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Δηζαγωγή
Οη θξίζεηο αλέθαζελ απνηεινύζαλ θάηη ην αλαπόζπαζην, αιιά θαη πνιιέο θνξέο
αλαπόθεπθην, γηα θάζε νηθνλνκία. Μάιηζηα κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε πνπ νδήγεζε
ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αγνξώλ έγηλε πην έληνλε θαη ε κεηαδνηηθόηεηα ησλ
θξίζεσλ. Μηα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα πάξεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη λα
πεξηιακβάλεη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο, ηξαπεδηθέο ρξενθνπίεο, πθέζεηο,
ρξενθνπίεο επηρεηξήζεσλ, πςειή αλεξγία, ειιεηκκαηηθνύο πξνππνινγηζκνύο,
λνκηζκαηηθή ραιαξόηεηα, ππεξπιεζσξηζκό, αδπλακία δαλεηζκνύ πνπ ζπλεπάγεηαη
δπζθνιίεο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεώλ. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη θαη κεηάιιαμε
θάπνηνπ είδνπο θξίζεο ζε άιιν είδνο όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξόζθαηε κεηαηξνπή
ηεο πηζησηηθήο θξίζεο ζε θξίζε δεκόζηνπ ρξένπο. Σα αίηηα πνπ νδεγνύλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θξίζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: Μηα πνιηηηθή ρακειώλ επηηνθίσλ πνπ
ζπλεπάγεηαη πςειή ξεπζηόηεηα θαη πηζησηηθή επέθηαζε λα νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό
κηαο θνύζθαο (όπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηηο ΗΠΑ αξρηθά ζηηο κεηνρέο πςειήο
ηερλνινγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αγνξά αθηλήησλ). Πνιύπινθα θαη θαηλνηόκα
ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία κέζα από ηελ ηηηινπνίεζε όπσο παξάγσγα πξνηόληα
δνκεκέλα (πρ CDO) λα απνδεηθλύνληαη ηνμηθά θαζώο αληί λα βειηηώζνπλ ηε
δηαρείξηζε θηλδύλσλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν θαη ζρεδηάζηεθαλ λα απμάλνπλ ζεκαληηθά
ηνλ θίλδπλν βαζηδόκελα ζε ζεσξεηηθά κνληέια θαη ππνδείγκαηα πνπ θάλνπλ δύζθνιε
θαη ηελ ηηκνιόγεζή ηνπο. Έιιεηςε ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη απνξξύζκηζε κε
πεξηνξηζκέλε επνπηεία. Καθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδώλ κε ππεξβνιηθή κόριεπζε.
Καηάξγεζε δηαηάμεσλ (όπσο πρ ν λόκνο glass-steagall ην 1999 πνπ δηαρώξηδε ηηο
ηξάπεδεο ζε επελδπηηθέο θαη εκπνξηθέο) νδήγεζαλ ζε εζηθό θίλδπλν κε ηε δεκηνπξγία
ηδξπκάησλ «πνιύ κεγάισλ γηα λα πησρεύζνπλ» θαη ππέξκεηξε αλάιεςε θηλδύλσλ
εθόζνλ ηα θέξδε ζα ηδησηηθνπνηνύληαλ ελώ νη δεκίεο ζα αλαιακβάλνληαλ λα
θαιπθζνύλ από ην θξάηνο. εκαληηθόο θαη ν ξόινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηόζν νη νίθνη
αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο όζν θαη ηα hedge funds κε ηηο θεξδνζθνπηθέο
επηζέζεηο πνπ κπνξνύλ λα απηνεθπιεξώλνληαη. Μελ μερλάκε θαη ηηο αληζνξξνπίεο
ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαζώο θαη δνκηθέο-ζπζηεκηθέο αδπλακίεο (όπσο πρ ζηελ
αξρηηεθηνληθή ηεο επξσδώλεο) πνπ νδεγνύλ ζε θξίζεηο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο πάιη
όπσο ζηελ Διιάδα ππεύζπλεο ζεσξνύληαη δεκνζηνλνκηθέο αηαζζαιίεο θαη κηα
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νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ βαζηδόηαλ ζε ρξέε ηα νπνία ζηήξηδαλ κε δηαηεξήζηκα
επίπεδα θαηαλάισζεο. Αλεμάξηεηα όκσο από ηνπο παξάγνληεο θαη ηα αίηηα πνπ
νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ κεηά ην μέζπαζκά ηνπο έξρεηαη ε ώξα
ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηώπηζεο-πεξηνξηζκνύ ηνπο ζπλήζσο κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ ζπλδπαζηηθά ιηηόηεηα, κεηαξξπζκίζεηο, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη
απειεπζέξσζε αγνξώλ πάληα ππό ηε ζθέπε δηεζλνύο νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ θαη
ζεζκηθνύ δαλεηζκνύ (όπσο πρ από ην ΓΝΣ). ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ινηπόλ όπσο
γίλεηαη αληηιεπηό όρη απνθιεηζηηθά κε απνζηεηξσκέλν επηζηεκνληθό ιόγν αιιά κε
θξηηηθή άπνςε αζρνινύκαζηε θπξίσο κε απηά ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο κηαο
θξίζεο θαη ην πόζν απνηειεζκαηηθά είλαη. Η απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο εμαξηάηαη
θπζηθά θαη από ην ζθνπό ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Θα δνύκε πεξηπηώζεηο θξίζεσλ ζηε
Λαηηληθή Ακεξηθή, ηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, ηε Ρσζία θιπ θαη λα απνδεηρηεί αλ ηα
πξνγξάκκαηα απηά ζηνρεύνπλ ζηε ζσηεξία θξαηώλ ζηα νπνία εθαξκόδνληαη ή
κήπσο όπσο πνιινί εληνπίδνπλ θύξηνο ζθνπόο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε
δηαθύιαμε θαη πξνζηαζία ηξαπεδώλ πνπ δάλεηζαλ ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο θαη ε
απνθπγή θαηάξξεπζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο κέζσ κηαο κεηάδνζεο ηεο θξίζεο.
Ωζηόζν εθηόο από ηα πξνγξάκκαηα αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ ζα εμεηαζηνύλ θαη
θάπνηα κηθξόηεξα δεηήκαηα (όπσο πρ ην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο) θαζώο θαη
άιια επηκέξνπο ζέκαηα ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθώλ ζηξαηεγηθώλ πνπ
εθαξκόδνληαη.
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Α΄ ΜΔΡΟ: Πεξηπηωζηνινγηθέο αλαιύζεηο

Οη θξίζεηο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο
Οη ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο γηα πνιιά ρξόληα ήηαλ κνλαδηθέο ζην είδνο ηνπο
ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο, ηηο ηξαπεδηθέο ρξενθνπίεο, ηνλ ππεξπιεζσξηζκό. ηελ
εμνπζία ελαιιάζζνληαλ θπβεξλήζεηο κε ιαηθίζηηθα πξνγξάκκαηα ην θόζηνο ησλ
νπνίσλ δελ κπνξνύζαλ λα αληέμνπλ. Γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ πξνγξακκάησλ
απηώλ θαηέθεπγαλ είηε ζην δαλεηζκό από μέλνπο ηξαπεδίηεο, κε απνηέιεζκα
πξνβιήκαηα ζην ηζνδύγην πιεξσκώλ θαη αζεηήζεηο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεώλ,
είηε ζην ηύπσκα ρξήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηνλ ππεξπιεζσξηζκό.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαηλόηαλ ε Λαηηληθή Ακεξηθή λα έρεη δηδαρζεί πνιιά.
Έηζη πξνρώξεζε ζε κεηαξξπζκίζεηο κε ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθώλ εηαηξηώλ,
θαηάξγεζε πεξηνξηζκώλ ζηηο εηζαγσγέο, πεξηνξηζκό ειιεηκκάησλ ηνπ
πξνππνινγηζκνύ. Άκεζε πξνηεξαηόηεηα απνηέιεζε ν έιεγρνο ηνπ πιεζσξηζκνύ.
Κάπνηεο ρώξεο πήξαλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο ζηα
λνκίζκαηά ηνπο θαη επηβξαβεύηεθαλ κε κεγαιύηεξε απνδνηηθόηεηα θαη αλαλέσζε
ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ μέλσλ επελδπηώλ. Οη ρξεκαηηθέο εηζξνέο ζηηο ρώξεο ήηαλ
ηεξάζηηεο ζε ζρέζε κε ηα δάλεηα πνπ ηηο είραλ νδεγήζεη ζηελ πξώηε θξίζε ρξένπο.
Κάπνηνη κηινύζαλ θαη γηα ην «κεμηθαληθό ζαύκα». Μεξηθνύο κήλεο αξγόηεξα ην
Μεμηθό βπζίζηεθε ζηε ρεηξόηεξε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Η
θξίζε-ηεθίια πξνθάιεζε κηα από ηηο ρεηξόηεξεο πθέζεηο θαη νη επηπηώζεηο ηεο
εμαπιώζεθαλ ζε όιε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή επεξεάδνληαο ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα ηεο
Αξγεληηλήο. Απηό πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη αληηιεπηό είλαη πσο ε θαιή γλώκε ησλ
αγνξώλ κεηαβάιιεηαη πνιύ γξήγνξα αλεμάξηεηα από ηα όζα ζεηηθά γξάθεη ν ηύπνο
ζήκεξα.

Μεμηθό
Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ην Μεμηθό αθνινπζνύζε κηα πξνζεθηηθή πνιηηηθή κε
εζσζηξεθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή κε θιάδνπο πνπ εμππεξεηνύζαλ ηελ εγρώξηα αγνξά
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πξνζηαηεπόκελνπο από ηηο πην απνδνηηθέο μέλεο επηρεηξήζεηο κε δαζκνύο θαη
πεξηνξηζκνύο ζηηο εηζαγσγέο ρσξίο λα εθηίζεηαη πνιύ ρξεκαηνπηζησηηθά. Απηή ε
πνιηηηθή δελ ήηαλ απνδνηηθή, ε αλάπηπμε ήηαλ απνγνεηεπηηθή αιιά ηνπιάρηζηνλ δελ
ππήξραλ θξίζεηο.
ηε ζπλέρεηα ε κεμηθαληθή νηθνλνκία εηζήιζε ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο επέθηαζεο
κε λέα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, πςειέο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη δάλεηα από μέλεο
ηξάπεδεο.
ύκθσλα κε ηε γεληθόηεξε αληίιεςε νη ρξεκαηνπηζησηηθνί θίλδπλνη ήηαλ ειάρηζηνη.
Μέρξη ην 1982 ε απόδνζε ησλ κεμηθαληθώλ νκνιόγσλ ήηαλ πνιύ ρακειή θάηη πνπ
θαλέξσλε ην γεγνλόο όηη νη επελδπηέο δελ ζεσξνύζαλ πηζαλό ηνλ θίλδπλν κε
έγθαηξεο πιεξσκήο ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ.
Ωζηόζν κεηά κεμηθαλνί αμησκαηνύρνη ελεκέξσζαλ ηηο ΗΠΑ πσο δελ ππήξραλ
ρξήκαηα θαη πσο ην Μεμηθό ζην εμήο δε ζα κπνξνύζε λα εμππεξεηήζεη ηα ρξέε ηνπ.
Μέζα ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε θξίζε εμαπιώζεθε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο
Λαηηληθήο Ακεξηθήο αθνύ νη ηξαπεδίηεο ζηακάηεζαλ λα δαλείδνπλ θαη άξρηζαλ λα
δεηνύλ ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ. Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο θαηάθεξαλ λα
απνθύγνπλ ηελ άκεζε αζέηεζε πιεξσκώλ ράξε ζε ζπληνληζκέλν δαλεηζκό από
δηεζλή ηδξύκαηα, από ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ρξόλνπ
απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Η άκεζε θαηάξξεπζε κπνξεί λα κε ζπλέβε όκσο ην
ηίκεκα ήηαλ ζνβαξή ύθεζε.
Σόηε μεθίλεζε ν λένο γύξνο κεηαξξπζκίζεσλ. Δγθαηαιείθζεθαλ νη θξαηηθίζηηθεο
απόςεηο παιαηόηεξσλ δεθαεηηώλ πηζηεύνληαο πσο ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζα
επηηεπρζεί κε πγηείο πξνππνινγηζκνύο, ρακειό πιεζσξηζκό, αλνηθηέο αγνξέο θαη
ειεύζεξν εκπόξην. Ξεθίλεζε ε απειεπζέξσζε ηνπ κεμηθαληθνύ εκπνξίνπ κε
θαηάξγεζε ησλ δαζκώλ. Η θπβέξλεζε άξρηζε λα πνπιάεη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο.
Μία θξίζηκε πνιηηηθή θίλεζε ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ε πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ ρξένπο κε ηε βνήζεηα θαη ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ. Ο ππνπξγόο
νηθνλνκηθώλ Μπξέηληη αλήγγεηιε πσο ζα έπξεπε λα ζρεδηαζηεί θάπνηαο κνξθήο
παξαγξαθή αλαθνηλώλνληαο πσο ηα ρξέε δελ επξόθεηην λα απνπιεξσζνύλ ζηελ
νιόηεηά ηνπο. Έηζη πξνέθπςε ην ζρέδην Μπξέηληη θαη ην Μεμηθό αληηθαηέζηεζε ην
αλεμόθιεην ρξένο ηνπ κε ηα κηθξόηεξεο νλνκαζηηθήο αμίαο «νκόινγα Μπξέηληη». Η
ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή ςπρνινγηθά θαζώο νη κεμηθαλνί πνπ
γηα θαηξό δελ αλαγλώξηδαλ ην ρξένο είδαλ ηνπο μέλνπο ηξαπεδίηεο λα παξαηηνύληαη
από ηηο ζθιεξέο απαηηήζεηο ηνπο. Σαπηόρξνλα νη μέλνη επελδπηέο πνπ κέρξη εθείλε ηε
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ζηηγκή θνβνύληαλ λα ηνπνζεηήζνπλ θεθάιαηα ζην Μεμηθό κεηά ηε ζπκθσλία
Μπξέηληη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ηνπνζεηήζνπλ εθ λένπ ρξήκαηα ζηε ρώξα. Σα
επηηόθηα κεηώζεθαλ θαη ην ίδην ζπλέβε θαη κε ην έιιεηκκα ηνπ πξνππνινγηζκνύ. Με
ηε ζπκθσλία Μπξέηληη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάζηαζε ηνπ Μεμηθνύ είρε κεηαβιεζεί
πιήξσο.
Άιιε κηα κεηαξξύζκηζε ήηαλ θαη ε ίδξπζε ηεο δώλεο ειεύζεξνπ εκπνξίνπ κε Ηπα
θαη Καλαδά ην 1990 ηε ιεγόκελε Βνξεηνακεξηθαληθή πκθσλία Διεύζεξσλ
πλαιιαγώλ NAFTA. Η ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία ήηαλ θαη απηή πνιύ ζεκαληηθή
ςπρνινγηθά.
Όζν ζπλερίδνληαλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζην Μεμηθό, κε πώιεζε θξαηηθώλ
επηρεηξήζεσλ, άξζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο εηζαγσγέο, ππνδνρή μέλσλ επελδύζεσλ
ππήξρε κεγάινο ελζνπζηαζκόο γηα ηελ πνξεία ηνπ Μεμηθνύ.

Αξγεληηλή
ην παξειζόλ ε Αξγεληηλή ήηαλ από ηηο πινπζηόηεξεο ρώξεο ηδηαηηέξσο πινύζηα ζε
πόξνπο. Αθόκε θαη ηόηε βέβαηα είρε ηελ ηάζε λα ηππώλεη πνιύ ρξήκα θαη λα
δπζθνιεύεηαη λα εμππεξεηήζεη ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο. Σα ρξόληα ηνπ κεζνπνιέκνπ
όπσο γηα όιεο ηηο ρώξεο πνπ εμήγαγαλ πόξνπο έηζη θαη γηα ηελ Αξγεληηλή ήηαλ
δύζθνια. Γαλεηδόκελε ππεξβνιηθά ζηηο θαιέο επνρέο είρε λα αληηκεησπίζεη κεηά ηηο
ρακειέο ηηκέο θαη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεώζεηο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο ύθεζεο κεηά
ην 30 ε Αξγεληηλή κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ πέζν, ηνπο ειέγρνπο ζηε θπγή θεθαιαίσλ
θαη ην κνξαηόξηνπκ ζηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο θαηάθεξε λα πεηύρεη ζηε ζπλέρεηα
κηα ηζρπξή αλάθακςε.
Οη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο όκσο νδήγεζαλ ζηελ θαζηέξσζε θάπνησλ θαθώλ
ζπλεζεηώλ πνπ απνδείρηεθαλ θαηαζηξνθηθέο. Οη έιεγρνη ζην μέλν ζπλάιιαγκα
απνζάξξπλαλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ελίζρπζαλ ηε δηαθζνξά. Οη πεξηνξηζκνί
ζηηο εηζαγσγέο είραλ σο κόλν ζηόρν ηελ επηβίσζε κε απνδνηηθώλ θιάδσλ. Οη
εζληθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο απνξξνθνύζαλ ηεξάζηηα θνλδύιηα ρσξίο όκσο λα
παξέρνπλ νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο. Ο εθηξνρηαζκόο ησλ δαπαλώλ νδήγεζε ζε αθόκε
κεγαιύηεξν πιεζσξηζκό. Σν 1989 ε ρώξα είρε έλαλ απίζηεπην ππεξπιεζσξηζκό κε
ηηο ηηκέο λα απμάλνληαη κε ξπζκό 3000% ην ρξόλν.
ηε ζπλέρεηα ήξζε ε ώξα γηα έλα ζρέδην κεηαξξύζκηζεο πην ξηδνζπαζηηθό από ην
κεμηθαληθό. Σν ζρέδην πεξηειάκβαλε ην άλνηγκα ηεο Αξγεληηλήο ζηηο παγθόζκηεο
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αγνξέο, ηελ ηαρύηαηε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνύ θαη κεγάινπ δεκόζηνπ
ηνκέα.
Τπήξμε θαη λνκηζκαηηθή κεηαξξύζκηζε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ζα
πηνζεηνύληαλ ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε θάπνην μέλν λόκηζκα. Θα
ζπλέδεαλ ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο κε ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο κηαο άιιεο ρώξαο θαη
ε έθδνζε ηνπηθνύ λνκίζκαηνο ζα ζηεξηδόηαλ ζε απνζεκαηηθά ζθιεξνύ λνκίζκαηνο.
Η κεηαηξνπή ησλ λνκηζκάησλ από ηνπο θαηόρνπο ζα γηλόηαλ ζηε λνκηθά
θαηνρπξσκέλε ηζνηηκία ελώ ε θεληξηθή ηξάπεδα έπξεπε λα δηαζέηεη αξθεηό ζθιεξό
λόκηζκα γηα ηηο αληαιιαγέο. Σν θαηλνύξγην πέζν ινηπόλ είρε κηα ηζνηηκία 1 πξνο 1 ζε
ζρέζε κε ην δνιάξην. πλεπώο θάζε πέζν πνπ θπθινθνξνύζε ζηεξηδόηαλ από έλα
δνιάξην ζπλαιιαγκαηηθώλ απνζεκάησλ. Έηζη ε Αξγεληηλή δελ είρε πηα ηε
δπλαηόηεηα λα ηππώλεη ρξήκα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά κε ηνλ πιεζσξηζκό λα
πέθηεη κε ξαγδαίνπο ξπζκνύο. Όπσο θαη ην Μεμηθό έηζη θαη ε Αξγεληηλή
δηαπξαγκαηεύηεθε κηα ζπκθσλία Μπξέηληη θαη κε παξόκνην ηξόπν ππήξραλ θαη ζηελ
πεξίπησζή ηεο θεθαιαηαθέο εηζξνέο ελώ θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία βειηηώζεθε κε
κεγάιε άλνδν ηνπ ΑΔΠ ηεο Αξγεληηλήο.

Σα πξνβιήκαηα μεθηλνύλ
Σόζν ην Μεμηθό όζν θαη ε Αξγεληηλή είραλ έλα ζέκα ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειόηεηα
ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Καη νη δύν είραλ ζηαζεξνπνηήζεη ηα λνκίζκαηά ηνπο
αληηκεησπίδνληαο ηνλ πιεζσξηζκό. Όκσο ε επηβξάδπλζε ηνπ πιεζσξηζκνύ
πζηεξνύζε έλαληη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηζνηηκίαο. Σα πξνηόληα θαη ησλ δύν ρσξώλ
ήηαλ αθξηβά ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο θαη νη νηθνλνκνιόγνη αλαξσηηνύληαλ αλ ηα
λνκίζκαηα είραλ ππεξηηκεζεί. Παξόκνηα δεηήκαηα ππήξραλ θαη ζην εκπνξηθό
ηζνδύγην θαη ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη
κεμηθαληθέο εμαγσγέο απμάλνληαλ κε αξγνύο ξπζκνύο γηαηί ην ηζρπξό πέζν έθαλε ηηο
ηηκέο κε αληαγσληζηηθέο. Δπηπιένλ νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ πνιύ ηόζν ιόγσ ηεο
θαηάξγεζεο ησλ δαζκώλ όζν θαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο πίζησζεο. Έηζη ην έιιεηκκα
ηεο ρώξαο ήηαλ πιένλ επηθίλδπλα πςειό. Οη πεξηζζόηεξνη ζεώξεζαλ πσο δελ ππήξρε
ιόγνο αλεζπρίαο εθηηκώληαο πσο ην εκπνξηθό έιιεηκκα θαλέξσλε όηη ην Μεμηθό
ήηαλ απνδέθηεο μέλσλ επελδύζεσλ. Σόληδαλ επίζεο όηη ε θπβέξλεζε ηνπ Μεμηθνύ
είρε ηζνζθειηζκέλν πξνππνινγηζκό απμάλνληαο ην ελεξγεηηθό ηεο κε
ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα.
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Όκσο παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο εηζξνέο θεθαιαίνπ ράξε ζηηο μέλεο επελδύζεηο
ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ήηαλ ππεξβνιηθά κηθξή. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
ππήξραλ απόςεηο πσο ην κεηξήζηκν απνηέιεζκα είλαη κελ κηθξό αιιά νη αξηζκνί δελ
θαλέξσλαλ πιήξσο ηελ πξαγκαηηθή πξόνδν ηεο νηθνλνκίαο κε ην κεηαζρεκαηηζκό
ηεο από εζσζηξεθή ζε εμσζηξεθή.
Τπήξρε θαη ε άπνςε πσο ην πξόβιεκα ζρεηίδνληαλ κε ηελ αμία ηνπ πέζν. Όληαο
ηζρπξό θαζηζηνύζε ηα κεμηθαληθά πξνηόληα αθξηβά ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο
εκπνδίδνληαο ηελ νηθνλνκία λα επσθειεζεί. Άξα πίζηεπαλ πσο ρξεηάδνληαλ κηα
ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Δθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα ην 1992 κάιηζηα ε
Βξεηαλία είρε αλαγθαζηεί λα αθήζεη ηελ αμία ηεο ζηεξιίλαο λα πέζεη. Οη ζπδεηήζεηο
απηέο απνξξίθζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ην νηθνλνκηθό
πξόγξακκα ζπλέρηζε σο είρε.

Η θξίζε ηεθίια
ηα ηέιε ηνπ 1994 ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηνπ Μεμηθνύ κεηώλνληαλ ζπλερώο.
Θα έπξεπε λα ιεθζνύλ απνθάζεηο. Μπνξνύζαλ λα απμήζνπλ ηα επηηόθηα θαη λα
θάλνπλ ειθπζηηθή γηα ηνπο Μεμηθαλνύο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο,
ελδερνκέλσο πξνζειθύνληαο θαη μέλα θεθάιαηα. Η αύμεζε ησλ επηηνθίσλ όκσο ζα
έπιεηηε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε ηε ζηηγκή πνπ ην Μεμηθό είρε πεξάζεη
αξθεηά ρξόληα ρακειώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο. Η άιιε επηινγή πνπ ππήξρε ήηαλ ε
ππνηίκεζε ηνπ πέζν ειπίδνληαο ην απνηέιεζκα λα είλαη ην ίδην κε απηό πνπ ζπλέβε
ζηε Βξεηαλία κε ηελ αληίζηνηρε ππνηίκεζε. Θα κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα βειηησζεί
ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ κεμηθαληθώλ πξνηόλησλ αιιά θαη λα ππάξρεη ε πεπνίζεζε
πσο ππάξρνπλ πεξηζώξηα πηώζεο ησλ επηηνθίσλ.
Η απόθαζε πνπ έιαβε ην Μεμηθό ηειηθά ήηαλ ε ππνηίκεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο
Βξεηαλίαο νη θεξδνζθόπνη ζηακάηεζαλ λα πνληάξνπλ ζηελ πηώζε ηνπ λνκίζκαηνο
κεηά ηελ ππνηίκεζε. Όκσο ππάξρεη ν θίλδπλνο ε ππνηίκεζε λα ζεσξεζεί σο
πξνπνκπόο θη άιισλ ππνηηκήζεσλ θαη ε θεξδνζθνπία λα ζπλερηζηεί. Γηα λα κε
ζπκβεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ε ππνηίκεζε λα είλαη αξθεηά κεγάιε. Δηδάιισο ζα
ππάξρνπλ πξνζδνθίεο γηα πεξαηηέξσ ππνηηκήζεηο. Δπηπιένλ κεηά ηελ ππνηίκεζε ζα
πξέπεη ε θπβέξλεζε λα δώζεη ζπγθεθξηκέλα κελύκαηα δηαθνξεηηθά κπνξεί λα
δεκηνπξγεζνύλ ακθηβνιίεο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη λα επηθξαηήζεη
παληθόο. Σν Μεμηθό βέβαηα δελ έθαλε ηίπνηα. Η ππνηίκεζε ήηαλ 15% πνιύ κηθξή
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ελώ θαη ε θπβεξλεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ ήηαλ θαζεζπραζηηθή. Τπήξμε καδηθή θπγή
θεθαιαίσλ θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ε ζηαζεξή ηζνηηκία εγθαηαιείθζεθε
εληειώο.
ηε ζπλέρεηα ην Μεμηθό άξρηζε λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο δειώζεηο όκσο ην θαθό είρε
ήδε γίλεη. Οη μέλνη επελδπηέο ήηαλ ζνθαξηζκέλνη αλαθαιύπηνληαο πσο ην Μεμηθό δελ
ήηαλ ε ππνδεηγκαηηθή ρώξα όπσο πίζηεπαλ θαη ήζειαλ λα θύγνπλ κε θάζε ηίκεκα.
Πνιύ ζύληνκα ην πέζν είρε ράζεη ηε κηζή ηνπ αμία. Άιιν κεγάιν πξόβιεκα ήηαλ ν
θξαηηθόο πξνππνινγηζκόο. Δθόζνλ ε θπβέξλεζε ζεσξνύληαλ αλαμηόρξεα είρε
δπζθνιίεο ζηελ πώιεζε καθξνπξόζεζκσλ νκνιόγσλ κε ζπλέπεηα κεγάια
βξαρππξόζεζκα ρξέε ηα νπνία θαη έπξεπε ηαθηηθά λα αλαλεώλεη. Υάξε ζηε
ζπκθσλία Μπξέηληη ην Μεμηθό είρε θαηαθέξεη λα αλαρξεκαηνδνηήζεη ην
βξαρππξόζεζκν ρξένο ηνπ θαη λα κεηώζεη ηα επηηόθηα. Σώξα όκσο ηα επηηόθηα είραλ
θηάζεη ζηα ύςε. Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζύληνκα εμαπιώζεθε θαη ζηνλ ηδησηηθό
ηνκέα κε ρξενθνπίεο επηρεηξήζεσλ θαη εξγάηεο λα ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη
θαηαζηξνθηθό απνηέιεζκα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Η θξίζε δελ πεξηνξίζηεθε ζην Μεμηθό αιιά εμαπιώζεθε επεξεάδνληαο ηηο άιιεο
ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη θπξίσο ηελ Αξγεληηλή. Όηαλ άξρηζε ε
θεξδνζθνπία κε ην πέζν ηεο Αξγεληηλήο θάλεθε πσο δελ ππήξρε ε πξνζηαζία πνπ
ήιπηδαλ νη δεκηνπξγνί ηεο ζύλδεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. Κάζε πέζν πνπ θπθινθνξνύζε
αληηζηνηρνύζε ζε έλα δνιάξην απνζεκάησλ θαη ζεσξεηηθά ε ρώξα ζα κπνξνύζε λα
ππεξαζπηζηεί ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο. Όκσο ν θόζκνο κεηαηξέπνληαο κεγάιεο
πνζόηεηεο πέζνο ζε δνιάξηα νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο ζηα πξόζπξα ηεο θαηάξξεπζεο θαη
καδί θαη ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο επηθίλδπλνο θύθινο. Η
κείσζε ηνπ εμσηεξηθνύ δαλεηζκνύ έρεη πνιιαπιάζηα επίδξαζε κέζα ζηελ Αξγεληηλή,
θαζώο θάζε δνιάξην κεησκέλεο πίζησζεο νδεγεί ζε αξθεηά πέζνο δαλείσλ πνπ
θαινύληαη λα εμνθιεζνύλ από ηνπο δαλεηνιήπηεο ζηελ Αξγεληηλή δεκηνπξγώληαο έλα
θαύιν θύθιν ηξαπεδηθώλ αλαιήςεσλ κε πεξαηηέξσ κεηώζεηο ηεο πίζησζεο. Η
θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αξγεληηλή γίλεηαη πνιύ δύζθνιε. Οη επηρεηξήζεηο
δπζθνιεύνληαη λα απνπιεξώζνπλ ηα δάλεηά ηνπο θαη νη θαηαζέηεο θνβνύληαη
απνζύξνληαο ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. πλήζσο γηα ηελ απνθπγή κηαο ηέηνηαο
θαηάζηαζεο ελόο θαύινπ θύθινπ καδηθώλ αλαιήςεσλ θαη κείσζεο ηεο πίζησζεο νη
θπβεξλήζεηο εγγπώληαη ηηο θαηαζέζεηο ώζηε νη θαηαζέηεο λα κελ αλεζπρνύλ θαη ε
θεληξηθή ηξάπεδα ιεηηνπξγεί σο δαλεηζηήο έθηαθηεο αλάγθεο παξέρνληαο ξεπζηόηεηα
ζηηο ηξάπεδεο. Κάηη ηέηνην δελ ζπλέβε. Οη θαηαζέηεο δελ θνβνύληαλ γηα ηελ
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αζθάιεηα ησλ πέζνο ηνπο όκσο ήζειαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αμία ηνπο ζε δνιάξηα.
Δπίζεο ε θεληξηθή ηξάπεδα δελ κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο δαλεηζηήο έθηαθηεο
αλάγθεο αθνύ ε κνλαδηθή πεξίπησζε λα ηππώζεη λέα πέζνο ήηαλ λα γίλεη ε
αληαιιαγή κε δνιάξηα. Άξα νη θαλόλεο πνπ ππνηίζεηαη ζα πξνζηάηεπαλ ην ζύζηεκα
ιεηηνύξγεζαλ κε ηνλ αθξηβώο αληίζεην ηξόπν.

Παθέηα δηάζωζεο
Η Λαηηληθή Ακεξηθή είρε αλάγθε από δνιάξηα κε ηα νπνία ην Μεμηθό ζα
απνπιήξσλε ην βξαρππξόζεζκν ρξένο ηνπ θαη ε Αξγεληηλή ζα κπνξνύζε λα ηππώζεη
πέζνο θαη λα δαλείζεη ηηο ηξάπεδέο ηεο. Σν κεμηθαληθό παθέην ήηαλ κεγαιύηεξν κε
ρξήκαηα πνπ πξνήιζαλ από δηεζλείο νξγαληζκνύο όπσο ην ΓΝΣ θαη πην δύζθνιν
πνιηηηθά θαζώο ππήξραλ ηζρπξέο δπλάκεηο πνπ δηαθσλνύζαλ κε ηε δηάζσζε
ζεσξώληαο ηε δηάζσζε ηνπ Μεμηθνύ θπξίσο έλα ζέκα πνπ αθνξά ηηο Ηπα. Σειηθά ην
Μεμηθό απέθηεζε πίζησζε 50 δηο δνιάξηα θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαηάζηαζε
άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη. Η Αξγεληηλή έιαβε 12 δηο δνιάξηα γηα λα ζηεξίμεη ηηο
ηξάπεδέο ηεο. Παξά ηε δηάζσζε ηνπ Μεμηθνύ θαη ηεο Αξγεληηλήο ππήξμε κηα πνιύ
ζνβαξή νηθνλνκηθή ζπξξίθλσζε. Σειηθά όκσο νη επελδπηέο πίζηεςαλ πσο νη ρώξεο
δελ ζα θαηέξξεαλ, ηα επηηόθηα κεηώζεθαλ, νη δαπάλεο απμήζεθαλ θαη ε θξίζε έιεμε.
Παξόια απηά ε δηάζσζε δελ ήηαλ θάπνην ζρέδην πνπ αληηκεηώπηδε ηελ νπζία ηεο
θξίζεο, αιιά κηα έλεζε ξεπζηόηεηαο ζε κηα θπβέξλεζε πνπ πήξε ηα αλαγθαία
νδπλεξά κέηξα όρη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ
αιιά θπξίσο γηα λα δείμεη ζνβαξόηεηα θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο
ηεο αγνξάο.
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Η Αζηαηηθή θξίζε
Σαηιάλδε
Η Σαηιάλδε θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζα πίζηεπε θάπνηνο όηη εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ζα
είραλ ελδηαθέξνλ κόλν γηα ηνπο ληόπηνπο θαζώο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ
νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα. Ωζηόζν από ηελ ππνηίκεζε ηνπ
λνκίζκαηόο ηεο, ηνπ κπαη, ην 1997 πξνέθπςε κηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ
επεξέαζε ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Αζίαο.

Η άλνδνο
Η Σαηιάλδε έλαο εμαγσγέαο αγξνηηθώλ πξνηόλησλ έγηλε βηνκεραληθό θέληξν ηε
δεθαεηία ηνπ 80 θαζώο νη μέλεο εηαηξίεο θαη θπξίσο νη ηαπσληθέο εγθαηέζηεζαλ εθεί
εξγνζηάζηα. ηε ζπλέρεηα ε νηθνλνκία ηεο γλώξηζε κηα ηεξάζηηα επέθηαζε. Μέρξη ηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη επελδύζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηή ηελ νηθνλνκηθή
άλζεζε πξνέξρνληαλ θπξίσο από ηηο απνηακηεύζεηο ησλ Σαηιαλδώλ. Σν μέλν ρξήκα
θαηεπζπλόηαλ ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εξγνζηαζίσλ πνπ παξήγαγαλ εμαγώγηκα
πξνηόληα. Δθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα ην εμσηεξηθό ρξένο ηεο Σαηιάλδεο ήηαλ
ειεγρόκελν θαη κηθξόηεξν από ηηο εηήζηεο εμαγσγέο ηεο. Μεηά θαη εμαηηίαο ηεο ιύζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο ρξένπο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή απνθαηαζηάζεθε ε ξνή επελδύζεσλ
πξνο ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Μάιηζηα αθνύ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ηα επηηόθηα
ήηαλ πνιύ ρακειά πνιινί επελδπηέο αλαδήηεζαλ πςειόηεξεο απνδόζεηο. Έηζη νη
νηθνλνκίεο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ απηώλ νλνκάζηεθαλ αλαδπόκελεο θαη νη
επελδπηέο αληαπνθξίζεθαλ. Σεξάζηηα πνζά ηδησηηθνύ θεθαιαίνπ θαηεπζύλζεθαλ
πξνο ηηο αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο. Η δήηεζε γηα κπαη νδήγεζε ζηελ αύμεζε ηεο
αμίαο ηνπ. Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Σαηιάλδεο είρε δεζκεπηεί λα δηαηεξεί ζηαζεξή
ηζνηηκία ζε ζρέζε κε ην δνιάξην. Έηζη αληηζηάζκηδε ηελ αύμεζε ηεο δήηεζεο κπαη κε
κηα αληίζηνηρε αύμεζε ηεο πξνζθνξάο πνπιώληαο κπαη θαη αγνξάδνληαο μέλα
λνκίζκαηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απμάλνληαλ ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο
Σαηιάλδεο θαη ηαπηόρξνλα απμάλνληαλ ε πξνζθνξά ηνπ λνκίζκαηνο. Δπίζεο ππήξρε
θαη πηζησηηθή επέθηαζε. Υάξε ζηα δάλεηα από ην εμσηεξηθό ε επέθηαζε ηεο
πίζησζεο νδήγεζε ζε έλα λέν θύκα επελδύζεσλ. Έλα κέξνο ηεο επέλδπζεο αθνξνύζε
ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη ππήξμε θεξδνζθνπία ηόζν ζηα αθίλεηα όζν θαη ζε κεηνρέο.
13

Θα κπνξνύζε λα γίλεη ιόγνο γηα ηελ ύπαξμε κηαο θνύζθαο. Η θεληξηθή ηξάπεδα ηεο
Σαηιάλδεο όληαο ππνρξεσκέλε λα πνπιάεη κπαη ζηελ αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο
πξνζπάζεζε λα μαλαγνξάζεη ηα κπαη πνπιώληαο νκόινγα. Ο δαλεηζκόο απηόο
αύμεζε ηα εγρώξηα επηηόθηα θαη ζηε ρώξα έξρνληαλ αθόκε πεξηζζόηεξα γηελ θαη
δνιάξηα κε ζπλερή αύμεζε ηεο πίζησζεο. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα ζηακαηήζεη ε
ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο πίζησζεο ήηαλ λα αθεζεί ην κπαη λα
αλαηηκεζεί. Δθείλε ηε ζηηγκή δελ ηνπο θαηλόηαλ θαιή ηδέα. Σν ηζρπξόηεξν κπαη ζα
έθαλε ιηγόηεξν αληαγσληζηηθέο ηηο εμαγσγέο ζηηο παγθόζκηεο αγνξέο θαη γεληθόηεξα
ππήξρε ε άπνςε πσο ε ζηαζεξή ηζνηηκία βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζύλεο.
Σειηθά ε επέθηαζε ηεο πίζησζεο θαη ηνπ ρξήκαηνο απηνπεξηνξίζηεθε. Η αύμεζε ηεο
θαηαλαισηηθήο δαπάλεο νδήγεζε ζε αύμεζε εηζαγσγώλ ελώ ηαπηόρξνλα νη κηζζνί
απμάλνληαλ εμαηηίαο ηεο απμαλόκελεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θάλνληαο αθόκε
ιηγόηεξν αληαγσληζηηθέο ηηο εμαγσγέο. Πξνέθπςε έλα πνιύ κεγάιν εκπνξηθό
έιιεηκκα. Σα δάλεηα ζε μέλν λόκηζκα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πιεξσκή
ησλ εηζαγσγώλ. Όπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ηα
ειιείκκαηα απηά ήηαλ δηθαηνινγεκέλα θαη δελ ζεσξήζεθαλ πξόβιεκα όπσο είρε
ζπκβεί πξηλ από ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο-ηεθίια.

Σν θξαρ
Σν 1997 ε πίζησζε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ηελ νηθνλνκηθή άλνδν ηεο ρώξαο άξρηζε
λα θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε θνξά. Οη αγνξέο ηαηιαλδέδηθσλ πξνηόλησλ
ππνρώξεζαλ θαη ε νηθνλνκία θαηέζηε ιηγόηεξν αληαγσληζηηθή. Πνιιέο από ηηο
θεξδνζθνπηθέο επελδύζεηο πνπ είραλ ρξεκαηνδνηεζεί κε θζελά μέλα δάλεηα
νδήγεζαλ ζηελ ρξενθνπία ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο. Πιένλ νη μέλνη δαλεηζηέο
δελ επηζπκνύζαλ λα δαλείζνπλ άιια ρξήκαηα. Η απώιεηα εκπηζηνζύλεο ήηαλ πνιύ
κεγάιε δηαδηθαζία θαη θαζώο ε θνύζθα μεθνύζθσλε κε ηελ πηώζε ησλ ηηκώλ ησλ
αθηλήησλ θαη ησλ κεηνρώλ κεησλόηαλ αθόκε πεξηζζόηεξν ε πξνζθνξά θαηλνύξγησλ
δαλείσλ.
Η κείσζε ηνπ μέλνπ δαλεηζκνύ επεξέαζε θαη ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Η δήηεζε γηα
κπαη ζηελ αγνξά μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο κεηώζεθε ελώ ηαπηόρξνλα ππήξρε ε αλάγθε
ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε μέλα λνκίζκαηα πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ νη εηζαγσγέο. Η
ηξάπεδα ζα έπξεπε λα αληαιιάμεη ζηελ αγνξά γηελ θαη δνιάξηα κε κπαη γηα λα
ζηεξίμεη ην λόκηζκά ηεο. Όκσο ππήξρε όξην ζηε δπλαηόηεηά ηεο λα θξαηά ςειά ηελ
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αμία ηνπ κπαη αθνύ θάπνηα ζηηγκή ηα απνζέκαηά ζε ζπλάιιαγκα ζα εμαληινύληαλ. Η
αμία ηνπ λνκίζκαηνο κπνξνύζε λα δηαηεξεζεί αλ κείσλε ηνλ αξηζκό ησλ κπαη πνπ
θπθινθνξνύζαλ, απμάλνληαο ηα επηηόθηα ώζηε λα επλνεζεί ν δαλεηζκόο ζε δνιάξηα
γηα λα επελδπζνύλ ζε κπαη. Απηό δεκηνπξγνύζε άιια πξνβιήκαηα. Με ηε κείσζε
ηεο αύμεζεο ησλ επελδύζεσλ ε νηθνλνκία επηβξαδύλζεθε. Δπίζεο κε ηελ αύμεζε ησλ
επηηνθίσλ ε νηθνλνκία ζα νδεγνύληαλ ζε θάκςε κε αθόκε ιηγόηεξεο επελδύζεηο.
Τπήξρε θαη ε ιύζε λα αθεζεί ε ηζνηηκία λα δηνιηζζήζεη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε
όκσο ππήξρε ην ζέκα όηη πνιιέο ηξάπεδεο, ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπηθέο
επηρεηξήζεηο είραλ ρξέε ζε δνιάξηα θαη ζπλεπώο κεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ κπαη δελ ζα
ήηαλ δπλαηή ε απνπιεξσκή ησλ ρξεώλ ηνπο.
Η θπβέξλεζε ακθηηαιαληεπόηαλ θαζώο δελ ήζειε νύηε λα ππνηηκήζεη ην κπαη νύηε
λα ιάβεη κέηξα πνπ ζα πεξηόξηδαλ ηελ απώιεηα ησλ απνζεκάησλ. Έηζη απιά θξάηεζε
ζηάζε αλακνλήο ειπίδνληαο πσο θάηη ζα αιιάμεη. Αθνινύζεζε κηα θιαζηθή
πεξίπησζε λνκηζκαηηθήο θξίζεο ηηο νπνίεο νη θεξδνζθόπνη πξνθαινύλ. Η αδξάλεηα
ηεο θπβέξλεζεο ζην λα πηέζεη ηελ εγρώξηα νηθνλνκία έθαλε πην πηζαλή ηελ
ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Μηαο θαη απηό αθόκε δελ είρε γίλεη θάπνηνη ζα
κπνξνύζαλ λα επσθειεζνύλ από ηελ αλακελόκελε πηώζε. Από ηε ζηηγκή πνπ έγηλε
πηζαλή ε ππνηίκεζε άξρηζαλ λα δαλείδνληαη κπαη θαη λα αγνξάδνπλ δνιάξηα. Με
όιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαλ ην απνηέιεζκα ήηαλ λα πσινύληαη κπαη θαη λα
αγνξάδνληαη άιια λνκίζκαηα θαη ε θεληξηθή ηξάπεδα λα πξέπεη λα αγνξάδεη αθόκε
πεξηζζόηεξα κπαη γηα λα ζπγθξαηεί ηελ πηώζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη έηζη κεηώλνληαλ
ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα αθόκε πην γξήγνξα. ε απηό ην ζεκείν ε θπβέξλεζε
πξέπεη λα απνθαζίζεη είηε λα δεζκεπηεί όηη ζα ππεξαζπηζηεί ην λόκηζκα πάζε ζπζία
είηε λα ην αθήζεη λα δηαθπκαλζεί. Η νπνηαδήπνηε απόθαζε όληαο δύζθνιε είρε σο
απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ. Σειηθά ηνλ
Ινύιην ηνπ 1997 ε Σαηιάλδε εγθαηέιεηςε ηελ ππεξάζπηζε ηεο αμίαο ηνπ κπαη.

Η εμάπιωζε
Ύζηεξα από ηελ ππνηίκεζε ηνπ ηαηιαλδέδηθνπ λνκίζκαηνο αλ θαη κηα ζρεηηθά κηθξή
νηθνλνκία ε ύθεζε εμαπιώζεθε ζηελ Αζία πξνθαιώληαο θαηάξξεπζε ησλ
επελδύζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο ζε κηα εθηεηακέλε πεξηνρή. Όπσο αλαθέξζεθε θαη
λσξίηεξα ε βξεηαληθή ζηεξιίλα όηαλ ππνηηκήζεθε ην 1992 θαηά πεξίπνπ 15% δελ
ζπλέβε θάηη ηξαγηθό θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξνπνηήζεθε. ηελ πεξίπησζε ηεο
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Σαηιάλδεο όκσο ην λόκηζκα αθέζεθε ζε ειεύζεξε πηώζε. Η πνιύ κεγάιε πηώζε ηνπ
κπαη ήηαλ απνηέιεζκα παληθνύ. Ο παληθόο είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο
θαύινπ θύθινπ ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ πεξηειάκβαλε καδηθέο ηξαπεδηθέο
αλαιήςεηο, απώιεηα εκπηζηνζύλεο, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζε ηξάπεδεο,
επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά, πηώζε ηνπ λνκίζκαηνο, αύμεζε επηηνθίσλ θαη
νηθνλνκηθή θάκςε.
Δλώ ε Σαηιάλδε ήηαλ ζαθέο πσο είρε κεγάιν πξόβιεκα ηα λνκίζκαηα ηεο Μαιαηζίαο
θαη ηεο Ιλδνλεζίαο είραλ επεξεαζηεί. ηελ πεξίπησζε ηεο Ιλδνλεζίαο δελ ππήξρε
επαξθήο αηηηνιόγεζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επεξεάζηεθε ζε ηέηνην βαζκό όληαο κηα
νηθνλνκία κε ζρεηηθά κηθξά ειιείκαηα ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ
ηεο θαη γεληθόηεξα ε νηθνλνκία θαηλόηαλ πγηήο. ε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα ε
Ιλδνλεζία έθηαζε λα είλαη ζηε ρεηξόηεξε ζέζε από ηηο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθή
Αζίαο κε κηα από ηηο ρεηξόηεξεο πθέζεηο, ελώ ε θξίζε εμαπιώζεθε θαη ζηε Νόηηα
Κνξέα. Μεηαμύ ησλ αζηαηηθώλ νηθνλνκηώλ ππήξραλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία όπσο γηα
παξάδεηγκα ην όηη πσινύλ παξεκθεξή πξνηόληα ζε ηξίηεο ρώξεο. Από ηε ζηηγκή πνπ
ππνηίκεζε ε Σαηιάλδε ην λόκηζκά ηεο νη εμαγσγέο πξνο ηε Γύζε έγηλαλ γηα
παξάδεηγκα πην αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα παξόκνηα πξνηόληα ηεο Μαιαηζίαο. Η
εμάπισζε όκσο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη κόλν ζε ηέηνηνπ είδνπο δηάρπζε ηεο θξίζεο
κεηαμύ ησλ νηθνλνκηώλ αλ ιάβνπκε ππόςε όηη ε θνξεαηηθή νηθνλνκία θαη πνιύ
κεγαιύηεξε ήηαλ ελώ δελ απνηεινύζε θαη άκεζν αληαγσληζηή ηεο ηαηιαλδηθήο.
Άιινο ιόγνο γηα ηελ κεηάδνζε ηεο θξίζεο είλαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί δεζκνί. Οη
ξνέο ησλ ρξεκάησλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηνπνζέηεζεο θεθαιαίσλ ζηηο
αλαδπόκελεο αγνξέο σο ζύλνιν ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα δηάθξηζε. Με ην πνπ έγηλε
όηη έγηλε ζηελ Σαηιάλδε ηα θεθάιαηα απηά απνζύξζεθαλ από ην ζύλνιν ησλ ρσξώλ
ηεο πεξηνρήο. Οη απινί επελδπηέο δελ ζεσξνύζαλ ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ρσξώλ
δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο θαη γηα θάζε ελδερόκελν απέζπξαλ ηα ρξήκαηά ηνπο.
πλεπώο παξά ηηο όπνηεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αζηαηηθώλ νηθνλνκηώλ ην θνηλό
ζηνηρείν ήηαλ ε ηξσηόηεηα πνπ είραλ ζηνλ παληθό πνπ όπσο πεξηγξάςακε θαη
λσξίηεξα κε ηελ απώιεηα εκπηζηνζύλεο δεκηνύξγεζε έλα θαύιν θύθιν
ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο.
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Αξγεληηλή (μαλά) 2002
Όπσο είδακε ήδε ε Αξγεληηλή ην 1991 θαζηέξσζε κόληκε ζύλδεζε ηνπ πέζν κε ην
δνιάξην ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξόηεηα. ρεδόλ έθηαζε ζηελ
θαηαζηξνθή ην 1995 όηαλ νη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηνπ Μεμηθνύ επεξέαζαλ ην
ηξαπεδηθό ηεο ζύζηεκα. Αθνύ ε θξίζε ππνρώξεζε ε εκπηζηνζύλε απνθαηαζηάζεθε
θαη ην μέλν θεθάιαην εηζέξξεε θαη πάιη ζηε ρώξα θπξίσο κέζσ δαλείσλ ζε δνιάξηα
πξνο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά.
Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 άξρηζαλ λέα πξνβιήκαηα. Έλα από απηά ήηαλ ε
απζηεξόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ην
δνιάξην. Απηό δε ζα ήηαλ ζνβαξό ζέκα αλ όπσο θαη ην Μεμηθό ε Αξγεληηλή
πξαγκαηνπνηνύζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ εκπνξίνπ ηεο κε ηηο ΗΠΑ. Όκσο ε
Αξγεληηλή είρε πεξηζζόηεξεο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ Δπξώπε θαη ηε Βξαδηιία παξά
κε ηηο ΗΠΑ. Σν θαζεζηώο ηεο λνκηζκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο Αξγεληηλήο δελ εμαζθάιηδε
ζηαζεξέο ηζνηηκίεο νύηε κε ην επξώ νύηε κε ην βξαδηιηάληθν ξεάι. Αληίζεηα κε ηηο
δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο απηέο άιιαδε απηόκαηα θαη ε εκπνξηθή ζέζε ηεο
Αξγεληηλήο. Αλ ην δνιάξην εληζρπόηαλ ζε ζρέζε κε ην επξώ ηόηε ηα αξγεληίληθα
πξνηόληα ζα σζνύληαλ εθηόο ησλ επξσπαηθώλ αγνξώλ. Δθείλε ηε ζηηγκή ην δνιάξην
εληζρύζεθε πάξα πνιύ θαη ην επξώ ήηαλ κόλν ζηα 0,85 δνιάξηα. Δπηπιένλ ε
Βξαδηιία επεξεάζηεθε από ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο Ρσζίαο θαη ππνηίκεζε ην
λόκηζκά ηεο. Καη ηα δύν απηά γεγνλόηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζπλαιιαγκαηηθέο
κεηαβνιέο ζηηο ηζνηηκίεο έθαλαλ κε αληαγσληζηηθέο ηηο εμαγσγέο ηεο Αξγεληηλήο θαη
ηελ νδήγεζαλ ζε ύθεζε. Με ηελ νηθνλνκία ζε ύθεζε ζπλέβε θαη πάιη ε απώιεηα ηεο
εκπηζηνζύλεο ησλ μέλσλ επελδπηώλ θαη νη ξνέο ησλ θεθαιαίσλ αληηζηξάθεθαλ.
Όπσο είρε ζπκβεί θαη ην 1995 ε απώιεηα ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ νδήγεζε ζε
ηξαπεδηθή θξίζε.
Έγηλε πξνζπάζεηα από ηελ Αξγεληηλή λα πεξηνξηζηεί ε θξίζε. Μεηώζεθαλ νη δαπάλεο
θαη ε ύθεζε βάζπλε ζηελ πξνζπάζεηα λα μαλαθεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ησλ μέλσλ
επελδπηώλ. Ο πεξηνξηζκόο ζηηο αλαιήςεηο από ηηο ηξάπεδεο πξνθάιεζε νξγηζκέλεο
αληηδξάζεηο. Όια θαίλνληαλ ζε θαηάζηαζε δηάιπζεο. Σειηθά ζηα ηέιε ηνπ 2001 ε
θπβέξλεζε δελ κπνξνύζε λα δηαηεξήζεη πιένλ ηε ζηαζεξή ηζνηηκία 1 πέζν πξνο 1
δνιάξην. Πνιύ γξήγνξα ην πέζν έπεζε από ην 1 δνιάξην ζηα 30 ζεληο.
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Σα απνηειέζκαηα ηεο πηώζεο ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο ήηαλ θαηαζηξνθηθά. Μηαο
θαη επηρεηξεκαηίεο θαη λνηθνθπξηά είραλ ρξέε ζε δνιάξηα ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ
δαλείσλ ζε πέζνο ρξενθόπεζε πνιιέο από ηηο επηρεηξήζεηο. Σν ΑΔΠ ηεο ρώξαο θαη
θαη επέθηαζε ε νηθνλνκία ηεο Αξγεληηλήο ζπξξηθλώζεθε ζε κεγάιν βαζκό.
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Σν ΓΝΣ ζην επίθεληξν ηωλ επηινγώλ
Σα ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από νηθνλνκηθνύο ζεζκνύο γηα ηελ
παξαγσγή νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ινγαξηαζκό αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ είλαη
αλεπαξθή αθνύ πξνππνζέηνπλ έλα ξπζκηζηηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην πνπ κπνξεί λα
ππάξμεη κόλν ζε αλεπηπγκέλνπο θνηλσληθνύο ζρεκαηηζκνύο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ
θόζκνπ θάηη πνπ ηα θαζηζηά αλεπαξθή γηα ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ
αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ.
Οη βαζηθνί νξγαληζκνί απνηεινύλ πξόηππα γξαθεηνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε
ζηεξεόηππεο ζπλαληήζεηο ζε όια ηα δεηήκαηα, βαζηζκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλε
ηδενινγία θαη κε ππεξνπηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ ρσξώλ θαζώο θαη κε
δνγκαηηζκό ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Σν απνηέιεζκα
είλαη νη ιαλζαζκέλεο επηινγέο δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ ζεζκώλ όπσο ην ΓΝΣ αλαθνξηθά
κε ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ηδενινγηθά θξηηήξηα
νδεγνύλ ζε εζθαικέλα κέηξα πνπ δελ ιύλνπλ ην άκεζν πξόβιεκα. Οη ηδέεο
δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ πνιηηηθν-νηθνλνκηθώλ
ζπληαγώλ ησλ ζεζκώλ πνπ θαζνδεγνύλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δηαρεηξίδνληαη ηηο
θξίζεηο, δηεπθνιύλνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεηάβαζε.
Όηαλ μεζπνύζαλ νη θξίζεηο ην ΓΝΣ ζπληζηνύζε ηππνπνηεκέλεο, αθαηάιιειεο ιύζεηο
ρσξίο λα ππνινγίδεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγώλ απηώλ ζηνπο ιανύο ησλ ρσξώλ.
πάληα γίλνληαη πξνβιέςεηο γηα ην πώο νη πνιηηηθέο απηέο επεξεάδνπλ ηε θηώρεηα.
πάληα γίλνληαη αλαιύζεηο γηα ζπλέπεηεο πηζαλώλ ελαιιαθηηθώλ πνιηηηθώλ. Τπάξρεη
κηα εληαία ζπληαγή θαη δελ αλαδεηνύληαη ελαιιαθηηθέο απόςεηο. Οη ρώξεο νθείινπλ
λα αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο ρσξίο ζπδήηεζε.
αθώο θαη ππάξρεη ην ειαθξπληηθό όηη ηα πξνβιήκαηα ησλ ρσξώλ είλαη ζνβαξά θαη
ην ΓΝΣ θαιείηαη ζπρλά ζηηο ρεηξόηεξεο πεξηπηώζεηο όηαλ ε ρώξα αληηκεησπίδεη κηα
θξίζε. Αιιά νη ζεξαπείεο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνηύγραλαλ. Οη πνιηηηθέο
δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πξνθάιεζαλ ηαξαρέο ζε πνιιέο ρώξεο. Αθόκε θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ επηηεύρζεθε βξαρύβηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ηα νθέιε δελ
αθνξνύζαλ ζπρλά εθείλνπο πνπ ήηαλ ζηα θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα.
Οη επηινγέο πνιιέο θνξέο ακθηζβεηνύληαλ από ηνπο αλζξώπνπο ησλ ρσξώλ αιιά
εμαηηίαο ηνπ θόβνπ γηα λα κε ραζεί ε ρξεκαηνδόηεζε εμέθξαδαλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο
πνιύ πξνζεθηηθά ή θαη θαζόινπ.
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Σα πξνγξάκκαηα ζπλνδεύνληαη από δπζηπρία ε νπνία ζεσξείηαη από ηνπο
ππεύζπλνπο σο απαξαίηεην κέξνο ηεο επίπνλεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα πεξάζνπλ
νη ρώξεο ώζηε καθξνπξόζεζκα λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Νσξίηεξα είδακε αλαιπηηθά όηη ε ραιάξσζε ειέγρσλ ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη πξόσξε
απειεπζέξσζε θεθαιαηαγνξώλ ζε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη Αζία σθέιεζε ηηο δπηηθέο
ηξάπεδεο αιιά νη πεξηνρέο απηέο ππέθεξαλ όηαλ νη εηζξνέο θεξδνζθνπηθνύ ρξήκαηνο
αληηζηξάθεθαλ κε εθξνέο θεθαιαίσλ αθήλνληαο θαηαζηξακκέλα εζληθά λνκίζκαηα
πνπ ππνηηκήζεθαλ θαη εμαζζελεκέλα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα. Σν ΓΝΣ ρεηξίζηεθε
θξίζεηο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή πνπ νθείινληαλ ζε αζύζηνιεο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο
θαη ραιαξέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο πνπ νδήγεζαλ ζε ηεξάζηηα ειιείκκαηα θαη
πςειό πιεζσξηζκό. Η Αλαηνιηθή Αζία ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή. Οη θπβεξλήζεηο
είραλ πιενλάζκαηα θαη ε νηθνλνκία ρακειό πιεζσξηζκό αιιά νη εηαηξίεο ήηαλ
θαηαρξεσκέλεο. Η δηάγλσζε ζα έπξεπε λα ήηαλ δηαθνξεηηθή γηα δύν ιόγνπο. Πξώηνλ
ζην έληνλα πιεζσξηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απηό πνπ ρξεηαδόηαλ
ήηαλ κείσζε ηεο ππεξβνιηθήο δήηεζεο ελώ ζηελ Αλαηνιηθή Αζία κε δεδνκέλε ηελ
επηθείκελε ύθεζε ην πξόβιεκα ήηαλ ε αλεπαξθήο δήηεζε. Γεύηεξνλ εάλ νη εηαηξίεο
δελ έρνπλ πνιιά ρξέε ηα πςειά επηηόθηα κπνξνύλ λα απνξξνθεζνύλ. Όηαλ όκσο ηα
επίπεδα δαλεηζκνύ είλαη πςειά ε επηβνιή πςειώλ επηηνθίσλ δεκηνπξγεί κεγάιν
πξόβιεκα ηόζν ζηηο εηαηξίεο όζν θαη ζηελ νηθνλνκία.
πλήζσο ηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ νκάδεο νηθνλνκνιόγσλ πνπ κεηαβαίλνπλ
ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο γηα απνζηνιέο κηθξήο δηάξθεηαο ρσξίο ηκήκα ηνπ
πξνζσπηθνύ λα δεη κόληκα ζηε ρώξα πνπ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη. Σα πξνγξάκκαηα
δηακνξθώλνληαη κε ζύληνκεο απνζηνιέο θαηά ηηο νπνίεο αλαιύνπλ-κειεηνύλ
αξηζκνύο ζηα ππνπξγεία θαη ζηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ελώ ηαπηόρξνλα δηακέλνπλ ζε
μελνδνρεία 5 αζηέξσλ. Έηζη δελ κπνξεί λα γλσξίδνπλ ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηε
ρώξα θαη πνην είλαη ην γεληθόηεξν θιίκα. Η αλεξγία είλαη κηα απιή ζηαηηζηηθή
απεηθόληζε ησλ «απσιεηώλ» ζηελ πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηε
κειινληηθή εμπγίαλζε.
Η νηθνλνκία ζα πξέπεη λα είλαη πάληα ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσλία.
Όηαλ νη πνιηηηθέο πνπ επηβάιινπλ νη δαλεηζηέο νδεγνύλ ζε δηαδειώζεηο ηόηε νη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηδεηλώλνληαη, θεθάιαηα εμέξρνληαη από ηε ρώξα θαη νη
εηαηξίεο θνβνύληαη όηη ίζσο ρξεηαζηεί λα επελδύζνπλ πεξηζζόηεξα από ηα ρξήκαηά
ηνπο. Σέηνηεο πνιηηηθέο δελ απνηεινύλ ζπληαγή νύηε γηα αλάπηπμε νύηε γηα
νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα. Κάπνηεο θνξέο ην πξόγξακκα ηνπ ΓΝΣ άθελε κηα ρώξα ην
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ίδην θησρή αιιά κε πεξηζζόηεξα ρξέε ελώ άιιεο θνξέο νη όξνη θαη νη πξνππνζέζεηο
καδί κε ηα άθακπηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ιεηηνπξγνύζαλ αληηπαξαγσγηθά
δεκηνπξγώληαο ερζξόηεηα απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαξξύζκηζεο.
πλήζσο νη πξαθηηθέο ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ έρνπλ 3 ππιώλεο
ζπκβνπιώλ. πγθεθξηκέλα απνηεινύληαη από ην ηξίπηπρν δεκνζηνλνκηθή ιηηόηεηα,
ηδησηηθνπνηήζεηο, απειεπζέξσζε αγνξώλ.
Οη πνιηηηθέο απηέο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηα πξνβιήκαηα ηεο
Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη είραλ ζε κεγάιν βαζκό λόεκα αθνύ νη θπβεξλήζεηο ησλ
ρσξώλ απηώλ είραλ ηεξάζηηα ειιείκκαηα ζηα νπνία ζπλέβαιιαλ νη δεκίεο πνπ
παξνπζίαδαλ νη πξνβιεκαηηθέο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Η ραιαξή λνκηζκαηηθή
πνιηηηθή νδεγνύζε ηνλ πιεζσξηζκό ζε αλεμέιεγθηα επίπεδα θαη απαηηνύληαλ θάπνην
επίπεδν δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο είλαη εύινγεο θαζώο νη
θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ παξνρή θαιύηεξσλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ
θαη όρη ζηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα απέδηδαλ θαιύηεξα ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Ωζηόζν ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θάλεη ηε δηαθνξά. ύκθσλα κε ην
ΓΝΣ ε ηδησηηθνπνίεζε πξέπεη λα εθαξκόδεηαη γξήγνξα. Σν ηακείν ππνζέηεη πσο νη
αγνξέο ζπεύδνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θάζε αλάγθε ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιιέο
θπβεξλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο μεθηλνύλ επεηδή νη αγνξέο απέηπραλ λα παξέρνπλ
νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο ε εμάιεηςε ηεο θξαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα αθήζεη έλα πειώξην θελό. Έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ από ηηο απνηπρίεο δεκηνύξγεζαλ αληηπάζεηα θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ηδέα ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο. Η απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ κε κείσζε δαζκώλ θαη θαηάξγεζε
πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ νδεγεί ζε νθέιε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη
ε απειεπζέξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θξίζεηο θαη
λα θαηαζηξέςεη κηα αλαδπόκελε ρώξα. Γηα ην ΓΝΣ νη πνιηηηθέο απηέο γίλνληαη
απηνζθνπόο θαη εθαξκόδνληαη κε ππεξβνιηθά γξήγνξνπο ξπζκνύο.Η ηαρύηεηα είλαη
όλησο ζεκαληηθόο παξάγνληαο. Πξώηα ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί έλα θαηάιιειν
ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηνλ αληαγσληζκό. Γειαδή ζέιεη κεγάιε πξνζνρή ε επηινγή
ηνπ θαηάιιεινπ ξπζκνύ αιιαγώλ αλ θαη ην ηακείν πνιιέο θνξέο επηκέλεη ζηνλ
ηαρύηεξν ξπζκό απειεπζέξσζεο σο πξνππόζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα.
Οη μέλεο επελδύζεηο δελ αλαθέξζεθαλ ζηνπο ππιώλεο αιιά ζύκθσλα κε ην ΓΝΣ ην
θιίκα πνπ ζα πξνζειθύζεη ηηο επελδύζεηο δεκηνπξγείηαη από ηελ ηδησηηθνπνίεζε, ηελ
απειεπζέξσζε ησλ αγνξώλ θαη ηελ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα. Απηέο νη
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επελδύζεηο ζα επηθέξνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε ηερλνγλσζία, πξόζβαζε ζε
μέλεο αγνξέο, λέεο δπλαηόηεηεο απαζρόιεζεο. εκαληηθό είλαη θαη ην ζέκα ηεο
δηάρπζεο θαζώο ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε από κόλε ηεο δε βειηηώλεη πάληα ηε δσή
όισλ ησλ αλζξώπσλ κηαο ρώξαο. Η κεγέζπλζε δε ζπλνδεύεηαη από κείσζε ηεο
αληζόηεηαο ή κείσζε ηεο θηώρεηαο.
Οη πξνηεξαηόηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηακείνπ είλαη ε
ζηαζεξνπνίεζε όρη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ε θνξνιόγεζε όρη ν αλαδαζκόο.
Τπάξρνπλ δηαζέζηκα ρξήκαηα γηα ηε δηάζσζε ηξαπεδώλ αιιά όρη γηα ρξεκαηνδόηεζε
βειηηώζεσλ ζε άιινπο ηνκείο όπσο πρ παηδεία-πγεία.
πλέπεηεο-απνηειέζκαηα: Αξγή ή αλύπαξθηε αλάπηπμε θαη όπνπ ππήξμε ηα νθέιε
δελ θαηαλεκήζεθαλ εμίζνπ. Μπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθά ιόγνο γηα κηα θαθή
δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ από ηελ πιεπξά ηνπ ΓΝΣ.
Γεληθόηεξα θάζε επνρή θαη θάζε ρώξα είλαη δηαθνξεηηθή. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ήηαλ
απνδνηηθέο πξηλ 25 ρξόληα ζα είραλ παξόκνηα απόδνζε θαη ζηε ζεκεξηλή παγθόζκηα
νηθνλνκία πνπ είλαη ηόζν δηαθνξεηηθή? Δίλαη δύζθνιν αθόκε θαη γηα έλαλ νξγαληζκό
ζαλ ην ΓΝΣ λα γλσξίδεη πνιιά γηα ηελ θάζε νηθνλνκία ζηνλ θόζκν.
Οη ρώξεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο (αλ ππάξρνπλ) θαη
κέζσ δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ λα απνθαζίζνπλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο. Απνζηνιή
ησλ νξγαληζκώλ ζα έπξεπε λα είλαη λα παξέρνπλ ζηηο ρώξεο ηα απαηηνύκελα ρξήκαηα
γηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο βαζηζκέλεο ζηε γλώζε επηινγέο ηνπο θαηαλνώληαο ηηο
ζπλέπεηεο θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο θαζεκηάο. Η νπζία ηεο ειεπζεξίαο είλαη ην
δηθαίσκα ηεο επηινγήο από ηελ εθάζηνηε ρώξα, αιιά θαη θπζηθά ε απνδνρή ηεο
επζύλεο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.
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Ρωζία (πεξίπησζε νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο)
Σα πξώηα ζθάικαηα ζεκεηώζεθαλ ακέζσο κόιηο άξρηζε ε κεηάβαζε. Οη
πεξηζζόηεξεο ηηκέο απειεπζεξώζεθαλ απηόκαηα ζε κία λύρηα ην 1992, ζέηνληαο ζε
θίλεζε έλαλ πιεζσξηζκό πνπ αθάληζε ηηο απνηακηεύζεηο θαη έθεξε ην πξόβιεκα ηεο
καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο ζηελ θνξπθή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Με ηνλ
ππεξπιεζσξηζκό ζα ήηαλ δύζθνιν λα επηηεπρζεί κηα επηηπρήο κεηάβαζε. Η
«ζεξαπεία ζνθ» ηεο αθαξηαίαο απειεπζέξσζεο ησλ ηηκώλ απαηηνύζε θαη ηε κείσζε
ηνπ πιεζσξηζκνύ. Απηό είρε σο ζπλέπεηα ηε ζύζθημε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη
ηελ αύμεζε ησλ επηηνθίσλ. Οη πεξηζζόηεξεο ηηκέο είραλ απειεπζεξσζεί πιήξσο,
όκσο κεξηθέο από ηηο πην ζεκαληηθέο όπσο νη ηηκέο ησλ θπζηθώλ πόξσλ δηαηεξνύληαλ
ρακειέο. Απηό ήηαλ κηα πξόθιεζε γηα θέξδνο κέζα από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
ιαλζαζκέλσλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ. Ο ζηόρνο ηεο ηαρείαο ηδησηηθνπνίεζεο
ζπλάληεζε εκπόδηα. Ο αξρηθόο πςειόο πιεζσξηζκόο είρε αθαλίζεη ηηο απνηακηεύζεηο
θαη έηζη δελ ππήξραλ αξθεηνί αγνξαζηέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηδησηηθνπνηνύληαλ.
Αθόκε θαη αλ ηηο αγόξαδαλ δε ζα κπνξνύζαλ λα ηηο αλαδσνγνλήζνπλ κε δεδνκέλν ην
ύςνο ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ έιιεηςε ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ λα
παξέρνπλ θεθάιαηα. Η ξηδηθή κεηαξξύζκηζε δελ ιεηηνύξγεζε. Σν ΑΔΠ κεηά ην 1989
κεησλόηαλ ρξόλν κε ην ρξόλν θαη ε ύθεζε εμαηηίαο ηεο κεηάβαζεο θξάηεζε κηα
δεθαεηία.
Σν 1998 άξρηζαλ λα γίλνληαη αηζζεηέο νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ Αλαηνιηθή Αζία.
Η θξίζε είρε πξνθαιέζεη κηα γεληθόηεξε αλεζπρία γηα ηηο επελδύζεηο ζε αλαδπόκελεο
αγνξέο θαη νη επελδπηέο απαηηνύζαλ πςειόηεξεο απνδόζεηο σο αληηζηάζκηζκα. Η
ξσζηθή θπβέξλεζε είρε δαλεηζηεί ππέξνγθα πνζά. Αλ θαη δπζθνιεπόηαλ λα
ηζνζθειίζεη ηνλ πξνππνινγηζκό ηεο, θάησ από ηηο πηέζεηο γηα γξήγνξε
ηδησηηθνπνίεζε είρε παξαρσξήζεη ηα θξαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα έλα
ηδηαηηέξσο κηθξό αληίηηκν. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κηα νιηγαξρία επηρεηξεκαηηώλ.
Μάιηζηα απηό κε ην άλνηγκα ησλ αγνξώλ θεθαιαίνπ επηηξέπνληαο ηελ ειεύζεξε ξνή
θεθαιαίσλ αληί λα θάλεη ηε ρώξα πην ειθπζηηθή ζε μέλνπο επελδπηέο είρε σο
απνηέιεζκα ηελ εθξνή θεθαιαίσλ από ηε ρώξα.
Φηάλνληαο ινηπόλ ζην 1998 ε ρώξα ήηαλ ρξεσκέλε θαη ηα πςειόηεξα επηηόθηα
εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο αζθνύζαλ επηπξόζζεηε πίεζε. Σν
νηθνδόκεκα θαηέξξεπζε όηαλ νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζεκείσζαλ πηώζε.
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Μία ππνηίκεζε ζα ήηαλ αλαπόθεπθηε (ην ξνύβιη ήηαλ ζαθώο ππεξηηκεκέλν).
Ωζηόζν νη ζύκβνπινη ηνπ ΓΝΣ θνβνύληαλ κηα ππνηίκεζε, επεηδή πίζηεπαλ όηη ζα
μεθηλνύζε έλαο λένο θύθινο ππεξπιεζσξηζκνύ. Ήηαλ πξόζπκνη λα δηαζέζνπλ
δηζεθαηνκύξηα δνιάξηα γηα λα απνθύγνπλ ηελ ππνηίκεζε. Με ηελ πεπνίζεζε όηη κηα
ππνηίκεζε ήηαλ αλαπόθεπθηε ηα εγρώξηα επηηόθηα εθηηλάρζεθαλ θαη πεξηζζόηεξα
ρξήκαηα έθπγαλ από ηε ρώξα.
Η θξίζε θνξπθώζεθε κε ηνλ ηξόπν πνπ ραξαθηεξίδνληαη απηέο νη θξίζεηο. Οη
θεξδνζθόπνη βιέπνληαο πόζα απνζεκαηηθά είραλ κείλεη, ζηνηρεκάηηδαλ ζε κηα
ππνηίκεζε ρσξίο λα δηαθηλδπλεύνπλ ηίπνηα. Σν ΓΝΣ ήξζε αξσγόο κε 4,8 δηο δνιάξηα
ηνλ Ινύιην ηνπ 1998.
Πξν ηεο θξίζεο ην ΓΝΣ πξνώζεζε πνιηηηθέο νη νπνίεο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο
ηελ επηδείλσζαλ. Πίεδαλ ηε Ρσζία λα δαλεηζηεί ζε μέλν λόκηζκα θαη όρη ζε ξνύβιηα
θαζώο ην επηηόθην ηνπ ξνπβιίνπ ήηαλ πνιύ πςειόηεξν. Η δηαθνξά ηνπ επηηνθίνπ ζα
έπξεπε λα αληαλαθιά ηελ πξνζδνθία κηαο ππνηίκεζεο. Αλ ην ξνύβιη όλησο
ππνηηκνύληαλ κε απηή ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ΓΝΣ ηόηε ζα ήηαλ πνιύ πην δύζθνιν γηα
ηε Ρσζία λα εμνθιήζεη ηα δάλεηα ζε μέλν λόκηζκα πνπ είρε ιάβεη. Σν ΓΝΣ
αγλνώληαο ηνλ θίλδπλν πίεζε γηα πεξηζζόηεξν δαλεηζκό από ην εμσηεξηθό θάλνληαο
ηε ζέζε ηεο Ρσζίαο από ηε ζηηγκή πνπ απηή ππνηίκεζε ην λόκηζκά ηεο πνιύ ιηγόηεξν
αμηόπηζηε θαη ήηαλ ελ κέξεη ππαίηην γηα ηελ ηειηθή αλαζηνιή ηεο απνπιεξσκήο ησλ
ρξεώλ από ηε Ρσζία. Κάπνηνη εθηηκνύλ όηη ην ΓΝΣ πξνζπάζεζε λα απνθιείζεη κε
απηόλ ηνλ ηξόπν ηε δπλαηόηεηα ππνηίκεζεο, θάλνληαο ην θόζηνο ηεο ηόζν κεγάιν
ώζηε ε ρώξα λα κελ πξνρσξήζεη ζε ππνηίκεζε.
Η απνηπρεκέλε δηάζσζε: Όηαλ μέζπαζε ε θξίζε ην ΓΝΣ παξείρε 11,2 δηο δνιάξηα
από έλα ζπλνιηθό παθέην 22,6 δηο. Σα δάλεηα απηά ζα άθελαλ κηα βαξηά θιεξνλνκηά
ρξένπο. Δπηπιένλ ζεκαληηθό ξόιν ζα έπαηδε θαη ε δηαθζνξά ζηε Ρσζία ώζηε πνιιά
από ηα δηο λα εθηξέπνληαη από ηνλ επηδησθόκελν ζηόρν ηνπο. Δλώ ην ΓΝΣ
ηνπνζεηνύληαλ θαηά ηνπ δαλεηζκνύ ζε δηεθζαξκέλεο θπβεξλήζεηο θαη απέξξηπηε
δάλεηα ιόγσ δηαθζνξάο όπσο ζηελ Κέλπα ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο θάηη ηέηνην δελ
ζπλέβε. Δθηόο από εζηθά δεηήκαηα ππήξραλ θαη νηθνλνκηθά. Σα ρξήκαηα ζα
ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε ζηήξημε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Ωζηόζν εθόζνλ ην
λόκηζκα είλαη ππεξηηκεκέλν ε δηαηήξεζε ηεο ηζνηηκίαο δελ έρεη λόεκα. Αλ πεηύρεη ε
ζηήξημε ε ρώξα ππνθέξεη. Αλ δελ πεηύρεη ηα ρξήκαηα ζπαηαινύληαη θαη ε ρώξα
βπζίδεηαη ζηα ρξέε.
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Σειηθά 3 βδνκάδεο κεηά ηε ιήςε ηνπ δαλείνπ ζηηο 17/8/98 ε Ρσζία αλαθνίλσζε
κνλνκεξή αλαζηνιή πιεξσκώλ θαη ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ. Με ηελ θαηάξξεπζε
ηνπ ξνπβιίνπ επηζπεύζεθε ε παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ηα επηηόθηα ζηηο
αλαδπόκελεο αγνξέο μεπέξαζαλ θαη ηα επίπεδα πνπ είραλ θηάζεη θαη θαηά ηελ θξίζε
ζηελ Αλαηνιηθή Αζία, ε ύθεζε ηεο Βξαδηιίαο ηελ νδήγεζε ζε λνκηζκαηηθή θξίζε
ελώ ε Αξγεληηλή θαη άιιεο ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο αληηκεηώπηζαλ εθ λένπ
πξνβιήκαηα.
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Ιζιαλδία (ε πξώηε κόιπλζε)
Η Ιζιαλδία ήηαλ θάπνηε ε ρώξα κε ηελ πην νκνηόκνξθε θαηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη
ην Ρέηθηαβηθ δηεθδηθνύζε ηνλ ηίηιν ηεο πόιεο κε ηελ πςειόηεξε πνηόηεηα δσήο.
Ωζηόζν ε Ιζιαλδία ησλ 300.000 θαηνίθσλ ζα απνηεινύζε ηελ πξώηε ρώξα πνπ
επιήγε από ην ηζνπλάκη ηεο θξίζεο ηνπ 2008 θαη έλα παξάδεηγκα κεηαηξνπήο ηεο
πηζησηηθήο θξίζεο ζε θξίζε δεκόζηνπ ρξένπο θαζώο θαη ηελ πξώηε αλεπηπγκέλε
επξσπαηθή ρώξα κεηά ηελ subprime crisis πνπ αλαγθάζηεθε λα θαηαθύγεη ζην
δηεζλέο λνκηζκαηηθό ηακείν.
Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηνπ 2008 ζηελ Ιζιαλδία ήηαλ άκεζεο. Σν ρξεκαηηζηήξην
έπεζε 90%, νη ηξάπεδεο ρξενθόπεζαλ, ε θνξόλα ππνηηκήζεθε από 130 θνξόλεο ην
επξώ ζε 360 θνξόλεο ην επξώ θαη ε ρώξα αληηκεηώπηδε ύθεζε κε κεγάιε
ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο. Οη ηζιαλδηθέο επηρεηξήζεηο απνθόπεθαλ από θάζε
ρξεκαηνδόηεζε. Όινη ζηα ρξόληα ηεο επθνξίαο έπαηξλαλ δάλεηα ζε επξώ ή ειβεηηθά
θξάγθα επεηδή ηα επηηόθηα ήηαλ πνιύ ρακειά. Μεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο
ηα δάλεηα ζε μέλν λόκηζκα ήηαλ αδύλαην λα απνπιεξσζνύλ. Σα ζπίηηα πιένλ άμηδαλ
ιηγόηεξν από ην ππόινηπν ησλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ. Φπζηθά ππήξμαλ θαη νη
σθειεκέλνη από ηελ θξίζε θαη απηνί ήηαλ νη αιηεπηηθέο εηαηξίεο. Αξρηθά
επσθειήζεθαλ από ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο όηαλ ην θξάηνο
κνίξαζε ζηνπο ςαξάδεο πνζνζηά αιηείαο. Μεηά ηελ πηώρεπζε ηα κεξνθάκαηα
έπεζαλ, όια ηα θόζηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηώζεθαλ θαη ηα θέξδε
απμήζεθαλ θαηαθόξπθα θαζώο νη κηζζνί ήηαλ πιένλ ζε ππνηηκεκέλεο θνξόλεο ελώ νη
εμαγσγέο πιεξώλνληαλ ζε επξώ ή δνιάξηα.
Παιηόηεξα ε Ιζιαλδία ήηαλ κηα ρώξα κε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ
νηθνλνκία θαη απζηεξνύο θαλόλεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα. Η απόζηαζε από ην
πινπζηόηεξν 10% θαη ην θησρόηεξν 10% ηνπ πιεζπζκνύ ήηαλ ε κηθξόηεξε ζηνλ
θόζκν.
Από ην 2000 θαη κεηά ηδησηηθνπνίεζε ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο θαη απειεπζέξσζε ηηο
ρξεκαηαγνξέο. Οη ηξάπεδεο δαλείζηεθαλ από ηηο δηεζλείο αγνξέο ηεξάζηηα πνζά
πνιιαπιάζηα ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο. Οη ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο είραλ πνιύ πςειή
κόριεπζε θαη είραλ αλαιάβεη κεγάινπο θηλδύλνπο.
Ακέζσο κεηά ηελ πηώρεπζε ηεο Lehman Brothers ην επηέκβξην ηνπ 2008
θαηέξξεπζαλ θαη νη ηξεηο κεγάιεο ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο. Αθνινύζεζε ε εζληθνπνίεζε
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θαη ησλ ηξηώλ από ηελ ηζιαλδηθή θπβέξλεζε. Από εθεί πνπ ε Ιζιαλδία δελ είρε νύηε
έιιεηκκα νύηε δεκόζην ρξένο αληηκεηώπηδε ηξνκαθηηθό πξόβιεκα. Σν λόκηζκα
δέρηεθε ππνηηκεηηθέο πηέζεηο θαη νη δηεζλείο αγνξέο έθιεηζαλ. Σν ρξεκαηηζηήξην
θαηέξξεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Η αλεξγία εθηηλάρζεθε θαη
νη εηζαγσγέο δηαθόπεθαλ.
Νέα θξίζε μέζπαζε εμαηηίαο ησλ ινγαξηαζκώλ icesave. Η ηξάπεδα Landsbanki
δεκηνύξγεζε ινγαξηαζκνύο γηα πξνζέιθπζε επελδύζεσλ από ην εμσηεξηθό κε πςειά
επηηόθηα. Κπξίσο από ηελ Βξεηαλία θαη ηελ Οιιαλδία επελδπηηθά ζρήκαηα, ηδηώηεο
θαη αζθαιηζηηθά ηακεία θαηέζεζαλ κεγάια πνζά ζηνπο ινγαξηαζκνύο απηνύο.
Απαίηεζαλ λα εγγπεζνύλ από ηελ Ιζιαλδία ηα ρξέε ηεο Landsbanki θαη ε ηζιαλδηθή
θπβέξλεζε αξλήζεθε λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εζληθνπνηεκέλσλ ηξαπεδώλ
πξνο ηνπο Βξεηαλνύο θαη ηνπο Οιιαλδνύο.
Η ηζιαλδηθή θπβέξλεζε κε κπνξώληαο λα βξεη ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο ηξάπεδεο
αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη ηελ παξέκβαζε ηνπ ΓΝΣ. Μεηά ηελ πηώρεπζε αθνινύζεζε
ε εμέγεξζε κε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη κε δεκνςήθηζκα αθπξώζεθε ε
ζπκθσλία κε ηε Βξεηαλία θαη ηελ Οιιαλδία γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ μέλσλ
θαηαζεηώλ από ηηο ηζιαλδηθέο ηξάπεδεο. Σν δεκνςήθηζκα επαλαιήθζεθε θαζώο ε
θπβέξλεζε είρε δηαπξαγκαηεπηεί κηα βειηησκέλε ζπκθσλία όκσο θαη πάιη
απνξξίθζεθε από ηνπο Ιζιαλδνύο.
Η Ιζιαλδία απνηέιεζε κηα κηθξνγξαθία ηνπ κεραληζκνύ ηεο θξίζεο. Από ηελ
ππεξβνιηθή ξεπζηόηεηα πνπ μαθληθά πάγσζε, ην ζπάζηκν ηεο θνύζθαο, ηελ κόιπλζε
ησλ ηξαπεδώλ από ηελ ππεξβνιηθή ηνπο έθζεζε ζε ηνμηθά πξνηόληα θαη ζηε ζπλέρεηα
ηε κεηάδνζε ζην θξάηνο από ην νπνίν νη ηξάπεδεο άληιεζαλ ηα θεθάιαηα γηα ηε
δηάζσζή ηνπο.
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Β΄ ΜΔΡΟ: Δπηκέξνπο δεηήκαηα νηθνλνκηθώλ
ζηξαηεγηθώλ

Σν πείξακα ηεο εζωηεξηθήο ππνηίκεζεο
ηε ρώξα καο γηα ηελ αλάηαμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εθαξκόζηεθε ε ινγηθή ηεο
εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. Σν ζθεπηηθό ήηαλ πσο αθνύ ε Διιάδα δελ δηαζέηεη
δπλαηόηεηα ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο πξέπεη λα πεξάζεη κέζα από κηα δηαδηθαζία
πηώζεο ησλ ηηκώλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληαγσληζηηθή. Δθαξκόζηεθε γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο αληαγσληζηηθήο θαη παξαγσγηθήο θαηάξξεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπηβάιιεηαη θπξίσο ιόγσ ηεο πνιπεηνύο εζσηεξηθήο
αλαηίκεζεο θαη αληηπαξαγσγηθήο αλαδηάξζξσζεο πνπ έιαβε ρώξα θαηά ηελ δεθαεηία
ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσδώλε πνπ ε δηακόξθσζε κηζζώλ βαζηδόηαλ ζηνλ εγρώξην
πιεζσξηζκό, ζηελ επξσπαηθή ζύγθιηζε ζε πιήξε απνζύλδεζε από ηελ πνξεία ηεο
παξαγσγηθόηεηαο. Γελ ππήξρε ν ρξόλνο ώζηε λα θξαηεζνύλ νη ηηκέο ζπκπηεζκέλεο
γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα απνθηήζνπκε αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηαπηόρξνλα
λα έρνπκε πιενλάζκαηα εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ. Κιεζήθακε λα εθαξκόζνπκε ηε
ζηξαηεγηθή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, όρη θξαηώληαο
ζηαζεξέο ηηο ηηκέο αιιά κε ζεκαληηθέο πεξηθνπέο ησλ ηηκώλ. Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα
ήηαλ αζθπθηηθά θαη ε ρώξα σζήζεθε ζε ξαγδαία ύθεζε. Οη ζπλέπεηεο ήηαλ λα
απεηιεζνύλ νιόθιεξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο κε εμαθάληζε όπσο ε αγνξά αθηλήησλ,
απηνθηλήησλ θιπ.
Η εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο δελ έρεη γίλεη μαλά ζε αλεπηπγκέλε
νηθνλνκία. Πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη πσο έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ηεο
Λεηνλίαο θαη κάιηζηα κε επηηπρία θαζώο ε Λεηνλία θαηάθεξε λα πεηύρεη ζηελ
εθαξκνγή απζηεξώλ δεκνζηνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη απέδεημε πσο είλαη
δπλαηή ε νηθνλνκηθή πξνζαξκνγή ρσξίο ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο αιιά δελ
πξέπεη λα μερλάκε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαξζξώζεηο ηεο Λεηνλίαο ζε ζρέζε κε ηελ
Διιάδα σο νηθνλνκία ηνπ πξώελ αλαηνιηθνύ κπινθ.
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Η εζσηεξηθή ππνηίκεζε δελ δηαζθαιίδεη όηη ζα γίλεη κε ηζνξξνπία ζε όιεο ηηο
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθόζνλ ηα ζπληερληαθά ζπκθέξνληα, ηα κνλνπώιηα, ηα
θαξηέι κπνξνύλ λα ηελ απνθύγνπλ. Με ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γίλεηαη κηα
πξνζπάζεηα λα κεησζνύλ όια ηα ζπζηαηηθά θόζηνπο ηεο νηθνλνκίαο. Όκσο αλ
ιάβνπκε ππόςε ηηκέο αγαζώλ όπσο ηα θαύζηκα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε θνξνινγηθή
πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη δελ είλαη δπλαηή κηα πηώζε ησλ ηηκώλ.
Όρη βέβαηα όηη ε επηζηξνθή ζε εζληθό λόκηζκα ζα έιπλε πξνβιήκαηα αθνύ κηιάκε
γηα κηα ρώξα ζαθώο όρη απηόλνκε γηα ηελ θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ ζε ηξόθηκα,
θάξκαθα, θαύζηκα.
Η απνηπρία ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο έρεη ζρέζε θαη κε ην ζεσξεηηθό κνληέιν ζην
νπνίν βαζίδεηαη. Τπνζέηεη ηελ ύπαξμε ελόο κεραληζκνύ πξνζαξκνγήο ηεο νηθνλνκίαο
κε ηελ επαλαθνξά ηεο ζε ηζνξξνπία κέζσ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ
αληαγσληζηηθόηεηαο ηηκήο, από ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνύ κηζζώλ θαη ηηκώλ, θαη
επίπησζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηηκήο ζηε ζπλνιηθή δήηεζε. Τπνζέηεη δειαδή
κεηώλνληαο κηζζνύο βειηηώλεη αληαγσληζηηθόηεηα ηηκήο, απμάλνληαη νη εμαγσγέο θαη
ε ζπλνιηθή δήηεζε άξα θαη ε παξαγσγή θαη ζπλεπώο νδεγνύκαζηε ζε λέν επίπεδν
ηζνξξνπίαο κε ζηαζεξό πιεζσξηζκό θαη βειηησκέλν εμσηεξηθό ηζνδύγην αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάιε ρξνληθή πζηέξεζε θαη
εκπνδίδεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκίαο θξαηώληαο ηελ ζε θαηάζηαζε ύθεζεο γηα
πνιύ θαηξό.
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Έμνδνο από ην επξώ θαη επηζηξνθή ζε εζληθό
λόκηζκα
Αλεμάξηεηα από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζα ζπκβεί ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο
ζα έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο. Θα ππάξρνπλ θπζηθά θαη θάπνηνη επλνεκέλνη όπσο
γηα παξάδεηγκα έλαο κηθξόο αξηζκόο εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ, όζνη έρνπλ κεηαθέξεη
ηνλ πινύην ηνπο ζην εμσηεξηθό, νη δαλεηνιήπηεο ζηελ Διιάδα κε πινύην ζην
εμσηεξηθό θαζώο θαη όζνη επηζπκνύλ λα αγνξάζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ
Διιάδα αξθεηά θηελά.
Καηά θύξην ιόγν όκσο ζα ππάξρεη κηα ζεηξά από ζεκαληηθόηαηεο αξλεηηθέο εμειίμεηο
:
α) κεγάιεο θαη απνζηαζεξνπνηεηηθέο ππνηηκήζεηο ιόγσ πιεζσξηζηηθώλ πξνζδνθηώλ,
κηθξνύ απνζέκαηνο ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαζεζίκσλ, κεγάινπ ειιείκκαηνο ζην
ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ, αλύπαξθηε εγρώξηα παξαγσγηθή βάζε πνπ
αδπλαηεί λα ππνθαηαζηήζεη ηηο εηζαγσγέο θαη λα αλαπηύμεη κε ηαρύηεηα ηηο
εμαγσγέο.
β) εθξεθηηθή αύμεζε πιεζσξηζκνύ ιόγσ λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο
ειιεηκκάησλ θαη κηζζώλ. Θα δεκηνπξγεζεί έλαο θαύινο θύθινο απμήζεσλ κηζζώλ
θαη ηηκώλ πνπ ζα νδεγνύζε ζε θαζνξηζκό βαζηθώλ ηηκώλ θαη παξεκβάζεηο ζηελ
αγνξά.
γ) πιήξε δηαγξαθή εμσηεξηθνύ ρξένπο θαη εγρώξηνπ ρξένπο επηρεηξήζεσλ ζε
ζπλάιιαγκα πνπ ζα νδεγήζεη ζε πιήξε αθεξεγγπόηεηα θαη απνθιεηζκό από ηηο
δηεζλείο αγνξέο θαζώο θαη πξόβιεκα ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ.
δ) απζηεξνί πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη ζηε ρξεκαηνδόηεζε δηεζλώλ
εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ.
ε) παξαηεηακέλε αβεβαηόηεηα κε δηαθπκάλζεηο ηζνηηκίαο θαη πιεζσξηζκνύ,
θαηάξξεπζε ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, πςειά νλνκαζηηθά επηηόθηα, θαηαζηξνθή
θαηαζέζεσλ θαη πεξηνξηζκόο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο θαη θπξίσο ηεο ηδησηηθήο
θαηαλάισζεο θαη ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ κε ζπξξίθλσζε ηεο πξνζθνξάο ιόγσ
ρξενθνπίαο επηρεηξήζεσλ θαη αθόκε κεγαιύηεξε αλεξγία κε επηδείλσζε ηεο ύθεζεο.
ζη) ίζσο θαη λέα πεξηπέηεηα γηα ηελ Κύπξν ιόγσ ηεο έθζεζεο ησλ θππξηαθώλ
ηξαπεδώλ ζηνλ ειιεληθό θίλδπλν.
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο ηεο επηζηξνθήο ζε εζληθό λόκηζκα
δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε επηζπκεηό αιιά ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηεζεί όρη
από επηινγή αιιά κέζσ «αηπρήκαηνο».
Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ κηθξνκεζαίσλ ρσξώλ εθαξκόδεη πνιηηηθέο
ζπλαιιαγκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο γηαηί απηή εληζρύεη ηηο επελδύζεηο, ηελ απνηακίεπζε
θαη γεληθόηεξα ηνλ καθξνρξόλην νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό. Οη νλνκαζηηθέο
ππνηηκήζεηο δελ επηιύνπλ ηα ρξόληα πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθόηεηαο, δηαξζξσηηθώλ
αδπλακηώλ θαη δεκνζηνλνκηθήο ραιαξόηεηαο.
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ηήξημε κε απζηεξνύο όξνπο
Πξνο ην παξόλ ζεσξείηαη αθόκε ινγηθή ε άπνςε όηη ε παξνρή ζηήξημεο ζηελ Διιάδα
κε απζηεξνύο όξνπο είλαη ε νηθνλνκηθόηεξε ιύζε γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο δώλεο ηνπ
επξώ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ζηήξημεο ζηηο ηξάπεδέο ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
Διιάδα θήξπηηε κνλνκεξώο αδπλακία εμππεξέηεζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ηεο.
Ο ιόγνο είλαη όηη ε παξνρή ζηήξημεο κε ζθιεξνύο όξνπο απνζαξξύλεη ηελ ππνηξνπή
ηεο Διιάδαο θαη ηε κίκεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ηεο αλεπζπλόηεηαο από άιιεο ρώξεο
νη νπνίεο ελδέρεηαη λα δεηήζνπλ ζηήξημε.
Η παξνρή ζηήξημεο κε ήπηνπο όξνπο ζα είλαη σζηόζν αθξηβόηεξε από ηελ ζηήξημε
ησλ εγρώξησλ ηξαπεδώλ ησλ ππόινηπσλ θξαηώλ-κειώλ ηεο επξσδώλεο επεηδή ζα
νδεγήζεη ζε δηαξθή θαη απεξηόξηζηε δήηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηήξημεο από
όινπο.
Η απεηιή λα αθεζεί ε Διιάδα λα πησρεύζεη θαη λα παξαζρεζεί ζηήξημε ζηηο ηξάπεδεο
ησλ ππνινίπσλ ρσξώλ νη νπνίεο ήηαλ εθηεζεηκέλεο ζην ρξένο ηεο Διιάδαο ηελ
Άλνημε ηνπ 2010 ήηαλ κε αμηόπηζηε ιόγσ ηεο ππεξβνιηθήο ζπγθέληξσζεο θηλδύλσλ
ζε ηξάπεδεο ηεο δώλεο ηνπ επξώ. Όκσο θαζώο ε έθζεζε ζην ρξένο ηνπ δεκόζηνπ θαη
ηδησηηθνύ ηνκέα ηεο Διιάδαο απνκαθξύλεηαη από ηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ ηξαπεδώλ
ηεο δώλεο ηνπ επξώ κε δηαζπνξά ηνπ ζε κηα επξεία γθάκα ραξηνθπιαθίσλ ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα ή αλαιακβάλεηαη από ην θξάηνο κεηώλεηαη ε ζπζηεκηθή δεκία πνπ
ζα κπνξνύζε λα πξνθιεζεί από ηελ αδπλακία ηεο Διιάδαο λα εμππεξεηήζεη ην
δεκόζην ρξένο ηεο. Έηζη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ε απεηιή ηεο άξλεζεο πεξαηηέξσ
ζηήξημεο ελδέρεηαη λα απνθηήζεη κεγαιύηεξε αμηνπηζηία.
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Σα CDS ηεο Διιάδαο, νη ζεωξίεο ζπλωκνζίαο θαη ε
ελδερόκελε ελεξγνπνίεζή ηνπο κε ην ειιεληθό
«θνύξεκα»
Σα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία αληηκεηώπηζαλ θαηά ην πξνεγνύκελν
δηάζηεκα κέρξη ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο (ηελ 1ε γηαηί ίζσο
αθνινπζήζεη θαη λέν θνύξεκα κηαο θαη ην ρξένο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη βηώζηκν)
ππεξβνιηθέο θαηεγνξίεο γηα ην ξόιν πνπ έπαημαλ ζηελ θξίζε. Πνιινί ζεσξνύλ πσο
εμαξρήο ν ξόινο ησλ παξάγσγσλ πξνηόλησλ ζα έπξεπε λα είλαη ε αληηζηάζκηζε
θηλδύλνπ θαη λα κελ εμειηρζνύλ ζε πξνηόληα ζηνηρεκαηηζκνύ. Τπάξρεη ε άπνςε πσο
ηα naked cds, ηα αζθάιηζηξα θηλδύλνπ έλαληη κε απνπιεξσκήο πνπ δηαθηλνύληαη
αλεμάξηεηα από ηνλ ππνθείκελν ηίηιν ζπλέβαιιαλ ζηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο.
Θεσξνύλ πσο ηα γπκλά cds δε ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ θαη λα επηηξέπεηαη ε αγνξά
ζπκβάζεσλ αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ κόλν όηαλ ν ζπκβαιιόκελνο θαηέρεη
ηα ζρεηηθά νκόινγα ή κεηνρέο.
Όζν γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ cds ζηελ αγνξά νκνιόγσλ ε αιήζεηα είλαη πσο απιώο ε
αγνξά έβιεπε ξίζθν ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη δελ είλαη ππεύζπλνη νη «θαθνί»
θεξδνζθόπνη θαη νη παίθηεο ησλ cds ε αηηία πνπ θαηξαθύιεζαλ ηα ειιεληθά νκόινγα.
Γελ πξνθύπηεη όηη ε αιιειεπίδξαζε cds-θξαηηθώλ νκνιόγσλ όηη εμαηηίαο ηεο αγνξάο
cds πξνθαιείηαη αύμεζε ηνπ θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο. αθώο θαη ε αγνξά
παξαγώγσλ ρξεηάδεηαη λνκνζεηηθή παξέκβαζε αιιά πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη όρη πξνο ην ηη επηηξέπεηαη θαη ηη όρη. Δθόζνλ ππάξρνπλ παξάγσγα γηα
όηη κπνξεί θάπνηνο λα θαληαζηεί γηαηί λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα cds. Αθνύ
θάπνηνο κπνξεί λα αγνξάζεη ή λα γξάςεη έλα option γηα κεηνρή πνπ δελ θαηέρεη είλαη
ινγηθό λα κπνξεί λα θάλεη ην ίδην θαη ζηελ αγνξά cds.
Υσξίο ηα αθάιππηα cds δε ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη ν θύθινο δηαδνρηθώλ
αληαζθαιίζεσλ θαη θαλείο δε ζα δερόηαλ λα αζθαιίδεη νκόινγα. Κάηη ηέηνην ζα
έθαλε ην ζύζηεκα πην επζηαζέο αιιά θαη ηνλ δαλεηζκό πνιύ πην δύζθνιν.
Θεσξεηηθά αλ δελ ππήξραλ πξνηόληα αληηζηάζκηζεο ην spread ζα ήηαλ ςειόηεξα
εθόζνλ θάπνηνο αγνξάδεη αληηζηάζκηζε ώζηε λα κελ πνπιήζεη ην ππνθείκελν πξνηόλ.
Όζν γηα ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο αλαδηάξζξσζεο κεγάιν ζέκα πξνέθπςε ζρεηηθά κε
ην αλ ζα ραξαθηεξηδόηαλ σο πηζησηηθό γεγνλόο κε ελεξγνπνίεζε ησλ credit default
33

swaps ή όρη? Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη δηαθνξά αλ ε αλαδηάξζξσζε είλαη εζεινύζηα ή
ερζξηθνύ ραξαθηήξα. Οη απώιεηεο γηα ηνλ θάηνρν ηνπ νκνιόγνπ ζα είλαη νη ίδηεο
όπσο θαη ηα θεθάιαηα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ νη ηξάπεδεο. Αληίζεηα ε πεξίπησζε ηεο κε
ελεξγνπνίεζεο ησλ cds ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή. Σν λα κε ραξαθηεξηζηεί ε ειιεληθή
αλαδηάξζξσζε σο πηζησηηθό γεγνλόο ζα επεξέαδε ζε κεγάιν βαζκό ηελ επξσπαηθή
αγνξά νκνιόγσλ. Δθηόο από ηνπο «θαθνύο» θεξδνζθόπνπο ηα ζπγθεθξηκέλα
εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηξάπεδεο, ηακεία, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Έηζη ε
κε ζεώξεζε ηεο ειιεληθήο αλαδηάξζξσζεο σο πηζησηηθό γεγνλόο ζα απαμίσλε ηελ
αγνξά cds θαη αθνύ όινη ζα αλαθάιππηαλ όηη ηα αζθαιηζηηθά ζπκβόιαηα πνπ
θαηείραλ δελ ηνπο θαιύπηνπλ έλαληη θάπνηαο δεκηάο ζα ππήξρε ε άκεζε ζπλέπεηα ηεο
θαηαθόξπθεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επξσπαηθώλ θξαηώλ. ‘Δηζη
ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε απαμίσζε ηεο αγνξάο cds, ηεο αγνξάο νκνιόγσλ κε
ηαπηόρξνλε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ επξσπαηθνύ ρξένπο θαη πηώζε
ηεο ηηκήο ησλ νκνιόγσλ θαη ηειηθά ε θξίζε λα κεγαιώζεη.
ΤΓ. Σειηθά ην ISDA (international swaps derivatives association) απνθάζηζε λα
ζεσξεζεί ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο σο πηζησηηθό γεγνλόο κε
ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ cds επεηδή ε Διιάδα ελεξγνπνίεζε ηηο ξήηξεο
ζπιινγηθήο δξάζεο cac (collective action clause) πνπ κεηαηξέπνπλ ην θνύξεκα ζε
ππνρξεσηηθό εθόζνλ έρεη γίλεη απνδεθηό από πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3.
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Αληί επηιόγνπ – Πνιηηηθννηθνλνκηθό ζρόιην γηα ηελ
Διιεληθή πεξίπηωζε
Η Διιάδα απνηέιεζε ην πξώην, ην πην αδύλακν θαη εθηεζεηκέλν ζύκα ηεο επόκελεο
θάζεο ηεο θξίζεο πνπ νδήγεζε ζε κηα θξίζε δεκόζηνπ ρξένπο. ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο όπσο πρ ζηελ Ιζιαλδία ην θξάηνο πηώρεπζε όηαλ βξέζεθε ππνρξεσκέλν
λα εγγπάηαη ρξέε ηξαπεδώλ πνπ ήηαλ πνιιαπιάζηα ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηεο
ρώξαο. Αληίζεηα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είραλ πνιύ ρακειόηεξε έθζεζε ζε ζρέζε κε
ην ππόινηπν επξσπαηθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα ζηα ηνμηθά subprimes ησλ ακεξηθαλώλ
θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπο. Όκσο ζηελ Διιάδα ην θξάηνο ην ίδην δαλείζηεθε πέξαλ
θάζε ινγηθήο επελδύνληαο ηα δαλεηθά ζε κηα δεκόζηα θαηαλαισηηθή δαπάλε. Δίρακε
έλα ππεξδαλεηζκέλν θξάηνο κε κεγάιν δεκόζην ρξένο.
Αλ θαη ηα ζεκάδηα ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ εθηξνρηαζκνύ ήηαλ εκθαλή από ην 2007 δελ
ιήθζεθαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ
παξάιιεια κε κηα απαξαίηεηε αληίζηαζε ζηηο πηέζεηο ηνπ θνκκαηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη ηελ αλαθνπή ηνπ πάξηη ζην δεκόζην. Τπήξραλ ηξείο αιιεινζπγθξνπόκελεο
αλάγθεο από ηε κηα ε πίεζε από ηελ Δπξώπε γηα κέηξα ζπγθξάηεζεο ηνπ
ειιείκκαηνο, από ηελ άιιε ε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο ιόγσ ηεο δηεζλνύο θάκςεο
ηεο ξεπζηόηεηαο πνπ αληηκεησπηδόηαλ κε ελίζρπζε ηεο δήηεζεο θαη λέν δαλεηζκό άξα
θαη κεγαιύηεξα ειιείκκαηα θαη ηέινο ε πίεζε από ηνλ θνκκαηηθό κεραληζκό πνπ
δεηνύζε ηελ πνιηηηθή ηνπ επηβίσζε κε πειαηεηαθέο δαπάλεο. Γηα ηελ δηαηήξεζε
ζεηηθώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο επηιέρηεθε ε ζπληήξεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη
νδήγεζε ζε αύμεζε ηνπ δαλεηζκνύ, δηεύξπλζε ειιείκκαηνο θαη κεγάιε επηδείλσζε
ζην ηζνδύγην.
Αλεμάξηεηα αλ ππήξμαλ θαη ζπζηεκηθνί παξάγνληεο όπσο δνκηθέο αδπλακίεο ζηελ
αξρηηεθηνληθή ηεο επξσδώλεο (όπσο πρ αληζνξξνπία κεηαμύ πιενλαζκαηηθνύ βνξξά
θαη ειιεηκκαηηθνύ λόηνπ πνπ νδεγεί ζε αληηκεηώπηζε ηνπ ειιείκκαηνο ηζνδπγίνπ
αλαγθαζηηθά κε δαλεηζκό θαη ππεξρξέσζε, ρσξίο θαλέλα κεραληζκό αλαθύθισζεο
πιενλαζκάησλ, νύηε κεραληζκό αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο κεηά ηελ εθδήισζή ηεο,
κε πεξηνξηζκέλν ην ξόιν πνπ παίδεη ε επξσπαηθή θεληξηθή ηξάπεδα) πνπ νδήγεζαλ
ηελ πεξηθέξεηα ηεο ζε θξίζε ε ρώξα βξηζθόηαλ ζε θάζε πεξίπησζε ζε πνιύ άζρεκε
νηθνλνκηθή ζέζε. Η επθαηξία ηεο δεθαεηίαο ηνπ επξώ κε ηα ρακειά επηηόθηα δελ

35

αμηνπνηήζεθε πξνο κηα παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε θαη νδήγεζε ζε παξαγσγηθή
παξαθκή θαη απώιεηα αληαγσληζηηθόηεηαο.
Η ρώξα έπεζε αζπιιόγηζηα ζε κηα παγίδα εύθνισλ θαη θηελώλ δαλεηθώλ κεηά ηελ
είζνδν ζηελ Δπξσδώλε πηζηεύνληαο όηη νη θαιέο κέξεο δε ζα ηειείσλαλ πνηέ. Η
πιεξσκή ησλ ηόθσλ γηα πξνεγνύκελα δάλεηα κεηαηίζεην ζην κέιινλ κε ηε ζύλαςε
αιιεπάιιεισλ swaps όζν νη αγνξέο έπαηδαλ ην παηρλίδη. Πηζηέςακε όηη κπνξνύκε λα
επαλαθπιίνπκε ην ρξένο δαλεηδόκελνη από ηηο αγνξέο γηα λα απνπιεξώλνπκε δάλεηα
πνπ ιήγνπλ κε ηελ πξνζδνθία όηη καθξνπξόζεζκα ν ξπζκόο αλάπηπμεο ζα θπκαίλεηαη
ζε επίπεδα παξόκνηα κε ην επηηόθην δαλεηζκνύ. Με ηνλ εξρνκό ηεο παγθόζκηαο
θξίζεο ην 2008 όκσο ν ξπζκόο κεγέζπλζεο κεηώζεθε θαη έπεζε θάησ ηνπ κεδελόο θαη
ηα επηηόθηα δαλεηζκνύ έθηαζαλ ζην +5% ην παηρλίδη είρε ζηελ νπζία ηειεηώζεη.
Μεηά θπζηνινγηθά όληαο αδύλακνη λα αλαρξεκαηνδνηήζνπκε παιηά ρξέε θαη λα
θιείζνπκε ηα ειιείκκαηα ησλ πξνππνινγηζκώλ κε δαλεηθά νδεγεζήθακε
πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ε ρώξα ην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό θξάρ ζε έλα
πξόγξακκα ζεζκηθνύ δαλεηζκνύ κε αληάιιαγκα ππαγσγή ζε δηεζλή νηθνλνκηθό
έιεγρν θαη εθαξκνγή απζηεξώλ πξνγξακκάησλ ιηηόηεηαο. Όκσο ζηελ πξάμε ε
ιηηόηεηα πξνθαιεί ύθεζε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αθπξώλεη ηε δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή αθνύ ηα έζνδα ιόγσ κηθξόηεξεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο
κεηώλνληαη ελώ νη θνηλσληθέο δαπάλεο ιόγσ απμεκέλεο αλεξγίαο απμάλνληαη. Σν
πξόβιεκα ηνπ ρξένπο κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηδεηλώλεηαη ηε ζηηγκή πνπ ηα λέα δάλεηα
αζξνίδνληαη ζην ρξένο ελώ ε ύθεζε ζπξξηθλώλεη ην αεπ θαη έηζη ην ρξένο σο
πνζνζηό επί ηνπ αεπ απμάλεηαη.
Σν πξόβιεκα είλαη όηη πξνζπαζνύκε λα ιύζνπκε ινγηζηηθά έλα κε ινγηζηηθό
πξόβιεκα. Η νηθνλνκία καο έρεη δύν καθξννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα: έιιεηκκα
ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξά ην πόζα θαηαλαιώλεη ζε ζρέζε κε ηνλ
πινύην πνπ παξάγεη πνπ απνηειεί θαη ην νπζηαζηηθό παξαγσγηθό πξόβιεκα θαη ην
έιιεηκκα θξαηηθνύ πξνππνινγηζκνύ πνπ είλαη δεκνζηνλνκηθό πξόβιεκα θαη είλαη
επθνιόηεξν λα ιπζεί. Σν ίδην θαη εμππεξέηεζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ρξένπο πνπ
ελδέρεηαη λα μαλαθνπξεπηεί. Όκσο ην παξαγσγηθό πξόβιεκα ηνπ ειιείκκαηνο
ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ δελ ιύλεηαη κε ινγηζηηθό ηξόπν. Δλώ νη απνθξαηηθνπνηήζεηοηδησηηθνπνηήζεηο πνπ μεθηλνύλ ζα δώζνπλ κηα πξνζσξηλή αλάζα ζηα ειιείκκαηά καο
δε ζα αλαθόςνπλ ην θαηλόκελν ηεο ύθεζεο, απιά αιιάδνληαο ηελ ηδηνθηεζία ησλ
θξαηηθώλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ειπίδα θαη ηελ πξνζδνθία ηεο επέλδπζεο από ηνπο
λένπο ηδηνθηήηεο. Από ηηο δεκηνγόλεο ΓΔΚΟ πνπ ζα πσιεζνύλ ζα ζηακαηήζεη ε
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επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνύ πξνππνινγηζκνύ, ελώ από ηελ πώιεζε θεξδνθόξσλ απιά
ζα γίλεη πξνείζπξαμε θεξδώλ θάπνησλ κειινληηθώλ εηώλ κε ζθνπό λα θιείζνπλ
άιιεο ηξύπεο.
Αθόκε θαη ζηα δεκνζηνλνκηθά όκσο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα νη πηζαλόηεηεο γηα
επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ, ν ηζνζθειηζκόο ηνπ πξνππνινγηζκνύ θαη ε
δεκηνπξγία πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο 4-5% ζηαζεξά σο ην 2020 είλαη ζρεδόλ
αδύλαην λα επηηεπρζνύλ θαη γεληθόηεξα θάηη ηέηνην δελ έρεη μαλαγίλεη ζε θακία ρώξα.
Η γηγάλησζε ηεο αλεξγίαο νθείιεηαη ζην μεθνύζθσκα κηαο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο πνπ βαζηδόηαλ ζε εμσηεξηθό δαλεηζκό θαη πιήξσλε ππεξεζίεο
αλαληίζηνηρεο κε ηνλ πξαγκαηηθό παξαγόκελν πινύην ηεο ρώξαο. Οη πξνζσξηλέο
ινγηζηηθέο ιύζεηο δελ επηδηνξζώλνπλ ην πξόβιεκα.
Η θαηάζηαζε θαληάδεη κε αλαζηξέςηκε θαη ην κέιινλ εμαηξεηηθά δπζνίσλν.
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