών της 

διατραπεζικής αγοράς- στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στις ευρωπαϊκές 

χώρες υιοθετούν την πολιτική αυτή περισσότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ.

3. Πολιτική εγγύηση καταθέσεων με στόχο την αποτροπή πανικού απόσυρσης 

καταθέσεων- στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης όλες οι χώρες κάνουν το 

μέγιστο που μπορούν, έχοντας όμως σε ορισμένες περιπτώσεις διαπράξει το 

σημαντικό λάθος (που διορθώθηκε αργότερα) να παρέχουν εγγύηση σε μερικά 

μόνο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όχι σε άλλα.

4. Παροχή κινήτρων για μια πολιτική διαχωρισμού μεταξύ καλών και «κακών» 

χρηματοπιστωτικών στοιχείων στους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και απομάκρυνσης των «κακών» στοιχείων με σκοπό την 

διαλεύκανση και του χρηματοπιστωτικού πεδίου αλλά και την στοχευμένη 

παροχή βοήθειας στα ιδρύματα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η πολιτική 

αυτή λαμβάνει την μορφή είτε:

• ενός προγράμματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με αγορά των 

τοξικών στοιχείων ενεργητικού από το κράτος, είτε

• την εθνικοποίηση των προβληματικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, τον διαχωρισμών των «κακών» στοιχείων του ισολογισμού 

και τελικά την πώληση των αποτοξινωμένων ιδρυμάτων πίσω στον 

ιδιωτικό τομέα.

5. Πολιτική άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

μέσω εύρεσης νέων μετοχών- στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης πολλές 

χώρες προσπέρασαν το τέταρτο βήμα και προχώρησαν κατευθείαν στο πέμπτο 

ουσιαστικά μέσω αγοράς προνομιούχων μετοχών από τις κυβερνήσεις τους.
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6. Άλλες πολιτικές ενίσχυσης ρευστότητας -  δημιουργία πιστωτικών 

διευκολύνσεων μέσω ιδιωτική θέσπισης 8Ρνε54 που χρηματοδοτούνται με 

δημόσιο χρήμα για την αγορά από επενδυτές, μικρής διάρκειας (ένας μήνας) 

με πιστοληπτική διαβάθμιση Α-1 / Ρ-1 / Ρ-1, αλλά και εταιρικών τίτλων 

μικρής διάρκειας (τρεις μήνες), καθώς και άλλα προγράμματα 

χρηματοδότησης από τους δημόσιους οργανισμούς ασφάλισης καταθέσεων 

που εγγυώνται τη έκδοση εταιρικών χρεογράφων υψηλής ποιότητας και 

παρέχουν πλήρη κάλυψη μη εντόκων καταθετικών λογαριασμών για την 

κάλυψη συναλλαγών.

Όσον αφορά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση σημαντικές ήταν οι 

κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έλαβαν χώρα διεθνώς προκειμένου να μετριάσουν 

τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές για την ενίσχυση των 

τραπεζικών ισολογισμών έχουν εξελιχθεί από την αρχική υιοθέτηση μιας κατά 

περίπτωση προσέγγισης, σε μια ευρεία συστημική παρέμβαση. Μέχρι τον Σεπτέμβριο 

(2008), οι κυβερνήσεις εισέφεραν κεφάλαιο σε επιμέρους τράπεζες για να 

αποτρέψουν την αποτυχία τους και να διευκολύνουν τις συγχωνεύσεις. Η στρατηγική 

αυτή ουσιαστικά βασίστηκε στην παραδοχή ότι η μαζική υποστήριξη μέσω ενεργειών 

χορήγησης ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες σε εύθετο χρόνο θα ενθαρρύνει 

τις τράπεζες να δανείζουν η μια την άλλη. Καθώς όμως οι ενέργειες αυτές δεν 

μπόρεσαν να εμποδίσουν την ταχεία διάβρωση της εμπιστοσύνης στις αγορές, στις 

αρχές Οκτωβρίου οι κυβερνήσεις σε όλες σχεδόν τις προηγμένες οικονομίες 

ανακοίνωσαν περισσότερο ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες σταθεροποίησης των 

τραπεζικών συστημάτων.

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισαν την κρίση εμπιστοσύνης σε 

δύο κυρίως μέτωπα: πρώτον, μέσω ενός συνόλου μέτρων που αποσκοπούν στην 

εξασφάλιση της απαιτούμενης τραπεζικής χρηματοδότησης στη βάση ρητής 

εγγύησης του δημοσίου για τις λιανικές τραπεζικές καταθέσεις και άλλες τραπεζικές 

υποχρεώσεις, και δεύτερον, μέσω ενός συνόλου μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση 

της μόχλευσης των τραπεζών με βάση είτε την αγορά «τοξικών» προϊόντων είτε την 

εισφορά κεφαλαίου. Η εξαγγελία κυβερνητικών προγραμμάτων άσκησε ισχυρή

54 Μερτζάνης, Β.Χ., (2009), «Η Τρέχουσα Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση: Χαρακτηριστικά και
Προτάσεις Πολιτικής», ΕΣΔΟ, σελ 117-124
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θετική επίδραση στις αγορές. Οι αποκλίσεις των τραπεζικών Οϋε55 μειώθηκαν και οι 

συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς σταθεροποιήθηκαν. Ωστόσο, καθώς 

εξελίσσεται η κρίση οι στόχοι των προγραμμάτων τελούν υπό τροποποίηση και οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής τους δεν έχουν οριστικοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, 

καθυστερώντας την απορρόφηση των κεφαλαίων.

5.3 ϋΐαράρτημα (Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών

• Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) καλείται το σύνολο των αξιών των 

τελικών αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε μια εθνική οικονομία 

μέσα σε μια χρονική περίοδο (συνήθως ένα έτος). Ο ρυθμός μεταβολής του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος μπορεί να είναι θετικός, αρνητικός ή 

μηδενικός και αυτό φανερώνει ότι η οικονομία της χώρας είναι σε άνοδο, σε 

ύφεση ή σε στασιμότητα αντίστοιχα.

• Ονομαστικό ΑΕΠ αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε 

τρέχουσες τιμές

• Το πραγματικό ΑΕΠ αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών 

σε σταθερές τιμές του έτους βάσης (Η προσαρμογή του ονομαστικού σε 

πραγματικό ΑΕΠ γίνεται με την χρήση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ ) •

• Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ μετρά το επίπεδο τρεχουσών τιμών σε σχέση με 

το επίπεδο τιμών του έτους βάσης. Μας βοηθά να βρούμε το μέρος της 

αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών 

και όχι των παραγόμενων ποσοτήτων

• Ιδιωτική κατανάλωση

• Δημόσια κατανάλωση

Μερτζάνης, Β.Χ., (2009), «Η Τρέχουσα Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση: Χαρακτηριστικά και
Προτάσεις Πολιτικής», ΕΣΔΟ, σελ 115
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Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

• Απασχόληση

• Ανεργία. Το φαινόμενο που δημιουργείται όταν η προσφορά εργασίας 

υπερβαίνει τη ζήτηση. Αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτικό και κοινωνικό 

πρόβλημα σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης ή κρίσης και τεχνολογικής 

έκρηξης. Διακρίνεται σε: α) Ανεργία τριβής. Είναι ένα μόνιμο και 

μακροπρόθεσμο φαινόμενο οφειλόμενο στην ανανέωση του εργατικού 

δυναμικού. Εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται ενώ μεσολαβεί κάποιο διάστημα 

για την πρόσληψη νέων, νέοι άνεργοι απόφοιτοι Λυκείου ή Πανεπιστημίων 

δεν αποδέχονται αμέσως οποιαδήποτε προσφερόμενη εργασία αλλά 

αναζητούν θέσεις που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους ενώ το ίδιο μπορεί 

να συμβεί και με απολυμένους εργάτες που αναζητούν για κάποιο διάστημα 

νέα θέση ανάλογη με την επαγγελματική τους εμπειρία. Επίσης, ορισμένα 

εργοστάσια ή επιχειρήσεις κλείνουν ενώ άλλες δημιουργούνται. Εάν δεν 

συμπίπτουν χρονικά τα δύο φαινόμενα προκαλείται στο μεσοδιάστημα 

ανεργία τριβής β) Διαρθρωτική ανεργία. Προκύπτει από δομικές αλλαγές 

στην παραγωγή όπως από την πρόοδο της τεχνολογίας, την ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισμού, τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και την απαξίωση 

επαγγελμάτων. Η διαρθρωτική ή δομική όπως αποκαλείται ανεργία οφείλεται 

στην καταστροφή θέσεων εργασίας ενώ οι δημιουργούμενες νέες θέσεις 

απαιτούν διαφορετικά προσόντα ή τη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού σε 

άλλες γεωγραφικές περιοχές γ) Τεχνολογική ανεργία. Προκαλείται από την 

υποκατάσταση της εργασίας από την εισαγωγή σύγχρονων μηχανών στην 

περίπτωση που η χρησιμοποίηση αυτών μειώνει το κόστος παραγωγής και με 

τον τρόπο αυτό κρίνεται πιο συμφέρουσα από τη χρήση ανθρώπινων πόρων. 

Ο αριθμός των εξειδικευμένων τεχνικών και των χειριστών που θα κληθούν 

να λειτουργήσουν και να συντηρήσουν τις μηχανές και τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό των εργαζόμενων που 

χάνει τη χειρωνακτική εργασία του δ) Κυκλική ανεργία. Είναι η 

κυμαινόμενη ανεργία που επηρεάζεται από τον οικονομικό ή επιχειρηματικό 

κύκλο. Σε περιόδους ύφεσης αυξάνεται ενώ σε περιόδους οικονομικής
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μεγέθυνσης μειώνεται ε) Εποχική ανεργία. Είναι η απώλεια θέσεων εργασίας 

που προκαλείται από μετεωρολογικά φαινόμενα όπως τυφώνες και άλλα 

ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες παροδικές ή μόνιμες εποχικές αιτίες. Η 

δασική βιομηχανία, η αλιεία και οι κατασκευές επηρεάζονται σημαντικά από 

τις κλιματολογικές μεταβολές ενώ ο τουρισμός από την επιμήκυνση ή τη 

σμίκρυνση της τουριστικής περιόδου ή από γεωπολιτικά γεγονότα όπως 

πόλεμοι, πολιτική αστάθεια ή τρομοκρατικές ενέργειες. Η εποχική ανεργία 

μειώνεται και σε περιόδους αύξησης των λιανικών πωλήσεων όπως την 

περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους. Η διαρθρωτική 

ανεργία και ιδίως η τεχνολογική ανέρχεται σε 30%-40% του συνόλου της 

ανεργίας στις χώρες της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η 

αντιμετώπιση της ανεργίας επιτυγχάνεται με την απελευθέρωση και 

αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας ενώ οι περισσότερες κυβερνήσεις 

της Ε.Ε. υποστηρίζουν σαν αποτελεσματική λύση την αύξηση των 

επενδύσεων στην οποία συμβάλλει αποφασιστικά το χαμηλό επίπεδο των 

επιτοκίων.

• Καθαρές Δανειακές Ανάγκες Εεν. Κυβέρνησης είναι το ταμειακό έλλειμμα 

της Κεντρικής Κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού 

με λογαριασμούς διαχείρισης χρέους)

• Ακαθάριστο Χρέος είναι η αναλογία του συνολικού χρέους της γενικής 

κυβέρνησης σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο ΕΙροϊόν (ΑΕΠ). Το χρέος 

της γενικής κυβέρνησης ορίζεται σαν το εκκρεμές στο τέλος του έτους 

συνολικό ακαθάριστο χρέος σε ονομαστική αξία που συγκεντρώνεται μεταξύ 

και εντός των τομέων της γενικής κυβέρνησης (κεντρική, δημόσια και τοπική 

κυβέρνηση και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης). Το χρέος σε σχέση με το 

ΑΕΕΙ ορίζεται σαν η αναλογίου του χρέους της γενικής κυβέρνησης σε σχέση 

με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές της αγοράς και αποτελεί 

ένα από τα δύο δημοσιονομικά κριτήρια της Συνθήκης της Ε.Ε για τα κράτη 

μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ •

• Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΕΙ είναι η αναλογία του ετήσιου 

δημοσιονομικού ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σε σχέση με το
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

ορίζεται σαν ο καθαρός δανεισμός και αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των 

συνολικών κυβερνητικών εισπράξεων και δαπανών. Η αναλογία του 

ελλείμματος ορίζεται σαν η σχέση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης 

(κεντρική, δημόσια και τοπική κυβέρνηση και οργανισμοί κοινωνικής 

ασφάλισης) με το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές της αγοράς και αποτελεί ένα από 

τα δύο δημοσιονομικά κριτήρια της Συνθήκης της Ε.Ε για τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ.
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Κεφάλαιο 6°

ΰΐαρούσα Οικονομική Κρπάσταση

6.1 Ο κύκλος του 2009 στην Ελλάδα

Στην ενότητα αυτή θα περιγράφει με συντομία το πρόβλημα ρευστότητας στην 

ελληνική αγορά. Το πρόβλημα αυτό διαφαίνεται μέσα από τον αυξανόμενο όγκο των 

απλήρωτων συναλλαγματικών και των ακάλυπτων επιταγών.

6.1.1 Κ  ασφυξία στην αγορά

Ήδη από το 2009 τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας μετά την 

δημοσιοποίηση των greek statistics, για δεύτερη φορά εντός της τρέχουσας δεκαετίας, 

προοιώνιζαν ένα κακό μέλλον. Η αγορά με το κλείσιμο της στρόφιγγας της δανειακής 

επέκτασης απέκτησε προβλήματα ρευστότητας. Μελετώντας την εξέλιξη μεγεθών 

οικονομικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 

2009, διαπιστώνουμε ότι υπήρξε αύξηση τόσο στον αριθμό τεμαχίων όσο και στην 

αξία των Απλήρωτων Συναλλαγματικών ενώ όσον αφορά τις Ακάλυπτες Επιταγές οι 

αξίες και ο αριθμός τεμαχίων παρουσίασαν μείωση
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Π ίνακας 6.1 Απλήρωτες συναλλαγματικές και ακάλυπτες επιταγές
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Πηγή: http://www.icap.gr/Default.aspx?id=7872&nt=146&lang=l

Πηγή: http://www.icap.gr/Default.aspx?id=7872&nt= 146&lang= 156 

Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς

Συγκρίνοντας την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών Ιανουάριου - 

Δεκεμβρίου 2009 και 2008, παρατηρείται ότι υπήρξε σημαντική αύξηση τόσο στον 

αριθμό τεμαχίων όσο και στην αξία των Ακάλυπτων Επιταγών. Επίσης, όσον αφορά 

τις Απλήρωτες Συναλλαγματικές οι αξίες και ο αριθμός των τεμαχίων κινήθηκαν 

αυξητικά.

56 ICAP GROUP, (2010), «Μία στις τρεις Ελληνικές εταιρείες ζημιογόνες το 2009», αναρτήθηκε στο

http://www.icap.gr/Default.aspx?id=8123&nt=146&lang=l την 17/5/2010.
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Πηγή: http://www.icap.gr/Default.35ρχ?ΐά=7872&ηΙ=146&ΐ3ΐ^=157

Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη Μεγεθών Οικονομικής Συμπεριφοράς

Τέλος, χαρακτηριστικό της συγκυρίας αποτελεί και η αύξηση του μέσου όρου 

προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων σε 107 ημέρες (από 94 ημέρες το 2008). Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το μέσο όρο εξόφλησης προμηθευτών (80 ημέρες) 

επιβαρύνει εξαιρετικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η εναλλακτική του μακροπρόθεσμου 

δανεισμού φαίνεται να μην είναι εύκολη για τις εταιρείες κυρίως λόγω της 

επιφυλακτικότητας των Τραπεζών και της αυστηρής πιστωτικής τους πολιτικής, 

πρακτική που ερμηνεύεται ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και 

επιτείνεται από την αρνητική συγκυρία ειδικά για τη χώρα μας.

Η κατάσταση περιγράφεται εκτενώς σε δημοσίευμα της εφημερίδας 

Καθημερινή όπου το σημαντικότερο συμπέρασμα της Ετήσιας Μελέτης για την

57 ICAP GROUP, (2010), «Μία στις τρεις Ελληνικές εταιρείες ζημιογόνες το 2009», αναρτήθηκε στο

http://www. icap.gr/Default. aspx?id=8123&nt= 146&lang= 1 την 1775/2010.
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Εξέλιξη της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων είναι η αύξηση 

των ασυνεπών επιχειρήσεων κατά 39%58.

6.2 Οι ζημιογόνες επιχειρήσεις59

Σε ειδική μελέτη που εκπόνησε η ICAP Group60 έχοντας αναλύσει 4.100 

ισολογισμούς του 2009 οι οποίοι αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των 

εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς. Από το 

δείγμα εξαιρέθηκαν η ΔΕΗ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με αποκλειστικό 

γνώμονα την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων εξαιτίας των ακραίων τιμών που 

χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα τους, με συνέπεια να επηρεάζουν πολύ έντονα τα 

μεγέθη του συνολικού δείγματος και να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα που 

προκύπτει από το σύνολο των λοιπών επιχειρήσεων.

Η σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2009 σε σχέση με αυτά του 

2008 μας δίνουν μια χαρακτηριστική εικόνα της πορείας της αγοράς. Σημαντική και 

ιδιαιτέρως ανησυχητική εάν συγκριθεί με την αντίστοιχη περσινή χρονιά , είναι η 

μείωση των Εσόδων των Επιχειρήσεων η οποία κατέγραψε απώλειες περισσοτέρων 

των € 7 δισεκ. ή 10,3%. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι ο στόχος πολλών εταιρειών να 

συγκρατηθούν τα κόστη απέδωσε με αποτέλεσμα τα κέρδη EBITDA61 να εμφανίζουν 

μικρότερη μείωση κατά 7%. Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, δίνοντας την μάχη της 

δύσκολης αυτής συγκυρίας, αλλά και προλαμβάνοντας τα προβλήματα που θα 

συνεχίσουν να υφίστανται το 2010, έχοντας δυσκολίες στο να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους, μάχονται και φαίνεται να επιτυγχάνουν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους,

58 Στεργίου, Λ., (2010), «Αυξάνονται επικίνδυνα οι πτωχεύσεις», Καθημερινή, 25 Απριλίου.
59 ICAP GROUP, (2010), «Μ/α στις τρεις Ελληνικές εταιρείες ζημιογόνες το 2009», αναρτήθηκε στο
http://www.icap.gr/Default.aspx?id=8123&nt 146&lang 1 την 17/5/2010.
60 H ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) εξού και αποτελεί 

αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Επιπλέον είναι αναγνωρισμένη και από την εγχώρια αγορά καθώς τα 

οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύει καθορίζουν τα εγχώρια επιχειρηματικά σχέδια των εταιριών 

καθώς οι τελευταίες λαμβάνουν υπόψη τους τις εκτιμήσεις και τις αναφορές της για την ελληνική 

αγορά

61 EBITDA = Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization Κέρδος προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων
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Ανησυχητικό είναι, επίσης, ότι σε επίπεδο κερδών EBITDA62 το 26% των 

4.100 επιχειρήσεων είναι ζημιογόνο και το 36% αυτών είναι ζημιογόνο σε επίπεδο 

Κερδών προ Φόρων. Επειδή όμως έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες με αρνητικότερα 

οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους προς το τέλος της 

προθεσμίας (15/6/2010) είναι αναμενόμενο τα παραπάνω ποσοστά να επιδεινωθούν. 

Ενδεικτικό ακόμη είναι το ότι το 54% των 4.100 εταιρειών είχε το 2009 αρνητική 

μεταβολή, δηλαδή παρουσίασε χειροτέρευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους 

σε σχέση με το 2008.

Όσον αφορά στους επιχειρηματικούς κλάδους η Βιομηχανία είχε και το 2009 

(όπως και το 2008) την εντονότερη μείωση κερδών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται 

συνολική μείωση του τζίρου κατά 18,7% αλλά και μεγαλύτερη αύξηση δαπανών με 

αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη προ φόρων να παρουσιάζουν μείωση κατά 40% και τα 

EBITDA κατά 11,5% και Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση 

αυτή σκοπίμως έχει εξαιρεθεί η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η οποία πέτυχε 

καθαρά κέρδη € 219 εκατ. (έναντι ζημιών € 142 εκατ. το 2008) με αποτέλεσμα να 

έδινε, λόγω μεγέθους, μία παραποιημένη θετική εικόνα του κλάδου εάν υπολογιζόταν 

στην αξιολόγηση των συνολικών μεγεθών.

Την καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο κλάδος των Υπηρεσιών ο οποίος σημείωσε 

σχετικά μικρή μείωση του τζίρου κατά 2,5%. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με τη 

μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, οδηγεί 

σε ελαφρύ σχετικά περιορισμό των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 1,5%. Και 

εδώ ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στην περίπτωση της ΔΕΗ. Τα αποτελέσματά της 

έχουν εξαιρεθεί από την παρούσα ανάλυση αφού έχοντας πετύχει εντυπωσιακά κέρδη 

€ 989 εκατ. (έναντι ζημιών € 327 εκατ. το 2008) θα αντέστρεφε θεαματικά την εικόνα 

του κλάδου δίνοντας εσφαλμένη θετική εικόνα γι αυτόν.

Την καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο κλάδος των Υπηρεσιών ο οποίος σημείωσε 

σχετικά μικρή μείωση του τζίρου κατά 2,5%. Το γεγονός αυτό συνδυαζόμενο με τη 

μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, οδηγεί 

σε ελαφρύ σχετικά περιορισμό των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 1,5%. Και

62 ICAP GROUP, (2010), «Μία στις τρεις Ελληνικές εταιρείες ζημιογόνες το 2009», αναρτήθηκε στο

http://www. ¡cap.gr/Default.aspx?id=8123&nt= 146&lang:i 1 την 17/5/2010.
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εδώ ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στην περίπτωση της ΔΕΗ. Τα αποτελέσματα της 

έχουν εξαιρεθεί από την παρούσα ανάλυση αφού έχοντας πετύχει εντυπωσιακά κέρδη 

€ 989 εκατ. (έναντι ζημιών € 327 εκατ. το 2008) θα αντέστρεφε θεαματικά την εικόνα 

του κλάδου δίνοντας εσφαλμένη θετική εικόνα γι αυτόν.

6.2 Ελληνικός Οικονομικός %ΰκλος το β  ’ εξάμηνο του 

2010

Αισιόδοξη είναι η εικόνα που καταγράφεται με βάση τους οικονομικούς 

δείκτες της περιόδου Ιανουάριος-Μάιος 2010 . Παρουσιάζεται η μορφή μίας 

οικονομίας που βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης αλλά εντοπίζονται και κάποια 

ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η μείωση του ΑΕΠ 

συνεχίστηκε και κατά το Ιο τρίμηνο του 2010 με ρυθμό -1,0%63 64. Αν εστιάσουμε στα 

θετικά τμήματα της ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς βλέπουμε:

1. τη βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής (Διάγραμμα 2.1) και 

ιδιαίτερα της μεταποίησης καθώς επίσης και τη σημαντική ανάκαμψη, 

του πολύ βασικού για την Ελλάδα, τομέα των υπηρεσιών.

1. Ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 10,1% το Μάρτιο του

2010,

2. ο κύκλος εργασιών χονδρικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,4% το α’ 

τρίμηνο του 2010 μετά από πτώση κατά 9,0% το α’ τρίμηνο 2009,

3. ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών των υπηρεσιών (εκτός λιανικού, 

χονδρικού εμπορίου και καυσίμων, συρρικνώθηκε κατά 6,8% μετά 

από πτώση 14,7% το α’ τρίμηνο 2009.

4. Τέλος, και οι εκταμιεύσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

εμφανίζονται βελτιωμένες65.

63 Τράπεζα Πειραιώς ,21/6/2010, Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών
64 Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Α τρίμηνο 2010, Δελτίο Τύπου, 
9/6/2010
65 Τράπεζα Πειραιώς ,21/6/2010, Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Αγορών
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Ταυτόχρονα όμως η ανάλυση των δεικτών δεν επιτρέπει εφησυχασμό καθότι 

υποδεικνύει και τα τρωτά σημεία της Ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς ο δείκτης, ο 

οποίος όχι μόνο έχει φτάσει σε αρνητικά ιστορικά επίπεδα, αλλά δεν δείχνει και 

κανένα σημάδι επιβράδυνσης της πτωτικής του πορείας είναι ο δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ακόμα πιο ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των νοικοκυριών, στην έρευνα που διεξήγαγε το ειδικό τμήμα της 

Τράπεζα Πειραιώς του Μαΐου, 73% πιστεύουν ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω η 

οικονομική τους κατάσταση, ενώ το 94% ότι θα αυξηθεί η ανεργία. Τέλος, ο Δείκτης 

Χρηματοπιστωτικής Πίεσης της Ελληνικής οικονομίας, παρότι εμφάνισε μία 

πρόσκαιρη βελτίωση, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας, το Φεβρουάριο του 2010, 

εκτινάχθηκε ξανά σε νέα ιστορικά υψηλά. Συνεπώς το γενικότερο συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι ορισμένοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας (όπως βιομηχανία) 

δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, εάν όχι βελτίωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και 

ξεκάθαρες πηγές ανησυχίας, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την οικονομική 

κατάσταση των νοικοκυριών και τις συνθήκες ρευστότητας της ελληνικής 

οικονομίας.

6.3 Ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ελλάδος τον 

Ιούνιο του 2010

Για τρία συνεχόμενα τρίμηνα ( 4ο τρίμηνο 2009, Ιο τρίμηνο 2010, δεύτερο 

τρίμηνο 2010 ) ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος66 συνέχισε την πτωτική του 

πορεία και διαμορφώθηκε αντίστοιχα στις 104, 98 και τελικά έκλεισε στις 88 μονάδες 

το δεύτερο τρίμηνο 20ΙΟ67

Παρά το θετικό γεγονός της υιοθέτησης του μηχανισμού στήριξης και από την 

Ελλάδα και από την Ε.Ε. με τον οποίο εξασφαλίστηκε σημαντική χρηματοδότηση

66 ο δείκτης κατασκευάζεται από το σύνολο των απαντήσεων στις 10 βασικές ερωτήσεις που αφορούν 

την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και τις μελλοντικές προσδοκίες . Οι ερωτήσεις απευθύνονται 

σε στους CEO (Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους, Γενικούς Διευθυντές) των 2000 μεγαλύτερων 

ελληνικών επιχειρήσεων

67 ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index (τέλος 2ου τριμήνου 2010), Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού 

Κλίματος
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από Ε.Ε.-ΔΝΤ η γενικότερη πορεία της οικονομικής δραστηριότητας και οι προς τα 

κάτω αναθεωρήσεις από το ΔΝΤ των προβλέψεων για την εξέλιξη του ΑΕΠ 

επηρέασαν αρνητικά τον δείκτη. Σημαντικό ρόλο στην πορεία του δείκτη έπαιξε ο 

περιορισμός της ζήτησης ως συνακόλουθο της υποχρεωτικής εφαρμογής των μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Αρνητική, τέλος, επίδραση στον δείκτη είχε το 

γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται από τις διεθνείς αγορές ως χώρα με 

πιθανότητα χρεοκοπίας και αναδιάρθρωσης του χρέους, που αν συμβεί θα οδηγήσει 

σε σημαντικές απώλειες τους πιστωτές της.

6.4 Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης*8

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης σημείωσε κάμψη από 72 στις 

66 μονάδες, ενώ ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι και ο δείκτης προσδοκιών68 69 

παρουσίασε μείωση κατά 14 μονάδες αντανακλώντας τις δυσμενείς εκτιμήσεις για 

την πορεία του ΑΕΠ κατά το 2011

6.5βνάλυση δανειακών αναγκών Ελλάδος 20ΙΟ70

Οι δανειακές ανάγκες τις Ελλάδος προκύπτουν από το άθροισμα του 

ελλείμματος της κεντρικής κυβέρνησης και του συνολικού χρέους το οποίο λήγει και 

χρειάζεται να αναχρηματοδοτηθεί εντός του 2010. Συγκεκριμένα θα απαιτηθούν 

συνολικά περίπου € 23 δισ. για την κάλυψη του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης 

(€ 22,5 δισ. έλλειμμα κεντρικής και 550 εκατ. ειδικά ομόλογα για ασφαλιστικά 

ιδρύματα). Στο πρώτο ποσό των € 22,5 δισ. Περιλαμβάνονται:

68 ο δείκτης κατασκευάζεται από ερωτήσεις που αφορούν μόνο στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. 

Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε στους CEO (Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους, Γενικούς 

Διευθυντές) των 2000 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων

69 Από τις απαντήσεις που σχετίζονται με τις μελλοντικές εκτιμήσεις κατασκευάζεται ο δείκτης 

προσδοκιών. Οι ερωτήσεις απευθύνονται σε στους CEO (Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους, 

Γενικούς Διευθυντές) των 2000 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων

70 Τράπεζα Πειραιώς, Ανάλυση δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου για το 2010, 

Δεκέμβριος 2009
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1. €12.950 εκατ. που αφορούν τις πληρωμές τόκων του δημοσίου χρέους,

2. €6.440 εκατ. για το έλλειμμα του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) και

3. €3.146 εκατ. για την κάλυψη του πρωτογενούς ελλείμματος του 

τακτικού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα το Μάιο 2010 έληγε το δεκαετές ομόλογο ύψους € 8,4 δισ 

(6%) που εκδόθηκε το 2000 και τον Απρίλιο του 2010 το πενταετές ομόλογο (3%) 

ύψους € 8,2 δισ. του 2005. Συνεπώς ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν από άποψη 

ταμειακών ροών οι πιο δύσκολοι μήνες του έτους. Επιπλέον, εντός του 2010 θα 

πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν, λήξεις δανείων για την κάλυψη στρατιωτικών 

προγραμμάτων περίπου €2 δισ., μια έκδοση σε Ειεν (€309 εκατ.) και δύο ειδικές 

εκδόσεις (€355 εκατ. και €240εκατ.). Συνολικά, το ύψος των ομολόγων που λήγουν 

το 2010 ανέρχεται σε €19.510 δισ. ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και € 

2 δισ. που αφορούν την κάλυψη ΕΟΡ που λήγει στο πρώτο δίμηνο του 2010.

Παράλληλα, εντός του 2010 λήγουν περίπου € 9 δισ. εντόκων γραμματίων 

που εκδόθηκαν το 2009 και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από νέες 

εκδόσεις εντόκων. Συνεπώς δεν θα υπάρχει επίπτωση στο ύψος του δανεισμού και 

στο χρέος από την έκδοση εντόκων το 2010. Η Ελληνική δημοκρατία με βάση τα 

δεδομένα που παρουσιάστηκαν και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού 

στο ποσοστό που θα επαληθευθούν θα πραγματοποιήσει το 2010 ένα δανειακό 

πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει εκδόσεις ομολόγων συνολικά €46 δις

Συμπερασματικά μιλώντας οι συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του 

Ελληνικού Κράτους φαίνεται ότι έχουν κλιμακωθεί επικίνδυνα σε σχέση με το 

παρελθόν. Η μεγάλη αύξηση του δανεισμού που παρατηρήθηκε το 2009 οριοθετεί 

ένα νέο δεσμευτικό επίπεδο δανειακών αναγκών από το οποίο δεν αναμένεται να 

υποχωρήσουμε τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, με όλες τις αρνητικές 

εξελίξεις για την ελληνική οικονομία. Οι αιτίες της εξέλιξης αυτής είναι η ύπαρξη 

μεγάλων λήξεων ομολόγων αναφοράς στο μέλλον ,με εξαίρεση το 2010, αλλά και η 71

71 Τράπεζα Πειραιώς, Ανάλυση δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου για το 2010, 
Δεκέμβριος 2009

59



αναμενόμενη αύξηση των πληρωμών για τόκους λόγω της ουσιαστικής εκτίναξης 

του χρέους και της επακόλουθης επίδρασης από την αύξηση του μεσοσταθμικού 

επιτοκίου του χαρτοφυλακίου. Η διαπίστωση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η δημιουργία ή όχι σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων στους 

ελληνικούς προϋπολογισμούς αναμένεται να επηρεάσει το μέγεθος και πιθανότατα 

τους όρους των εκδόσεων της Ελληνικής δημοκρατίας στο μέλλον

6.6 Ία στοιχεία της Ίράπεζας της Ελλάδος72

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού σε 

σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονιά είχαν ως εξής

1. το ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσμα 

κρατικού προϋπολογισμού με λογαριασμούς διαχείρισης χρέους) μειώθηκε 

σε 14.474 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 21.470 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 

περίοδο του 2009.

2. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 

αυξήθηκαν σε 27.890 εκατ. ευρώ από 26.779 εκατ. ευρώ πέρυσι.

3. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, το πρώτο 

επτάμηνο του έτους μειώθηκαν σε 37.891 εκατ. ευρώ από 42.714 εκατ. 

ευρώ πέρυσι.

Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται στον κάτωθι πίνακα:

72 Τράπεζα της Ελλάδος, 9/8/2010, Δελτίο Τύπου, Καθαρές δανειακές ανάγκες της Κεντρικής 

Κυβέρνησης σε Ταμειακή Βάση: Ιανουάριος-Ιούλιος 2010.
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6.7 Ία στοιχεία της Ευρωζώνης και της Έ.Έ.

Το Ιο τρίμηνο του 2010 το ΑΕΠ τόσο των 16 χωρών της Ευρωζώνης όσο και 

των 27 χωρών μελών της Ε.Ε. σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat73 

σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Αύξηση 

παρουσίασε επίσης ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 

του 2009 κατά 0,6% για την Ευρωζώνη και κατά 0,5% για την Ε.Ε.(27). Η 

υψηλότερη ανάπτυξη καταγράφηκε στη Σουηδία (1,4%) και ακολούθησαν η 

Πορτογαλία (1,0%), η Ουγγαρία (0,9%) και η Σλοβακία (0,8%), ενώ στασιμότητα 

σημειώθηκε στις Αυστρία (0,0%), Γαλλία (0,1%), Ισπανία (0,1%), Βέλγιο (0,1%). 

Στις ΗΠΑ ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε σε 0.8% και στην Ιαπωνία 1,2%

Το 2010 για τις χώρες της Ευρωζώνης ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα 

διαμορφωθεί σε 1,0%74 και το 2011 σε 1,5% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την 

παγκόσμια οικονομία του ΔΝΤ. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το σενάριο είναι πιο 

αισιόδοξο με την ανάπτυξη για το 2010 προβλέπεται σε 3,1% και το 2011 σε 2,6%. 

Για την Ελλάδα, το 2010 θα είναι έτος ύφεσης (-4,0%), ενώ και το 2011 προβλέπεται 

αρνητικός ρυθμός μεταβολής (-2,6%)7\

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος (BCI)76 για την Ευρωζώνη μετά από 14 

μήνες συνεχούς βελτίωσης, τον Ιούνιο παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,37. Η 

στασιμότητα αποδίδεται στην απαισιόδοξη εκτίμηση των CEOs77 για την τάση της 

βιομηχανικής παραγωγής και την πιο αισιόδοξη εξέλιξη για τις συνολικές 

παραγγελίες και τις εξαγωγές. Παράλληλα, αμετάβλητη παραμένει η εκτίμησή τους 

για τα αποθέματα και την προσδοκώμενη βιομηχανική παραγωγή.

73 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μηνιαίο Δελτίο, Ιούνιος 2010 σελ 20

74 Θα καταστραφεί άραγε η Ευρωζώνη από τη διάσωση της Ελλάδας;», Περιοδικό Der Spiegel, 

αναρτήθηκε στο www.newstime.gr, 14 Ιουλίου.

75 Θα καταστραφεί άραγε η Ευρωζώνη από τη διάσωση της Ελλάδας;», Περιοδικό Der Spiegel, 

αναρτήθηκε στο www.newstime.gr, 14 Ιουλίου.

76 Αϊβαλής, Δ.Κ., Γρηγοράκου, Σ., Αγαθάγγελος, Γ., Βώσσου, Σ., Παναγιωτίδης, Γ., και Κακριδής, 

Α., (2009), «Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2009», Η Ελλάδα σε Αριθμούς, τεύχος 5, ICAP GROUP

77 Η έρευνα διεξάγεται στους CEO (Διευθύνοντες Συμβούλους, Προέδρους, Γ ενικούς Διευθυντές) των 

2000 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων
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Χεφάλαιο 7°

(Σύγκριση οικονομικών μεγεθών

Τα αίτια της χρηματοοικονομικής κρίσης της Ελλάδος πρέπει να αναζητηθούν αφενός 

στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν αλλά και 

στη διεθνή συγκυρία της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που τα ανέδειξε 

με εντονότερο και οξύτερο τρόπο.

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας μας είναι η ύπαρξη διαρθρωτικών 

προβλημάτων πολύ πριν την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

κρίσης, τα οποία διογκώθηκαν δραματικά τα τελευταία χρόνια .

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύγκριση των παρακάτω οικονομικών μεγεθών για τα έτη 

2006 έως 2009:

I. ΑΕΠ,

ΙΕ Ενοποιημένο χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΕΙ),

III. Ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας,

IV. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (ως ποσοστό του ΑΕΠ) και

V. Εμπορικό ισοζύγιο.

78Σιάχος, Δ.,Ν, (2009), «Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος», σελ 1.
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7.1 ΛΈ

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η διαχρονική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

Η ποσοστιαία μεταβολή του για τα έτη 2006 -  2009 παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί.

Πίνακας 7.1 ΑΕΠ

ΑΕΠ

2006 2007 2008 2009

4% 3,9% 4% 4,1%
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ έχει σταθερή πορεία για τα έτη 2006 έως 2009, 

παρουσιάζοντας μεταβολή η οποία δεν ξεπερνά το 0,1%. Από τα δεδομένα του 

πίνακα, προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα.

ΑΕΠ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 7.1 ΑΕΠ

Βλέπουμε ότι η διαχρονική εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ δεν παρουσιάζει 

έντονες διακυμάνσεις το διάστημα 2006 -  2009. Έτσι, η ανάπτυξη για το 2006 ήταν
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στο 4%, το 2007 υποχώρησε στο 3,9%, το 2008 επανήλθε στο 2008 και το 2009 

αυξήθηκε στο 4,1%.

7.2 Ενοποιημένο χρέος (ως ποσοστό του ΑΈΡΙ)

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η διαχρονική πορεία του ενοποιημένου χρέους ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. Η ποσοστιαία μεταβολή του για τα έτη 2006 -  2009 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 7.2 Ενοποιημένο Χρέος

Ενοποιημένο Χρέος ως % του ΑΕΠ

2006 2007 2008 2009

95,9% 94,8% 97,6% 103,4%
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος79

Βλέπουμε ότι μετά το 2007, το Ενοποιημένο χρέος αυξάνεται σταθερά τα τελευταία 

χρόνια από 95,9% του ΑΕΠ το 2004 στο 103,4% το 2009. Από τα δεδομένα του 

πίνακα, προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα. 79

79 Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τεύχος 110
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Ενοποιημένο Χρέος ως % ίου ΑΕΠ

104,0%
102,0%

100,0%

98,0%
96,0%
94,0%
92,0%
90,0%

2006 2007 2008 2009

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 7.2 Ενοποιημένο Χρέος

Παρατηρούμε ότι μετά το 2007, το Ενοποιημένο χρέος αυξάνεται σταθερά. 

Συγκεκριμένα, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν για το 2006 95,9%, υποχώρησε 

το 2007 στο 94,8%, το 2008 αυξήθηκε πάλι στο 97,6% και το 2009 ανήλθε στο 

103,4% του ΑΕΠ. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι, η Ελλάδα εμφανίζει -μετά την 

Ιταλία-, το μεγαλύτερο Ενοποιημένο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.80

7.3 (Ρυθμός ανόσυτυξης Ελληνικής Οικονομίας

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η διαχρονική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας. Η ποσοστιαία μεταβολή της για τα έτη 2006 -  2009 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

80 Σιάχος, Δ.,Ν, (2009), «Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος», σελ 2.
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Π ίνακας 7.3 Ρυθμός Ανάπτυξης Ελληνικής Οικονομίας

Ρυθμός Ανάπτυξης Ελληνικής Οικονομίας

2006 2007 2008 2009

4,50% 4,00% 2,90% -0,90%
4—= - , . , τ - τ- τ -  ¡¡·Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 1

Την ίδια στιγμή που το χρέος διογκώνεται, ο ρυθμός Ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας πέφτει ανησυχητικά και από θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2006, το 2009 η 

ανάπτυξη είχε αρνητικό πρόσημο. Από τα δεδομένα του πίνακα, προκύπτει το 

ακόλουθο διάγραμμα.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 7.3 Ρυθμός Ανάπτυξης Ελληνικής Οικονομίας

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας παρουσιάζει σταθερή πτωτική πορεία τα έτη 2006 -  2009. Συγκεκριμένα, 

το 2006, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 4,5%, το 2007 μειώθηκε στο 4%, το 2008 

συνέχισε να μειώνεται στο 2,9%, για να κατρακυλήσει σε αρνητικά επίπεδα το 2009, 

στο -0,9%. 81

81 Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τεύχος 110
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7.4 'Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (ως ποσοστό 

του ΆΈ$ΐ)

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η διαχρονική πορεία του ελλείμματος του κρατικού 

προϋπολογισμού ως ποσοστού του ΑΕΠ. Η ποσοστιαία μεταβολή του για τα έτη 2006 

-  2009 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 7.4 Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού

Έλλειμμα Κρατικοί) Προϋπολογισμού (% του ΑΕΠ)

2006 2007 2008 2009

2,8% 3,6% 5,0% 5,1%
----------------------- -------------------------------------------------------- 7 ~

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού έχει σταθερή ανοδική πορεία σε όλο το 

διάστημα της τετραετίας. Από τα δεδομένα του πίνακα, προκύπτει το ακόλουθο 

διάγραμμα.

82 Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τεύχος 110
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε καν από το διάγραμμα, το έλλειμμα του κρατικού 

προϋπολογισμού ως ποσοστού του ΑΕΠ, αυξάνεται διαρκώς το διάστημα 2006 με 

2009. Ειδικότερα, το 2006 το έλλειμμα ήταν στο 2,8%, το 2007 αυξήθηκε στο 3,6%, 

το 2008 ανήλθε στο 5% και το 2009 στο 5,1% του ΑΕΠ. Παρά τη μείωση των 

Δημοσίων Επενδύσεων, η δημοσιονομική εκτροπή συνεχίζεται με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να προβλέπει ότι το Έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού θα φτάσει το 

5,7% του ΑΕΠ το 2010, έναντι 2,8% το 2006.83 84

7.5 Εμπορικό ισοζύγιο

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η διαχρονική πορεία του εμπορικού ισοζυγίου της 

χώρας. Η ποσοστιαία μεταβολή του για τα έτη 2006 -  2008 παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 7.5 Εμπορικό Ισοζύγιο

Εμπορικό Ισοζύγιο (εκατ. Ευρώ)

2006 2007 2008

-35.286 € -41.499 € -44.049 €

Παρατηρούμε ότι έχουμε μια διαρκώς αρνητική διόγκωση του Εμπορικού μας 

Ισοζυγίου την τελευταία τριετία. Από τα δεδομένα του πίνακα, προκύπτει το 

ακόλουθο διάγραμμα.

83 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2009
84 Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τεύχος 110
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Εμπορικό Ισοζύγιο (εκατ. Ευρώ)
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 7.5 Εμπορικό Ισοζύγιο

Όπως προκύπτει και από το παραπάνω διάγραμμα, το Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας 

είναι αρνητικό, με την τάση οι εισαγωγές να υπερκαλύπτουν όλο και περισσότερο τις 

εξαγωγές της οικονομίας μας. Έτσι λοιπόν, το 2006 το εμπορικό ισοζύγιο είχε 

έλλειμμα -35.286 εκ. ευρώ, το 2007 -41.499 εκ ευρώ, ενώ το 2008 το έλλειμμα 

έφτασε στο -44.049 εκ ευρώ.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση 

της λίστας των εισαγωγών ως ποσοστού του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με 

18,1% και στην τελευταία θέση της λίστας των εξαγωγών ως ποσοστού του ΑΕΠ με

Επίσης, η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά το άνοιγμα της 

ψαλίδας ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, αφού σε 24 

άλλες χώρες της Ένωσης, εξαιρουμένης της Κύπρου και της Μάλτας, υπάρχει μια 

σαφής ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές του εξωτερικού εμπορίου, κάτι που έχει 

ευεργετικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών τους. Στην Ελλάδα 

η σχέση εισαγωγών προς εξαγωγές φτάνει το 3 προς 1 . 85 *

85 Σιάχος, Δ.,Ν, (2009), «Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος», σελ 5.
8ί’ Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Τεύχος 119
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‘Συμπεράσματα

Το έλλειμμα του 2010 αναμένεται να κλείσει στο αστρονομικό ποσό του 15,5% 

σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των επιτρόπων του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Αυτό 

δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τους ήδη υψηλούς στόχους για μείωση του 

ελλείμματος κατά 5,5% που έχει θέσει η παρούσα κυβέρνηση και ιδιαίτερα για δύο 

λόγους. Κατά πρώτον ήδη η ελληνική οικονομία είναι σε υφεσιακή πορεία με 

αποτέλεσμα το κράτος να αδυνατεί να αντλήσει επιπλέον πόρους είτε μέσω άμεσης 

είτε μέσω έμμεσης φορολογίας. Κατά δεύτερον έχει εμφανιστεί η ανάγκη το κράτος 

να παρέμβει στοχευμένα υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων με προνοιακές 

επιδοματικές πολιτικές ή με επένδυση στις ήδη υπάρχουσες προνοιακές δομές για να 

αποφευχθεί η διολίσθησή τους ή για να αποτραπεί η παρατεταμένη παραμονή τους
, ,  ,  9ίΊκάτω απο την γραμμή της φτώχειας .

Αρνητική εξέλιξη παραμένει και η παραμονή του πληθωρισμού σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα και συγκεκριμένα για τον Οκτώβριο του 2010 στο 5,2%. Αυτό σημαίνει ότι 

τα αγαθά και οι υπηρεσίες παραμένουν ακριβά εξαιτίας ενός συνδυασμού γεγονότων: 87

87 Η φτώχεια ορίζεται πάντοτε με αναφορά σε ένα επίπεδο ζωής κάτω από το οποίο τα άτομα 

ονομάζονται «φτωχά». Αυτό το επίπεδο ζωής αποκαλείται γραμμή φτώχειας. Το πρώτο πρόβλημα που 

παρουσιάζει η μέτρηση της φτώχειας είναι ο καθορισμός του τί εννοούμε με αυτή την έννοια. Η 

επίσημη γραμμή φτώχειας στις ΗΠΑ αντιστοιχεί σε εισόδημα πενήντα φορές υψηλότερο απ’ότι το 

μέσο εισόδημα στην Ινδία. Συνεπώς, οι αμερικανοί φτωχοί είναι ασύγκριτα πιο ευκατάστατοι από την 

πλειοψηφία των Ινδών.. Ένας απόλυτος ορισμός της φτώχειας, ανεξάρτητος από χρόνο και κοινωνία, 

τη συνδέει με την αδυναμία των ατόμων να επιβιώσουν όταν δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους και 

άρα με το επίπεδο εισοδήματος επιβίωσης. Ένας σχετικός ορισμός της φτώχειας συσχετίζει το επίπεδο 

ζωής των φτωχών με τα πρότυπα διαβίωσης της κοινωνίας όπου ζουν. Έτσι, για παράδειγμα, οι φτωχοί 

θα μπορούσαν να οριστούν ως τα άτομα που το εισόδημά τους είναι κατώτερο του μισού του μέσου 

εισοδήματος ή αυτοί των οποίων το εισόδημα δεν μπορεί να τους δώσει πρόσβαση στις κανονικές 

δραστηριότητες των ατόμων στην κοινωνία. Το μισό του μέσου εισοδήματος ή το εισόδημα που δίνει 

πρόσβαση στις κανονικές κοινωνικές δραστηριότητες αποτελούν παραδείγματα ορισμού της γραμμής 

φτώχειας. Για λεπτομέρειες γύρω από το θέμα Γιάννης Υφαντόπουλος (2005), Διαχρονικές Διαστάσεις 

της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο «Φτώχεια, Αποκλεισμός 

& Κοινωνικές Ανισότητες», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Λαύριο, 22-23 Σεπτεμβρίου 

2005, σελ. 20 επίσης Παρατηρητήριο Φτώχειας, Εισοδημάτων, Ανισοτήτων (2008), Η φτώχεια στην 

Ελλάδα σήμερα, Πόρισμα 2008, σελ. 7
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• της μετακύλισης του αυξημένου κόστους των επιχειρήσεων στον τελικό 

καταναλωτή,

• της αύξησης των εμμέσων φόρων και

• της προσπάθειας άντλησης υπεραποδόσεων έστω και με μειωμένες πωλήσεις 

από τις επιχειρήσεις που για λόγου πολιτικής είτε θέλουν να εμφανίσουν 

διατηρήσιμες τις μετοχικές τους αποδόσεις είτε επιθυμούν να αποφύγουν μια 

εγγραφή ζημιών στους προϋπολογισμούς τους.

Παράλληλα το υψηλό κόστος άντλησης κεφαλαίων από το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν επιτρέπει δυναμικές οικονομικές επεκτάσεις και 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω άντλησης φτηνού χρήματος. Συνεπώς ο κύκλος 

των επενδύσεων και της εισροής κεφαλαίου στην Ελλάδα θα κινηθεί σε υποτονικά ή 

και αρνητικά επίπεδα το 2010. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προάγγελο για την 

είσοδο της χώρας μας σε μια καθοδική σπείρα στασιμοπληθωρισμού.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι λογικό και αναμενόμενο το χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και ειδικότερα λόγω μείωσης του ΑΕΠ και 

παράλληλης αύξησης των συσσωρευμένων ελλειμμάτων να παρουσιάσει αύξηση και 

να φτάσει στο τέλος του 2010 τα επίπεδα του 115-120%. Ακόμη και αν οι 

δημοσιονομικοί στόχοι του 2010 επιτευχθούν δεν υπάρχουν περαιτέρω κοινωνικές 

αντοχές και οικονομικές δεξαμενές άντλησης κεφαλαίων και περικοπής δαπανών έτσι 

ώστε το ελληνικό κράτος να γυρίσει σε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. 

Μοναδική πιθανότητα είναι η από όλους ελπιζόμενη επιτυχή εφαρμογή ενός 

αναπτυξιακού προγράμματος που θα φέρει νέο αίμα στην ελληνική οικονομία.

Δυνητική είναι και η επιλογή μιας επαναδιαπραγμάτευσης του ελληνικού χρέους. 

Χωρίς να είναι εδώ ο χώρος για μια αναλυτική παρουσίαση του θέματος οφείλουμε 

ακροθιγώς να σχολιάσουμε τις θετικές ή αρνητικές εξελίξεις της πιθανότητας αυτής. 

Αν το ελληνικό κράτος επιτύχει την δημοσιονομική προσαρμογή του 2010 τότε με 

εμπεδωμένη την αξιοπιστία του θα μπορέσει να αποκλιμακώσει τα spreads και 

συνεπώς να αναδιαπραγματευτεί το χρέος με ευνοϊκότερους όρους που αφορούν 

κυρίως τον χρόνο αποπληρωμής. Στην αντίθετη περίπτωση η επιμήκυνση του χρέους
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θα γίνει υπό δυσμενείς όρους επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο με υψηλότερα 

επιτόκια την ήδη καθηλωμένη εθνική οικονομία. Τρίτη πιθανότητα είναι η 

πραγματική ή εναλλακτικά εκβιαστική στάση πληρωμών με σκοπό τον εξαναγκασμό 

των δανειστών μας σε διαπραγμάτευση για ένα hair cut των ελληνικών ομολόγων και 

κατ’ επέκταση του χρέους ελαφραίνοντας το οικονομικό βάρος για τις επόμενες 

γενεές. Σκόπιμο είναι να θυμόμαστε ότι οι δανειστές μας είναι επενδυτές και ως 

τέτοιοι ανέλαβαν ένα επιχειρηματικό ρίσκο δανείζοντάς μας. Μέσα στα ρίσκα αυτά 

είναι και οι μη αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας λόγω πτωχεύσεως, ένα μάλλον 

σύνηθες φαινόμενο στην οικονομική πρακτική
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Προτάσεις

Πέρα από την ανάγκη άμεσης εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο καλύπτει την περίοδο 2007-2013 και μας παρέχει τη 

δυνατότητα για επενδύσεις στην περιφέρεια άνω των 20 δις ευρώ, θα πρέπει να 

δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα:88

1) Στήριξη της αγοραστικής δύναμης των μεσαίων στρωμάτων και ενίσχυση των 

κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

• Εισοδηματική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, χαμηλόμισθων και 

ανέργων.

• Μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων με την εφαρμογή 

περισσότερων κλιμακίων στη βάση μιας προοδευτικής -  αναλογικής κλίμακας 

με τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας ώστε να μη δημιουργούνται 

απώλειες στα εισοδήματα των μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και 

συνταξιούχων από την αύξηση του πληθωρισμού.

• Ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος έμμεσα με τη μείωση της 

παραπαιδείας και την αύξηση των δαπανών του κοινωνικού κράτους για 

παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια.

• Προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας.

• Ανώτατο όριο επιτοκίων των πιστωτικών καρτών.

88 Σιάχος, Δ.,Ν, (2009), «Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδος»
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2) Στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των Μ ικρό-Μ εσαίων Επιχειρήσεων.

• Αύξηση των Δημοσίων επενδύσεων με κατεύθυνση την παιδεία, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

• Ενίσχυση των MME με ανακατανομή πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία της 

ΕΕ και ενεργοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

• Στήριξη της επιχειρηματικότητας με απλούστευση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

• Η επιβολή νέων φόρων στις MME θα έχει ολέθρια αποτελέσματα.

3) Ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας

• Άμεση ενίσχυση της οικιστικής δραστηριότητας, με σημαντική επιχορήγηση 

του επιτοκίου στεγαστικών δανείων για μια ΙΟετία, και επέκταση των 

φορολογικών κινήτρων που έληξαν την 31/12/2009 για άλλα δύο χρόνια.

• Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις, να προβεί σε μαζικές αγορές ολοκληρωμένων και ημιτελών 

απούλητων κατοικιών (λόγω της κρίσης), και να τις εντάξει στο πρόγραμμα 

παροχής επιδοτούμενης στέγης για τους δικαιούχους, με έμφαση στις ευπαθείς 

ομάδες, αλλά και στους νόμιμους μετανάστες.

4) Αντιμετώπιση της ανεργίας με τη στήριξη της απασχόλησης και την 

επιδότηση της εργασίας αντί μόνο την επιδότηση των ανέργων.

• Στήριξη των επιχειρήσεων που διατηρούν τις θέσεις εργασίας με κίνητρα.

• Χρήση επιδοτήσεων για κάθε νέα θέση εργασίας.

• Ενίσχυση της κοινωνικής εργασίας.
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5) Μ εταρρύθμιση του Φορολογικού Συστήματος

• Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαμορφώθηκε κάτω από το βάρος των 

δημοσιονομικών προβλημάτων, επέτεινε τα πολύπλοκα γραφειοκρατικά 

προβλήματα και αύξησε τη φοροδιαφυγή. Η ανάγκη για την αναμόρφωση του 

φορολογικού συστήματος πηγάζει από το γεγονός ότι το ισχύον σύστημα έχει 

γίνει πολύπλοκο με μεγάλο κόστος διαχείρισης, είναι άδικο στην κατανομή 

των φορολογικών βαρών, δημοσιονομικά αναποτελεσματικό, αδυνατεί να 

εξαλείψει το έλλειμμα και να μειώσει δραστικά το ενοποιημένο χρέος της 

Γενικής Κυβέρνησης, νοσεί από εκτεταμένη φοροδιαφυγή και γενικά δεν 

ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και του Έλληνα 

πολίτη.

6) Κρατικός παρεμβατισμός και αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου του 

Χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά

• Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών με αύξηση του 

μετοχικού τους κεφαλαίου.

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εποπτείας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα νέο διεθνές πλαίσιο που θα ρυθμίζει 

τη χρηματοπιστωτική λειτουργία.

• Πλήρη δημόσιο έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας και την ενίσχυση του ρόλου 

του δημοσίου στο ΤΤ και την Αγροτική Τράπεζα ώστε με ένα ισχυρό πυλώνα 

δημοσίου μετοχικού ενδιαφέροντος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα να 

ενισχυθεί η παρέμβαση του δημοσίου στη χρηματοπιστωτική λειτουργία και 

την κατανομή των πόρων στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

• Οι οργανισμοί αξιολόγησης χρηματοοικονομικών προϊόντων εφόσον 

προσφέρουν πληροφόρηση και εκτιμήσεις στο κοινό είναι δημόσια αγαθά και 

για αυτό θα πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα και να εποπτεύονται από τις 

εποπτικές αρχές.
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• Αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών.

• Ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας μέσω του ΤΕΜΠΕ.
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