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Πρόλογος 

 

Η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη κρίση της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και της οικονομίας πολλών χωρών της Ευρωζώνης, 

συνιστούν υπέρτατη πρόκληση πρωτίστως για τον χώρο των οικονομικών, αλλά και 

των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Μόλις ογδόντα χρόνια μετά τη μεγάλη 

κρίση του 1929, η πρόσφατη διεθνής κρίση απέδειξε  τα θεωρητικά και πρακτικά 

κενά των μαθηματικοποιημένων οικονομικών, την αθεμελίωτη υπεραισιοδοξία για 

την υπέρβαση  του οικονομικού κύκλου και την αδυναμία αυτορρύθμισης των 

αγορών. Ταυτόχρονα, η ένταση και η διάρκεια της κρίσης στην Ευρωζώνη, ανέδειξε, 

πέρα όλων των άλλων, προβλήματα στην αρχιτεκτονική του Ευρώ αλλά και στη 

γενικότερη στόχευση της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Τέλος, η καταστροφική 

επέλαση της κρίσης στην Ελλάδα, κατέδειξε, μεταξύ άλλων, τη νοσηρή 

αλληλεξάρτηση του υπερβολικού δανεισμού και του διογκωμένου δημοσίου χρέους 

μιας χώρας –μέλους μιας νομισματικής ένωσης, με τη λειτουργία του 

παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών κεφαλαίων.  

Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν παρά να αποτελούν το πεδίο ενδιαφέροντος 

του κάθε πολίτη, πολύ περισσότερο κάποιου που οι οικονομικές του σπουδές και η 

επαγγελματική του εμπειρία επιβάλλουν ικανοποιητική κατανόηση τουλάχιστον του 

ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος.  

Τα ενδιαφέροντά μου αυτά ήρθε να καλύψει η παρούσα έρευνα που 

εκπονήθηκε ως μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών με τίτλο: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του 

τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Αρωγός και συμπαραστάτης στο ταξίδι της έρευνας και συγγραφής στάθηκε ο 

επιβλέπων της έρευνας, καθηγητής κ. Νίκας Χρήστος. Με τις συμβουλές και τις 

υποδείξεις του, την ενθάρρυνση και την υπομονή του κατόρθωσε η εργασία αυτή να 

λάβει την τελική της μορφή. Ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω στον καθηγητή  κ. Κιόχο 

Απόστολο για τις υποδείξεις του και την επίλυση προβλημάτων, σε καίρια σημεία της 

παρούσης εργασίας. Ευχαριστίες οφείλω επίσης σε όλους τους συναδέλφους, 

οικονομολόγους και μη, οι οποίοι κατά καιρούς έγιναν αποδέκτες των 

προβληματισμών μου για θέματα που απασχολούν την παρούσα έρευνα. Οι 

συζητήσεις μαζί τους υπήρξαν πολύτιμες.  

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλω στο σύζυγό μου και την κόρη μου 

Αναστασία. Χωρίς τη στήριξη και την υπομονή τους η εργασία αυτή δεν θα 

μπορούσε να ολοκληρωθεί.  
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ 

 

α) Ανασκόπηση της φύσης και του χαρακτήρα των οικονομικών κρίσεων. Η κρίση 

του 2008. 

i) Οικονομική κρίση, περιοδικότητα και κρίση του συστήματος. 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την 

παγκόσμια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 2007-09, αναζωπύρωσαν 

το κοινό ενδιαφέρον για τη φύση και τον χαρακτήρα των οικονομικών κρίσεων, 

εντείνοντας τον προβληματισμό για το κατά πόσο οι διάφορες κρίσεις αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ζωής. Οι οξύτατες κοινωνικές συνέπειες, που 

αναπόφευκτα συνοδεύουν τις διάφορες κρίσεις, συνιστώντας πεδίο κοινωνικής 

απορρύθμισης και, πολλές φορές, πολιτικής αστάθειας, καθιστούν επιτακτική την 

ανάγκη για βαθύτερη και ουσιωδέστερη μελέτη του φαινομένου.  

Γενικότερα και με όλες τις σχετικές επιφυλάξεις, μπορούμε να ορίσουμε ως 

κρίση τη χρονική εκείνη περίοδο, κατά την οποία διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία 

του οικονομικού συστήματος και αλλοιώνονται τα αρχικά του χαρακτηριστικά. 

Συνήθως αυτές οι διαταραχές παρουσιάζονται με τρόπο απρόσμενο, ενίοτε και βίαιο 

(χωρίς αυτό να σημαίνει μη προβλέψιμο), με καταστροφικές επιπτώσεις και 

συνιστούν, σχεδόν πάντοτε, παράγοντα κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Σύμφωνα με 

μια αντίθετη θεώρηση, οι κρίσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως βίαιη και 

καταστροφική, αλλά και αναπόφευκτη αντίδραση του συστήματος σε προϋπάρχουσες 

στρεβλώσεις, οι οποίες και αποτελούν τα πραγματικά αίτια εμφάνισης των κρίσεων
1
. 

Σε μια πιο εξειδικευμένη θεώρηση η κρίση θεωρείται ως το σημαντικά 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εμφανίζονται ταυτόχρονα δύο 

πλεονάσματα: ένα πλεόνασμα εργασίας και ένα πλεόνασμα κεφαλαίων
2
. Τόσο η 

ανεργία, ως πλεόνασμα εργασίας, όσο και το πλεόνασμα κεφαλαίων, ως 

αποταμιεύσεις που δεν επενδύονται, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες όταν πλήττουν την 

οικονομική ζωή, γιατί οι μειώσεις τόσο της μισθωτής εργασίας όσο και της αξίας των 

κεφαλαίων, ως τα πλέον συνήθη μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, δεν αυξάνουν 

αναγκαία τη ζήτηση. Επιπλέον, σύμφωνα με πλείστους ερευνητές, η κρίση συνδέεται 

με μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει συνεχής και μεγάλη πτωτική κίνηση 

στην αγορά
3
, ενώ οι μονεταριστές τη συνδέουν αμετάκλητα με τον τραπεζικό 

                                                           
1
ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής;, 

Αθήνα 2012, σελ. 13.  
2
ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 2015

2
, σελ. 

76.  
3
SHARPE W. F., «A Simplified Model for Portfolio Analysis», Management Science, Vol. 9, No. 2, 

(1963), pp. 277-293.  
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πανικό
4
.Τέλος, για τον Mishkin, από μια πιο κεϋνσιανή σκοπιά, η κρίση είναι 

αναπόφευκτα αλληλένδετη με την απότομη πτώση τιμών και περιουσιακών 

στοιχείων, με χρεοκοπίες μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς οι χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν είναι διατεθειμένες να διοχετεύσουν κεφάλαια σε παραγωγικές 

επενδυτικές προσπάθειες
5
. 

Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των κρίσεων κατά την κυρίαρχη 

ερμηνεία, αποτελεί το γεγονός ότι αποτελούν σύνηθες, επαναλαμβανόμενο και, εν 

τέλει, δομικό στοιχείο των φιλελεύθερων κοινωνιών και οικονομιών. Η παγκόσμια 

οικονομική ιστορία αποκαλύπτει μια αλληλοδιαδοχή περιόδων ευημερίας και ύφεσης, 

στασιμότητας και κρίσης
6
, σε τρόπο ώστε, πολλές φορές, μια οικονομική κρίση να 

μπορεί να κατανοηθεί ακόμα και ως «λυτρωτική εκτόνωση» του συστήματος
7
. 

Η επαναληψιμότητα και η μορφολογική ποικιλία των οικονομικών κρίσεων, η 

εμφάνισή τους σε ανεπτυγμένες χώρες ή σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες 

οικονομίες, η παγκόσμια ή περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας έκτασή τους, τις 

καθιστά όχι ακραία φαινόμενα της οικονομικής ζωής, αλλά δομική δυσλειτουργία του 

οικονομικού συστήματος. Σύμφωνα με τα εμπειρικά δεδομένα της σύγχρονης 

οικονομικής ιστοριογραφίας, στην περίοδο μεταξύ 1800 και 2009, καταγράφηκαν 

τουλάχιστον 233 παρατεταμένες τραπεζικές κρίσεις, εκ των οποίων οι 96 μετά το Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός από τις ευάριθμες νομισματικές κρίσεις, την κατάρρευση 

συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις υφεσιακές και χρηματοοικονομικές κρίσεις. 

Σημειώθηκαν, επιπλέον, τουλάχιστον 250 περιπτώσεις στάσεως πληρωμών κρατών 

ως προς το δημόσιο χρέος και 68 ως προς το εσωτερικό χρέος
8
. 

 

                                                           
4
FRIEDMAN M., SCHWARTZ J. A., A monetary history of the United States 1867-1960, Princeton 

University Press, 1963.  
5
MISHKIN F. S., «Anatomy of a financial crisis», Journal of evolutionary Economics, Vol. 2, (1992), 

pp. 115-130. 
6
 Βλ.ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 14.   

7
 Σύμφωνα με την ανάλυση του καθηγητή Βαρουφάκη, η κατανόηση της περιοδικότητας, αλλά και της 

δομικής ενύπαρξης της κρίσης στην οικονομική ζωή των κοινωνιών εκκινεί από τον μεσαίωνα με τον 

λόγιο Ibn Khaldoun (1332-1406), ο οποίος μεταφέρει την αντιστρόφως ανάλογη έννοια της αύξησης 

και μείωσης (κρίσης) αλληλεξαρτώμενων ειδών στο ζωικό βασίλειο, από το φυσικό κόσμο στην 

πολιτική επιστήμη. Με την ανάδυση των βιομηχανικών κοινωνιών ο Joseph Schumpeter (1883-1950), 

φιλελεύθερος οικονομολόγος, προειδοποιούσε για τη φύση του καπιταλισμού να γεννά κρίσεις. Από 

τον Schumpeter, μέχρι τον Marx η άποψη της ουσιαστικής εξάρτησης οικονομικών κρίσεων και 

καπιταλισμού, έχει παγιωθεί στη σχετική βιβλιογραφία ως κυκλικότητα, (οικονομικός κύκλος), των 

φιλελεύθερων οικονομιών. Πρβλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες 

της κρίσης, Αθήνα, 2012, σσ. 85-89.    
8
 Βλ. ΒΑΪΤΣΟΣ Κ., «Ελληνική και παγκόσμια οικονομική κρίση: Αναπτυξιακές διαστάσεις σε ένα 

διεθνές πλαίσιο αλληλεξάρτησης», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης 

Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σσ. 330-331. Η αναλυτική παρουσίαση αυτής της πλειάδας των 

κρίσεων στο: REINHART C. N. & ROGOFF K. S., This Time is Different: eight centuries of financial 

folly, Princeton, 2009. Για μια απαρίθμηση των κρίσεων της τελευταίας τεσσαρακονταετίας βλ. 

ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση δημοσίου χρέους –τραπεζών, τομ. Β, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 201, 

ενώ στις 124 καταγεγραμμένες κρίσεις της περιόδου 1970-2007 αναφέρεται ο STIGLITZ J.,Ο θρίαμβος 

της απληστίας. Η ελεύθερη αγορά και η κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας, τομ. Α΄, μετ. Ρούσσος 

Ν., Αθήνα, 2014
2
, σσ. 16-17.  
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ii) Τα είδη των οικονομικών κρίσεων.  

Η ποικιλομορφία των κρίσεων, ανάλογα προς την αιτία εκδήλωσής τους και 

τους τομείς της οικονομικής ζωής που πλήττουν, συνιστά την αιτία κατάταξής τους 

σε διάφορες κατηγορίες, χωρίς οι κατηγορίες αυτές να συνιστούν απολύτως κλειστά 

περιγράμματα: Μια πρώτη κατηγορία αποτελούν οι κρίσεις που ονομάζουμε κρίσεις 

ύφεσης ή υφεσιακές κρίσεις. Πρόκειται για την κατάσταση εκείνη της οικονομίας 

κατά την οποία εμφανίζεται απότομη επιβράδυνση και συρρίκνωση του ΑΕΠ. Η 

αρχική αυτή κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε ύφεση, όταν είναι παρατεταμένη στο 

χρόνο και όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ κινούνται κοντά ή κάτω του μηδενός
9
. 

Η ερμηνεία των αιτίων των υφεσιακών κρίσεων είναι ανάλογη με τις γενικότερες 

απόψεις για τη λειτουργία της οικονομικής ζωής, που έχουν οι διάφορες οικονομικές 

σχολές. Έτσι για τους νεοκλασικούς και τους μονεταριστές, οι εξωγενείς διαταραχές 

και οι άστοχες οικονομικές και πολιτικές παρεμβάσεις οδηγούν στην κρίση. Για την 

αυστριακή σχολή οι λανθασμένες υπερεπενδύσεις και οι τεχνολογικές αλλαγές 

ευθύνονται για τις κρίσεις. Οι κεϋνσιανοί εντοπίζουν τα αίτια στη μείωση της 

ζήτησης και των επενδύσεων, ενώ για τη μαρξιστική προσέγγιση οι κρίσεις είναι 

εγγενείς και νομοτελειακές στο καπιταλιστικό σύστημα. Το βέβαιο είναι ότι με την 

αλληλεξάρτηση των οικονομιών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η εξάπλωση των 

υφεσιακών κρίσεων, όπως και κάθε μορφής οικονομικών κρίσεων, θεωρείται 

δεδομένη.  

Μια δεύτερη κατηγορία κρίσεων αποτελούν οι πληθωριστικές κρίσεις. Ως 

γνωστόν ο πληθωρισμός αφορά στην ποσοστιαία μεταβολή του γενικού επιπέδου 

τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών, σε μια χρονική περίοδο. Ο πληθωρισμός δε 

γνωρίζει μόνον αυξητικές τάσεις ή αλματώδεις και παρατεταμένες αυξήσεις ως 

υπερπληθωρισμός
10

, αλλά μας είναι γνωστός και ως στασιμοπληθωρισμός, όταν 

συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, ή αποπληθωρισμός όταν έχουμε 

ραγδαία και παρατεταμένη πτώση τιμών. Η μείωση της αγοραστικής αξίας του 

χρήματος που προκαλεί ο πληθωρισμός, οδηγεί σε μετατροπή των αποταμιεύσεων σε 

αγαθά, απορρύθμιση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, 

μείωση των πραγματικών εισοδημάτων, πιέσεις στο καθεστώς των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.    

Ως μια τρίτη κατηγορία κρίσεων μπορούμε να θεωρήσουμε τις διαρθρωτικές 

κρίσεις στις αγορές αγαθών που, με τη σειρά τους, οδηγούν στις λεγόμενες φούσκες 

στις αγορές αγαθών. Διαρθρωτικές κρίσεις στις αγορές αγαθών υφίστανται όταν 

υπάρχουν απότομες, εκτεταμένες και ισχυρές μεταβολές είτε στη σύνθεση της 

παραγωγής, είτε στις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Οι κρίσεις αυτές είναι πολύ 

                                                           
9
Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 22. Για την ανάλυση των ειδών των οικονομικών κρίσεων και 

την κατάταξή τους σε κατηγορίες αντλούμε βιβλιογραφικές πληροφορίες από την εργασία των: 

ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής;, 

Αθήνα 2012, σσ. 22-117, στις οποίες και θα παραπέμπουμε, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 
10

 Δύο χαρακτηριστικές μορφές υπερπληθωρισμού συνιστούν ο ελληνικός υπερπληθωρισμός της 

περιόδου 1941-1944 και ο γερμανικός υπερπληθωρισμός της περιόδου 1920-1923. Πρβλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., 

ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π.,σσ. 41-42.  
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συχνές στο παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο και θέτουν σε δοκιμασία έναν ή 

περισσότερους κλάδους της παραγωγής. Η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτομία, οι 

μεταβολές στις καταναλωτικές προτιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών, η εμφάνιση νέων 

ανταγωνιστικών κέντρων (χωρών κ.α.) παραγωγής, οι στρατηγικές των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και οι πολιτικές των επιμέρους χωρών, είναι υπεύθυνες για τη 

δημιουργία και εμφάνιση αυτών των κρίσεων. Η κρίση της τουλίπας τον 17
ο
 αιώνα, 

οι πετρελαϊκές κρίσεις (1973-74 και 1979-80), η κρίση τροφίμων (2007-08), οι κατά 

καιρούς φούσκες στις αγορές ακινήτων, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές 

διαρθρωτικές κρίσεις.   

Μια άλλη, ιδιαζόντως σημαντική, κατηγορία οικονομικών κρίσεων, 

συνιστούν οι κρίσεις δημοσίου χρέους. Η έννοια του δημόσιου χρέους αναφέρεται 

στο σύνολο των οφειλών ενός κράτους, ως αποτέλεσμα της σύναψης δανείων για τη 

χρηματοδότησή του. Το δημόσιο χρέος διακρίνεται σε εξωτερικό ή εσωτερικό, 

ανάλογα με τον τόπο μόνιμης διαμονής του πιστωτή και, συνήθως, στη σύγχρονη 

οικονομική ζωή, εκφράζεται (μετράται) ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι επιπτώσεις του 

δημοσίου χρέους είναι πολλές και αφορούν ευρύτατο φάσμα της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής. Η επερχόμενη, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, 

συγκράτηση δαπανών και πολιτική λιτότητας, αφορούν, περίπου, στο σύνολο της 

κοινωνικής ζωής και αποτελούν σημαντικότατη αιτία κοινωνικοπολιτικής 

απορρύθμισης. Το ενδεχόμενο μιας κρατικής πτώχευσης, ως συνέπεια αδυναμίας 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, αποτελεί οικονομικό γεγονός με παγκόσμια 

σημασία και συνέπειες, ιδιαίτερα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 

Ωστόσο, οι χρεοκοπίες κρατών δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Από τη χρεοκοπία του 

κράτους των Αψβούργων το 16
ο
 αιώνα, το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Τρικούπη 

το 1897, μέχρι τη χρεοκοπία της Αργεντινής το 2001, το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο 

και, αν και αποφευκτέο, μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζει την οικονομική ζωή. 

Μια εξόχως σημαντική και επίκαιρη κατηγορία κρίσεων αποτελούν οι 

συναλλαγματικές κρίσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συναλλαγματικών 

κρίσεων, από τις αρχές της δεκαετίας του’70 και εξής, γνωρίζει αλματώδη αύξηση
11

. 

Άλλωστε, η ίδια η φύση των χρηματαγορών εμφανίζει εγγενή αστάθεια, πολύ 

περισσότερο στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όταν τεράστια 

κεφάλαια που συχνά υπερβαίνουν τα συναλλαγματικά αποθέματα των τραπεζών, 

μπορούν αστραπιαία και χωρίς υψηλό κόστος συναλλαγών, να μεταφερθούν από τη 

μία στην άλλη άκρη της γης. Αυτή η τεράστια εισροή ή εκροή κεφαλαίων πιέζει και 

δοκιμάζει τη συναλλαγματική αξία των νομισμάτων και, με τον τρόπο της, επιβάλλει 

τη νομισματική πολιτική των κρατών. Στην πραγματικότητα αυτή πρέπει να 

προστεθούν και τα ποικίλα μοντέρνα παιγνίδια των διάφορων funds, που έχουν τη 

δυνατότητα τεράστιας συναλλαγματικής συγκέντρωσης και μετατροπής των 

νομισμάτων κατά βούληση, με αποτέλεσμα την άσκηση καταστροφικής πίεσης σε 

διάφορα νομίσματα. Είναι γνωστή μια τέτοια πρακτική από το Quantum Fund του 

Τζωρτζ Σόρος το καλοκαίρι του 1992, όπου μετά από δανεισμό 15 δις στερλινών, τις 

                                                           
11

ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 70.  
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μετέτρεψε σε δολάρια, ανατιμώντας το δολάριο και υποτιμώντας τη στερλίνα. Η 

πρακτική αυτή οδήγησε σε κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ενός συστήματος προθάλαμου του Ευρώ
12

. Η 

συχνότητα των συναλλαγματικών κρίσεων, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ελεύθερης 

διακίνησης κεφαλαίων, έχει οδηγήσει σε μεγάλη περίσκεψη αναφορικά με το 

παγκόσμιο σύστημα συναλλαγματικών οικονομιών, μετά την κατάρρευση του 

Bretton Woods το 1971-73
13

. Χαρακτηριστική περίπτωση συναλλαγματικής κρίσης 

αποτελεί η κρίση στην Ασία το 1997-1999.  

Τέλος, μια άλλη μορφή κρίσεων, το ίδιο επίκαιρη με τις συναλλαγματικές, 

αποτελούν οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Τις κρίσεις αυτές μπορούμε να τις 

διακρίνουμε σε τραπεζικές και χρηματιστηριακές κρίσεις. Τα δύο αυτά είδη 

ουσιαστικά αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, εφόσον μια 

χρηματιστηριακή φούσκα προϋποθέτει τη χρηματοδοτική στήριξη των τραπεζών, σε 

τρόπο ώστε το σκάσιμο της φούσκας να ζημιώνει τις τράπεζες, ενώ, αντίστροφα, μια 

τραπεζική κρίση έχει άμεσες συνέπειες στο χρηματιστήριο. Η έκταση και ο διεθνής 

χαρακτήρας μιας τραπεζικής κρίσης ποικίλει, ανάλογα με τη θέση μιας τράπεζας στο 

διεθνές τραπεζικό σύστημα, τον όγκο των συναλλαγών της και τις αλληλεξαρτήσεις 

της με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού. Έτσι, η πτώχευση 16 τραπεζών της 

Βουλγαρίας το 1996 δε δημιούργησε διεθνή προβλήματα και πέρασε μάλλον 

απαρατήρητη, ενώ η κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 οδήγησε στη 

μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση των καιρών μας. Ως αίτια των τραπεζικών 

κρίσεων μπορούν να σημειωθούν ο υπερδανεισμός των τραπεζών σε συνδυασμό με 

ριψοκίνδυνες κερδοσκοπικές ενέργειες, ο πανικός των καταθετών, η αποτυχημένη 

εποπτεία, η ελλιπής νομισματική και δημοσιονομική πολιτική και το εξωτερικό 

χρέος, ή η πιθανή υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας. 

Τη χρηματιστηριακή κρίση, πέρα από την ποικιλία των ορισμών της, 

μπορούμε να την περιγράψουμε ως ισχυρή και παρατεταμένη πτώση των τιμών των 

μετοχών, σε ένα μεγάλο φάσμα τίτλων της χρηματιστηριακής αγοράς. Ουσιαστικά 

μια χρηματιστηριακή κρίση είναι περίπου το νομοτελειακό αποτέλεσμα μιας 

χρηματιστηριακής φούσκας, εφόσον η τελευταία δεν είναι τίποτε άλλο από μια 

υπερβολικά παρατεταμένη αύξηση της αξίας κάποιων μετοχών, σημαντικά 

υψηλότερη από την πραγματική οικονομική τους αξία
14

. Όπως σημειώθηκε, οι 

χρηματιστηριακές κρίσεις είναι αλληλένδετες με τις τραπεζικές και η πιθανότητα μιας 

διεθνούς μετάδοσής τους είναι ανάλογη του μεγέθους του χρηματιστηρίου αξιών στο 

οποίο εμφανίζεται η κρίση, ή του μεγέθους των κλάδων μετοχών τις οποίες πλήττει. 

Ως χρηματοπιστωτική κρίση, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, λογίζεται η σύγχρονη 

κρίση του 2008.  

                                                           
12

 Βλ. KRUGMAN P., Η κρίση του 2008 και η επιστροφή των οικονομικών της ύφεσης, μετ. Αριάδνη 

Αλαβάνου, Αθήνα  2009, σσ. 154-157.  
13

Η βάση του μεταπολεμικού νομισματικού συστήματος διαλαμβάνεται από τη συμφωνία του Bretton 

Woods. Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σσ. 94-95 και ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι 

οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 2015
2
, σσ.27-29.  

14
 Για την παρουσίαση της χρηματοπιστωτικής κρίσης βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σσ. 97-104.  
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Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα ως ενδεικτικό πανόραμα των κρίσεων 

που αναπτύχθηκαν ανωτέρω: 

 

Πίνακας 1: Ιστορικός πίνακας κρίσεων 

1557-60 Η χρεοκοπία του κράτους των Αψβούργων 

1634-1637 Η κρίση (φούσκα) της τουλίπας στην Ολλανδία (tulipmania) 

1696 Η αγγλική νομισματική κρίση 

1716-1720 Η χρηματοπιστωτική κρίση του συστήματος του John Laaw στη Γαλλία 

1711-1720 Η φούσκα της Νότιας Θάλασσας στην Αγγλία 

1799 Η εμπορική κρίση του Αμβούργου 

1815 Η βρετανική οικονομική κρίση λόγω υπερπροσφοράς 

1825 Η βρετανική χρηματοπιστωτική κρίση 

1837-1843 Η κρίση στις ΗΠΑ και εν συνεχεία στη Μεγάλη Βρετανία 

1847 Η βρετανική κρίση σιδηροδρόμων 

1857 Η πρώτη παγκόσμια οικονομική κρίση (ξεκίνησε στις ΗΠΑ) 

1873 Η τραπεζική και οικονομική κρίση (κράτησε μέχρι το 1878) 

1882 Η κατάρρευση των χρηματιστηρίων στη Γαλλία 

1923 Η κατάρρευση της Γερμανίας λόγω υπερπληθωρισμού 

1929-1935 Η παγκόσμια οικονομική κρίση 

1945-1949 Ο υπερπληθωρισμός σε πολλές χώρες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

1971-1973 Η κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods 

1973 Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 

1979-1980 Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση 

1981 Η κρίση των αμερικανικών ταμιευτηρίων 

1991- Η ιαπωνική κρίση 

1994-1995 Η κρίση της Τεκίλας (Μεξικό) 

1997-1998 Η κρίση στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ασία 

2000 Η Dot Com φούσκα 

2008- Η παγκόσμια οικονομική κρίση (ξεκίνησε στις ΗΠΑ) 

2010- Η κρίση της Ευρωζώνης 

 

ΠΗΓΗ: ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ / ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
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Βλ.ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 15.  
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iii) Η Κρίση του 1929.  

Ιδιαίτερη μνεία απαιτείται για την μεγάλη κρίση του ’29, αφενός διότι 

παρέμενε, μέχρι το 2008, η μεγαλύτερη σύγχρονη οικονομική κρίση, αφετέρου γιατί 

είναι διάχυτη η εντύπωση ότι η ιστορία του Κραχ του ’29 επαναλαμβάνεται. Από τις 

αρχές της δεκαετίας του’20 (μετά το Κραχ του 1907 στο χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης και τη δημιουργία της FED), παρατηρείται μια ανάπτυξη στις οικονομίες των 

προηγμένων χωρών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οικονομία των ΗΠΑ. Η 

συνεπαγόμενη ευημερία που ακολούθησε την οικονομική αυτή αύξηση, οδήγησε στη 

μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία, σε συνδυασμό με την 

πιστωτική επέκταση, κυρίως των αμερικανικών ιδρυμάτων, οδήγησε στην πρώτη 

μεγάλη φούσκα του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Η χρηματιστηριακή κρίση 

εκδηλώθηκε με το σκάσιμο της φούσκας στις ΗΠΑ, στις 29 Οκτωβρίου του 1929 (τη 

λεγόμενη Μαύρη Τρίτη), με καταιγιστικές συνέπειες
16

. Σε ελάχιστο διάστημα 40 δις $ 

εξαφανίστηκαν από την Wall Street, ενώ το εθνικό εισόδημα των ΗΠΑ 

συρρικνώνονταν διαρκώς, ουσιαστικά μέχρι το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου
17

.  

Ακολουθεί πίνακας με τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ την 

εν λόγω περίοδο: 

Πίνακας 2:Τα μακροοικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ: 1929-1940 (σε δις $) 

                                                           
16

  Λίγες μέρες πριν, στις 24 Οκτωβρίου, ρευστοποιήθηκαν 13 εκατομμύρια τίτλοι μετοχών! Βλ. 

ΣΠΎΡΟΥ Σ., «Η οικονομική κρίση του 1929», διαθέσιμο στο: http://indy.gr/library/i-oikonomik-krisi-

1929.   
17

ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, Αθήνα, 2012,σσ. 100-

101. 

ΕΤΟΣ ΑΕΠ Το %ΑΕΠ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

ΤΟ % ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΩΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ 

1929 103,6 
 

77,4 
 

100,00 

1930 91,2 -11,97% 70,1 -9,43% 93,60 

1931 76,5 -16,12% 60,7 -13,41% 84,88 

1932 58,7 -23,27% 48,7 -19,77% 76,16 

1933 56,4 -3,92% 45,9 -5,75% 76,74 

1934 66 17,02% 51,5 12,20% 77,91 

http://indy.gr/library/i-oikonomik-krisi-1929
http://indy.gr/library/i-oikonomik-krisi-1929
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ΠΗΓΗ: Για το ΑΕΠ και την ιδιωτική κατανάλωση: Chart of US Gross Domestic Product, 1929-2004. 

Για το επίπεδο τιμών: www.data360.org/dataset.aspx?Data_Set_Id=57. 

 Τη συρρίκνωση του εθνικού εισοδήματος ακολουθούσε κατά πόδας η μαζική 

χρεοκοπία των τραπεζών. Από το 1929 μέχρι το 1933 κατέρρευσαν 5.794 τράπεζες
18

! 

Η ανεργία οδηγήθηκε σε ύψη ρεκόρ με την επίσημη καταγραφή της το 1933 να 

ανέρχεται στο 25%. Η κοινωνική εξαθλίωση εκφράστηκε με τον πλέον 

χαρακτηριστικό τρόπο με τη δημιουργία των hoovervilles
19

, ως αποτελέσματος μιας 

συντηρητικής πολιτικής λιτότητας, που ακολούθησε ο πρώτος από τους δύο 

προέδρους που χειρίστηκαν την κρίση, ο Herbert Hoover. Η πολιτική, πλέον, κρίση 

οδηγεί στην πτώση του Hoover και την επικράτηση του Roosevelt. Παρά την αλλαγή 

πολιτικής στο πλαίσιο του New Deal, η ύφεση δεν υποχωρούσε, με αποτέλεσμα το 

1938 να ξεσπάσει, ανάλογης έντασης, μεγέθους και σπουδαιότητας Κραχ με εκείνο 

του’29. Και είναι, δυστυχώς, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που τερμάτισε την κρίση, 

υπό την έννοια μιας υπέρμετρης ζήτησης που ακολούθησε τα εξοπλιστικά 

προγράμματα και τις κολοσσιαίες καταστροφές του πολέμου
20

.    

 Παρόλη τη μικρότερης έντασης παγκοσμιοποιημένη οικονομία της εποχής, η 

κρίση εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα στις οικονομικά εύρωστες. 

Η κατάρρευση πολλών τραπεζών και ως εκ τούτου του πιστωτικού συστήματος, η 

μείωση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, η μείωση των εισοδημάτων 

των ιδιωτών, η μείωση της παραγωγής ως συνέπεια της πτώσης ζήτησης, η 

κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου (μειώθηκε πάνω από 50%), η αύξηση της 

ανεργίας (σε επίσημα ποσοστά άνω του 30% σε ορισμένες χώρες), πιστοποιούν του 

λόγου το αληθές
21

. Χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς, οι οποίες προμήθευαν 

                                                           
18

 Η πληροφορία από τον ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, 

Αθήνα, 2012,  σελ 102.  
19

 Συνοικίες ανέργων στις μεγαλουπόλεις που είχαν χάσει το υποθηκευμένο σπίτι τους ή το είχαν 

πουλήσει από ανάγκη. Βλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας 

καταδυναστεύουν, Αθήνα 2015
2
, σελ. 79.  

20
ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, Αθήνα, 2012,  σελ 123.  

21
ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής;, 

Αθήνα 2012,σελ. 30.  

1935 73,3 11,06% 55,9 8,54% 80,23 

1936 83,8 14,32% 62,2 11,27% 81,40 

1937 91,9 9,67% 66,8 7,40% 83,72 

1938 86,1 -6,31% 64,3 -3,74% 81,40 

1939 92,2 7,08% 67,2 4,51% 81,40 

1940 101,4 9,98% 71,3 6,10% 81,98 

http://www.data360.org/dataset.aspx?Data_Set_Id=57
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με πρώτες ύλες βιομηχανίες, είδαν την παραγωγή τους να συρρικνώνεται πάνω από 

40% το1929, ενώ η Βρετανία, την ίδια χρονιά, άγγιζε τους ένα εκατομμύριο 

ανέργους, αριθμός ο οποίος τριπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο. Η Γερμανία, με 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα πριν την κρίση, γνώρισε απότομη χειροτέρευση με 

πάγωμα των δανείων από τις ΗΠΑ, αλματώδη αύξηση της ανεργίας (44% το 1932), 

κατάρρευση του νομίσματός της και αφανισμό του ιδιωτικού πλούτου των πολιτών 

της
22

. 

Πίνακας 3: Η επί τοις % μεταβολή των οικονομικών δεικτών την τετραετία 1929-1932 

 ΗΠΑ ΗΒ Γαλλία Γερμανία 

Βιομηχανική 

παραγωγή 
-46 -23 -24 -41 

Τιμές χονδρικής -32 -33 -34 -29 

Εξωτερικό εμπόριο -70 -60 -54 -61 

Ανεργία +607 +129 +214 +232 

 

ΠΗΓΗ: ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ / ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23

 

Μία πρόχειρη συνεκτίμηση της κρίσης του’29
24

 με τη σημερινή μπορεί να 

συνοψιστεί στις παρακάτω παρατηρήσεις: Και οι δύο κρίσεις ξεκίνησαν από τις 

ΗΠΑ, ήταν μακροχρόνιες και κατέληξαν σε υφέσεις, ενώ και οι δύο γνώρισαν 

ταχύτατη παγκόσμια εξάπλωση με ολέθρια αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό χωρών. 

Η κρίση του 1929 ξεκίνησε ως ήπια ύφεση, εξελίχθηκε σε χρηματιστηριακή κρίση, 

ενώ αργότερα μετατράπηκε σε τραπεζική και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Η κρίση 

του 2008 ξεκίνησε από το χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ, μετατράπηκε σε 

διεθνή κρίση των κεφαλαιαγορών και κατάληξε σε παγκόσμια ύφεση, πλήττοντας 

κυρίως την Ευρώπη. Στο Κραχ του’29 ο μηχανισμός εξάπλωσης ήταν ο Κανόνας 

Χρυσού
25

 και οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ στην κρίση του 2008 ο 

μηχανισμός εξάπλωσης ήταν το παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα με 

τα πολύπλοκα και δαιδαλώδη χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Κυρίαρχος μοχλός 

αντιμετώπισης της κρίσης στο πλαίσιο του New Deal, έστω και με περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα μέχρι το 1938, στάθηκε η κρατική παρέμβαση, ιδίως στις ΗΠΑ, 

μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο το κοινωνικό κόστος με την επιβάρυνση των 

δημοσιονομικών μεγεθών. Η ίδια πρακτική, με τη μία ή την άλλη μορφή, 

ακολουθείται και στην πρόσφατη κρίση του 2008.  

 

                                                           
22

ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 2015
2
, 

σελ. 80. 
23

 Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 30.  
24

 Μόλις που χρειάζεται να επισημανθεί ότι η ερμηνεία της κρίσης του 1929 συνιστά ένα γεγονός σε 

εξέλιξη, μέχρι και σήμερα. Ποικίλει δε από σχολή σε σχολή με, πολλές φορές, εκ διαμέτρου αντίθετα 

συμπεράσματα. Για μια πανοραμική παρουσίαση των αιτιών της κρίσης του’ 29 βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., 

ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ 30-31.   
25

 Βλ. ΚΑΡΑΜΟΎΖΗΣ Ν., «Τα αίτια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης και ο ρόλος του Ελληνικού 

Τραπεζικού Συστήματος», στο: Η κρίση του 2007-2009:τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές, 

Eurobank EFG Economic Research, τομ. 4, τχ. 8, 2009, σσ. 10-18.  
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iv) Η υπεραισιοδοξία τιθάσευσης του οικονομικού κύκλου, ο επισφαλής 

δανεισμός και η ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών, ως αιτίες της κρίσης. 

Οι καταστροφικές διαστάσεις της κρίσης του 1929, δυστυχώς, δεν 

προσέθεσαν περισσότερη σοφία και γνώση στην οικονομική θεωρία, ούτε εφοδίασαν 

με περισσότερη νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση την κυρίαρχη οικονομική 

πρακτική. Η αυξανόμενη ευημερία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε συνδυασμό με 

την έντονη μαθηματικοποίηση (φορμαλισμός) της οικονομικής επιστήμης
26

, 

δημιούργησαν την ψευδαίσθηση είτε ότι ο οικονομικός κύκλος έχει παρέλθει, είτε 

ότι, οι τυχόν εμφανιζόμενες κρίσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν με ελάχιστες 

απώλειες. Για τον Βαρουφάκη, η σε βάθος κατανόηση των περίτεχνων αυτών 

μαθηματικών μοντέλων, ισοδυναμεί με την παραδοχή ότι δεν πρόκειται να υπάρξει 

ξανά κρίση
27

. Ο βραβευμένος με Nobel οικονομικών το 1995 Robert Lucas, 

καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, στην ετήσια συνέλευση της American 

Economic Association το 2003, δήλωσε ότι «το κεντρικό πρόβλημα της αποφυγής των 

οικονομικών κρίσεων έχει επιλυθεί»
28

. Κατά την άποψη του Krugman, ο Lucas δεν 

ισχυρίστηκε ότι ο οικονομικός κύκλος (η ακανόνιστη εναλλαγή οικονομικών 

υφέσεων και επεκτάσεων) έχει οριστικά παρέλθει, αλλά ότι τιθασεύτηκε τόσο πολύ, 

ώστε δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει. Στην ίδια γραμμή σκέψης και ο Ben Bernanke, 

πρώην καθηγητής στο Princeton και μετέπειτα πρόεδρος της Fed, υποστήριξε ότι η 

σύγχρονη μακροοικονομική πολιτική είχε λύσει το πρόβλημα του οικονομικού 

κύκλου
29

. Η παράδοση των προέδρων της Fed την τελευταία περίοδο, αυστηρά 

μονεταριστική, υποτιμά την οξύτητα και δυναμική των κρίσεων, στη λογική της 

εύκολης θεραπείας με ενέσεις ρευστότητας. Την πρακτική αυτή ακολούθησε και ο 

Alan Greenspan, προκάτοχος του Bernanke στην ηγεσία της Fed, όταν αντιμετώπισε 

την κρίση του Οκτωβρίου του 1987 και μια σωρεία μικρότερων κρίσεων την περίοδο 

1991-2001. Τον Οκτώβριο του 2008, όταν κλήθηκε από την Congressional 

Committee for Oversight and Government Reform (επιτροπή του Κογκρέσου για την 

διερεύνηση των αιτιών της κρίσης του 2008), παραδέχθηκε, μπροστά στα έκπληκτα 

μέλη της επιτροπής, το λάθος της ιδεολογίας του
30

. 

                                                           
26

 Για την έντονη μαθηματικοποίηση των οικονομικών εις βάρος της συνολικότερης αντιμετώπισης της 

οικονομίας ως κοινωνικού μεγέθους βλ. ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ Δ., «Η οικονομική κρίση και η κρίση της 

οικονομικής θεωρίας», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., 

Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 126 κ.εξ. Στο άρθρο του αυτό ο Μυλωνάκης, επισημαίνει έξοχα την 

ανάγκη για μια περαιτέρω προώθηση της οικονομικής θεωρίας σε ένα νέο επιστημολογικό παράδειγμα 

ως συνέπεια της κρίσης, δεδομένου ότι πάντοτε στην επιστήμη οι μεγάλες κρίσεις οδηγούν σε 

επανεξέταση και, συνήθως προώθηση και εξέλιξη των θεωρητικών μοντέλων.  
27

ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, Αθήνα, 2012,σσ. 31-32.  
28

HARMAN CH., Zombie Capitalism: global crisis and the relevance of Marx, London, 2009, p. 

253.Πρβλ. και ΔΡΟΥΚΌΠΟΥΛΟΣ Β., «Η οικονομική κρίση: Αίτια και ανίχνευση των προοπτικών», στο: 

Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 91.  
29

KRUGMAN P., Η κρίση του 2008 και η επιστροφή των οικονομικών της ύφεσης, μετ. Αριάδνη 

Αλαβάνου, Αθήνα  2009,σσ. 39-40.  
30

 Βλ. STIGLITZ J., Ο θρίαμβος της απληστίας. Η ελεύθερη αγορά και η κατάρρευση της παγκόσμιας 

οικονομίας, τομ. Α΄, μετ. Ρούσσος Ν., Αθήνα, 2014
2
, σελ. 14, και: 

30
ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης 

Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 2015
2
, σσ. 43-44.  



20 
 

Παράλληλα με την υπεραισιοδοξία της μακροοικονομικής θεωρίας, συμβάδιζε 

και η σταδιακή απορρύθμιση των σχέσεων της πραγματικής οικονομίας. Η 

απορρύθμιση των αγορών και της εργασίας, η τυφλή εμπιστοσύνη στην 

ορθολογικότητα και αποτελεσματικότητα των αγορών, η συρρίκνωση του κράτους με 

την αιτιολογία ότι παρεμποδίζει την καινοτομία, η πλήρης ανεξαρτησία των 

τραπεζών, η αχαλίνωτη αυθαιρεσία των χρηματαγορών κ.α., συνιστούν την 

οικονομική κατάσταση στις ΗΠΑ, με τάσεις εξάπλωσης στον υπόλοιπο κόσμο και 

κυρίως στην Ευρώπη
31

. Η εμμονή στην τιθάσευση του οικονομικού κύκλου κατέληξε 

ενός είδους θεσμικό μονοπώλιο, με την ελίτ των οικονομολόγων που εκφράζουν τις 

απόψεις αυτές να καταλαμβάνει θέσεις στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, παράλληλα με 

θέσεις σε μεγάλες εταιρείες, hedge funds, τράπεζες, ΜΜΕ, την ίδια την Κεντρική 

Τράπεζα (FED), ή θέσεις συμβούλων του Προέδρου
32

.  

Η πεποίθηση, περίπου μεταφυσική, ότι η τιθάσευση του οικονομικού κύκλου 

οδηγεί στην απουσία κρίσεων, ή, στη χειρότερη περίπτωση, σε μικρές και εύκολα 

αντιμετωπίσιμες κρίσεις, συνυπήρχε με μία σωρεία επαναλαμβανόμενων, σε τακτά 

διαστήματα κρίσεων. Η κρίση στην Ανατολική Ασία και η μεγάλη κρίση με 

χαρακτηριστικά ύφεσης στην Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του ’90, οι τραπεζικές 

κρίσεις των σκανδιναβικών χωρών ως αποτέλεσμα κατάρρευσης των αγορών 

ακινήτων στα τέλη της δεκαετίας του ’80, δεν στάθηκαν ικανές να καταδείξουν 

ελλείψεις και κενά στα θεωρητικά μοντέλα των ορθολογικών και αποτελεσματικών 

αγορών. Ευάριθμες χρηματοπιστωτικές κρίσεις στις ΗΠΑ, όπως το χρηματιστηριακό 

Κραχ του Οκτωβρίου του 1987, ενώ θεωρητικά ήταν αδύνατο να συμβούν
33

, 

διαδέχονταν ή μία την άλλη. Η πτώση του χρηματιστηρίου την πρώτη μέρα της 

κρίσης του Οκτωβρίου του 1987, ήταν τόσο μεγάλη όσο και η πτώση της πρώτης 

μέρας του Κραχ του’29. Η μέθοδος αντιμετώπισης ήταν και πάλι η αφειδώλευτη 

προσφορά χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα με αποτέλεσμα π.χ. ο δείκτης Dow 

Jones να ανακάμψει γρήγορα
34

. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων αυτών των κρίσεων αποτελεί η γενναία 

συνεισφορά του κράτους για την αντιμετώπισή τους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 

καταρχήν των δημοσιονομικών μεγεθών και κατόπιν των φορολογουμένων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της κατάρρευσης του Long Term 

Capital Management, ενός επενδυτικού hedge fund με ενεργητικό ενός 

τρισεκατομμυρίου δολαρίων, που είχε ιδρυθεί από τους Robert Merton και Myron 
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Scholes. Οι δύο αυτοί οικονομολόγοι είχαν τιμηθεί με το βραβείο Nobel το 1997 για 

το έργο τους στην αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, έργο το οποίο, μεταξύ 

των άλλων, θεωρήθηκε ότι διευκόλυνε στην αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων στην κοινωνία. Αυτονόητα το κόστος και αυτής της κατάρρευσης ανέλαβε 

το κράτος
35

. Μέσα στο κλίμα αυτό γεννήθηκε η πρόσφατη κρίση του 2008.  

Η πρόσφατη κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 ως κρίση στην αγορά 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (Subprime mort gage market) στις ΗΠΑ και 

εξελίχθηκε άμεσα σε χρηματοπιστωτική κρίση, που αποκάλυψε την αυθαιρεσία, το 

υψηλό ρίσκο και την επισφαλή πολυπλοκότητα της λειτουργίας των χρηματαγορών 

διεθνώς. Η δήλωση αδυναμίας της Bear Stearns να καταβάλει στους επενδυτές της τα 

οφειλόμενα τον Ιούλιο του 2007, πυροδοτεί έναν καταιγισμό καταρρεύσεων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κρίση δανεισμού (αρχικά μεταξύ 

τραπεζών με άμεση επέκταση στις επιχειρήσεις), μείωση της ζήτησης διεθνώς, 

απορρύθμιση της δημοσιονομικής κατάστασης στις ΗΠΑ και σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης και εκτεταμένη εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας. Το αίτημα υπαγωγής 

της Lehman Brothers στο άρθρο 11 του αμερικανικού Πτωχευτικού Κώδικα λίγους 

μήνες αργότερα
36

, η άμεση αύξηση του επιτοκίου διατραπεζικού δανεισμού (Libor), 

οι κλυδωνισμοί στην Citigroup, Merrill Lynch, την ελβετική UBS, την αγγλική 

Northern Rock και Royal Bank of Scotland, την γερμανική Hypo Real Estate, την 

γαλλική BNP Paribas, ιχνηλατούν το βασικό νήμα της παγκόσμιας αναστάτωσης που 

επέφερε η κρίση
37

. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FDIC
38

, 140 χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί έκλεισαν μέσα στο 2009 και άλλοι 157 μέσα στο 2010
39

. Και μόνο η 

έναρξη της κρίσης επέφερε σωρεία προβλημάτων και αναστατώσεων, όπως φαίνεται 

από τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα: 

Πίνακας 4: Το χρονικό έναρξης της κρίσης στις ΗΠΑ και διεθνώς 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 2 Hedge Funds της Bear Steams εμφανίζουν προβλήματα λόγω κερδοσκοπίας με ακίνητα. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

2007 

Καταθέτες τρέχουν να αποσύρουν καταθέσεις από Bank Northern Rock (Αγγλία) – Η κυβέρνηση 

αναλαμβάνει την τράπεζα. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Πολλά πιστωτικά ιδρύματα αναγγέλλουν ζημιές δις. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Η επενδυτική τράπεζα Bear Steams μετά από πίεση της FED πωλείται στην J. P. Morgan. 

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

2008 

Η Αμερικανική Κυβέρνηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της Fannie May and Freddie Mac, τον γίγαντα 

των ενυπόθηκων δανείων. 
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15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 

Η Μαύρη Δευτέρα: Η Lehman Brothers κηρύσσει πτώχευση, η Merrill Lynch εξαγοράζεται από την 

Bank of America, το χρηματιστήριο της Ν.Υ. κάνει τεράστια βουτιά. 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 

Ο Αμερικανικός ασφαλιστικός γίγαντας AIG αναγγέλλει τεράστια ελλείμματα και πρόβλημα 

ρευστότητας, τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου κάνουν βουτιές. 

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 
Η Αμερικανική κεντρική τράπεζα προσφέρει 85 δις $ στην AIG. 

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 
Η Αμερικανική Κυβέρνηση ανακοινώνει πακέτο σωτηρίας των τραπεζών (700 δις $). 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 
Η Γερμανική κυβέρνηση παρέχει βοήθεια σωτηρίας (εγγυήσεις για δάνεια 35 δις Ευρώ) στη Hypo 

Real Estate - Επίσης, ανακοινώνει ότι εγγυάται τις αποταμιευτικές καταθέσεις. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 
Η Μεγάλη Βρετανία προβαίνει σε μερική κρατικοποίηση μεγάλων τραπεζών της χώρας και 
ανακοινώνει πακέτο σωτηρίας 500 δισ. στερλίνες. 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 

Οι υπουργοί οικονομικών της ομάδας των 7 (G7) συμφωνούν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης κατά της 

κρίσης. 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 

Η Γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει πακέτο σωτηρίας των τραπεζών ύψους 480 δισ. ευρώ (400 για 
εγγυήσεις και 89 για συμμετοχή στο κεφάλαιο τραπεζών). 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοινώνει τη συμμετοχή της στα κεφάλαια τραπεζών με ένα ποσό ύψους 

250 δισ. $. 

15-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 

Συνάντηση κορυφής στην ΕΕ: Εγκρίνονται τα μέτρα σωτηρίας των χωρών της Ευρωζώνης και 

ανακοινώνονται μέτρα για στήριξη της βιομηχανίας. 

24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 

13 ασιατικές χώρες συμφωνούν σε ένα κοινό πακέτο σωτηρίας ύψους 80 δισ. $ Το ΔΝΤ χορηγεί στην 
Ισλανδία βοήθεια 2 δισ. $. 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 
Ουγγαρία και Ουκρανία λαμβάνουν βοήθεια από το ΔΝΤ. 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2008 
Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα μειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο σε 1%. 

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
Προκειμένου να αποφευχθεί η χρεοκοπία της Ουγγαρίας, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ εγκρίνουν 

χρηματοδότηση ύψους 6,5 δισ. Ευρώ. 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
Η Γερμανική Κυβέρνηση αποφασίζει για ένα πακέτο δισ. ευρώ και 15 μέτρα για τη στήριξη της 

πραγματικής οικονομίας. 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

 

Η Κυβέρνηση της Λετονίας κρατικοποιεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, προκειμένου να 
μην κλείσει. 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 

Η Κίνα αποφασίζει για ένα πακέτο στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας (πραγματικής 
οικονομίας) ύψους 600 δισ. $. 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 

Συνάντηση Κορυφής της ομάδας των 20 (G20) στην Ουάσιγκτον - απόφαση για συντονισμένη δράση 

και έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 

Οι Αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες GΜ, Ford και Chrysler ζητούν κρατική βοήθεια ύψους 26 

δισ. $. 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 
Η τιμή πετρελαίου πέφτει για πρώτη φορά μετά το 2005 κάτω από τα  50$. 

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2008 

Η Αμερικανική τράπεζα City Group λαμβάνει κεφαλαιακή ένεση ύψους 20 δισ. $ και εγγυήσεις μέχρι 

306 δισ. $. 
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Συνοψίζοντας τα δεδομένα, είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η παρούσα 

κρίση είναι το αποτέλεσμα δύο θεμελιωδών στρεβλώσεων. Αφενός της χορήγησης 

επισφαλούς δανεισμού για την κάλυψη της ανάγκης της αμερικανικής κοινωνίας για 

απόκτηση στέγης ή, γενικότερα, ακίνητης περιουσίας, αφετέρου της διασύνδεσης των 

μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διεθνώς, με άκρως επισφαλή προϊόντα 

τιτλοποιημένων απαιτήσεων δανείων. Η πλασματική αύξηση της αξίας των ακινήτων 

σε συνδυασμό προς το πάγωμα των μισθών στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια
41

, 

οδήγησαν στην έξαρση του δανεισμού και την εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους
42

.  

Αυτά τα subprime δάνεια παρέχονταν, εν γνώσει των τραπεζών και των κάθε 

είδους εποπτικών αρχών, σε όλο και λιγότερο φερέγγυους οφειλέτες οδηγώντας –

κατά μία παρατήρηση του Stiglitz, που χρησιμοποιήθηκε ευρέως και στην ελληνική 

περίπτωση, –την πλουσιότερη χώρα στον κόσμο να ζει πέρα από τις δυνατότητές 

της
43

. Η πρακτική αυτή συνδυάστηκε με την πτώση του επιτοκίου δανεισμού από τις 

τράπεζες διογκώνοντας ακόμη περισσότερο τη φούσκα. Παράλληλα, η διαδικασία 

της τιτλοποίησης συνιστούσε μετατροπή των δανείων σε εμπορεύσιμα περιουσιακά 

στοιχεία, βοηθώντας τις τράπεζες να μεταβιβάζουν τις απαιτήσεις τους εκτός 

ισολογισμού και να απαλλαγούν από την υποχρέωση τήρησης επιπλέον 

αποθεματικών, για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου
44

.  

Ένας πακτωλός δεκάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων ο οποίος δαπανήθηκε 

και δαπανάται διεθνώς για την διάσωση τραπεζών, funds, επιχειρήσεων, αλλά και για 

την τόνωση των αγορών, δε στάθηκε ικανός να οδηγήσει στο ξεπέρασμα της 

κρίσης
45

. Μιας κρίσης που έλαβε χώρα υπό τις καλύτερες συνθήκες για τη 

(νεο)φιλελεύθερη οικονομία, με τις ΗΠΑ ως μοναδική ηγεμονική δύναμη, την Κίνα 

και τη Ρωσία στην χορεία των φιλελεύθερων οικονομιών, την πτώση του 

συνδικαλιστικού κινήματος, την ελαστικοποίηση της εργασίας, τη συγκράτηση των 

                                                           
41

 Βλ. ΒΑΪΤΣΟΣ Κ., «Ελληνική και παγκόσμια οικονομική κρίση: Αναπτυξιακές διαστάσεις σε ένα 

διεθνές πλαίσιο αλληλεξάρτησης», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης 

Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 332 κ.εξ.  
42

 Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ καταγράφει τα χρέη των νοικοκυριών το 1975 σε 734 δις $, 

ενώ το 2006 είχαν αυξηθεί στο αστρονομικό ποσό των 12,817 τρις $! Βλ. WOLFF R., «Μια μαρξιστική 

ανάλυση της κρίσης», στο Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., 

Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 62.  
43

STIGLITZ J., Ο θρίαμβος της απληστίας. Η ελεύθερη αγορά και η κατάρρευση της παγκόσμιας 

οικονομίας, τομ. Α΄, μετ. Ρούσσος Ν., Αθήνα, 2014
2
, σελ. 40.  

44
ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 2015

2
, 

σελ. 84 κ.εξ., πρβλ. και: ASKENAZY P. & COHEN D., Οικονομική κρίση: αίτια και προοπτικές, Αθήνα 

2010.  
45

  Για μια αναλυτική περιγραφή των ιδρυμάτων που αντιμετώπισαν προβλήματα στην πρώτη περίοδο 

της κρίσης και των χρημάτων που απαιτήθηκαν για τη διάσωσή τους βλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος 

Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, Αθήνα, 2012, σσ. 299-320. Μόνο μέχρι τον Οκτώβριο 

του 2009 το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι οι ζημιές του τραπεζικού τομέα διεθνώς ανέρχονταν σε 3,6 τρις 

δολάρια, επιφυλασσόμενο για το τι θα ακολουθούσε. Βλ. International Monetary Fund (IMF), «Global 

Financial Stability Report», Washington, DC, October 2009, διαθέσιμο στο: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/02/index.htm. Για περισσότερα από 13 τρις δολάρια 

μέχρι το 2012, μιλά ο ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Παγκόσμιος Μινώταυρος. Οι πραγματικές αιτίες της κρίσης, 

Αθήνα, 2012, σελ. 322.  



24 
 

μισθών, το πάγωμα των συντάξεων κ.α
46

. Ωστόσο κατάδειξε εμπράγματα την ατέλεια 

των αγορών και την αναγκαιότητα της θεσμικής εποπτείας και της κρατικής 

παρέμβασης, δυστυχώς μετά την εμφάνιση ανωμαλιών (κρίσεων) που επωμίζονται οι 

φορολογούμενοι.  

 

β) Η τρέχουσα οικονομική κρίση ως συνέπεια της αμετροέπειας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

i) Η αυτονόμηση του «χρηματοπιστωτικού φιλελευθερισμού» και η Συναίνεση 

της Ουάσιγκτον.  

Παρά τη δεδομένη πολυπλοκότητα της παρούσας κρίσης, όπως και όλων των 

οικονομικών κρίσεων, το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών και της βιβλιογραφίας 

συμφωνεί, ότι η απότομη μεγέθυνση και η ασύδοτη λειτουργία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, συνιστούν την κύρια αιτία εμφάνισης και διάδοσης της 

κρίσης του 2008. Μόνο ο κύκλος εργασιών του χρηματοπιστωτικού τομέα στις ΗΠΑ, 

ο οποίος το 1970 αντιπροσώπευε το 4% του ΑΕΠ, το 2007 έχει διπλασιάσει την 

ποσοστιαία συμμετοχή του
47

. Παράλληλα, η αποφασιστική πίεση που ο τομέας αυτός 

άσκησε στην πολιτική και τις θεσμικές λειτουργίες του κράτους, αποκάλυψε τη 

δύναμη των αγορών έναντι της πολιτικής, την οποία, σε περιόδους κρίσης, φέρει προ 

τετελεσμένων και την αναγκάζει να λειτουργεί πυροσβεστικά
48

.Η στενή σχέση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα με την πολιτική, παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί ως 

πρόβλημα από πολιτικούς και οικονομολόγους, δε φαίνεται να μπορεί να 

αντιμετωπιστεί εύκολα. Η αδυναμία αυτή, σε συνδυασμό με την εμφάνιση πολλών 

οικονομικών δυνάμεων σήμερα, την όξυνση των διεθνών ανισορροπιών και την 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οδηγεί στο οξύμωρο μιας αυτονόμησης της 

οικονομίας από το κράτος και την κοινωνία, με ολέθριες συνέπειες. 

Το ξέσπασμα της κρίσης του 2008, ως κρίσης των subprime στεγαστικών 

δανείων, περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την προβληματική και ασύδοτη 

απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η φούσκα στηρίχθηκε σε 

επισφαλή δάνεια, των οποίων οι εμπράγματες εξασφαλίσεις ήταν τα ίδια τα ακίνητα 

διογκωμένα κατά πολύ στην αξία τους, εξαιτίας της ίδιας της φούσκας. Ταυτόχρονα, 

πολύπλοκες και καινοτόμες τραπεζικές πρακτικές επέτρεπαν στις τράπεζες να 

απομακρύνουν τα δάνεια από τους ισολογισμούς τους, αυξάνοντας τη μόχλευση και 
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μεγεθύνοντας τη φούσκα
49

. Η ασύδοτη αυτή πρακτική, ως ψυχολογία του άπληστου 

κέρδους
50

, στηρίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι οι τιμές των ακινήτων στις ΗΠΑ 

θα αυξάνονταν εσαεί. Κατά την παρατήρηση του Krugman, όσο ανέβαιναν οι τιμές οι 

δανειστές ένιωθαν εξασφαλισμένοι διότι, αν η υποθήκη έφτανε σε υψηλά επίπεδα, ο 

αγοραστής με βάση την καθαρή αξία του ακινήτου έπαιρνε νέο δάνειο και αποκτούσε 

ρευστότητα, ενώ, στην έσχατη περίπτωση, πωλούσε το ακίνητο για να ξεχρεώσει την 

υποθήκη
51

. Παράλληλα, με τη μέθοδο της τιτλοποίησης (η οποία θα εξεταστεί 

αναλυτικότερα παρακάτω), οι τράπεζες πωλούσαν τις επισφάλειές τους, 

«εξομαλύνοντας» την εικόνα του ισολογισμού τους και ενισχύοντας την κερδοφόρα 

απληστία τους. Αποτέλεσμα της εν λόγω πρακτικής ήταν η τρομακτική αύξηση του 

ιδιωτικού χρέους στις ΗΠΑ, τις περισσότερες φορές πιο γρήγορα και από την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων. Τα τελευταία οκτώ χρόνια πριν το πρόσφατο Κραχ, ο 

ιδιωτικός δανεισμός γνωρίζει αύξηση 163% σε σχέση μόνο προς την προηγούμενη 

δεκαετία
52

.  

Η μη συνετή αυτή συλλογιστική, στηριγμένη στην ανωτέρω εσφαλμένη 

υπόθεση, αγνοεί την κρίση ως γενικευμένη ανωμαλία, που απαξίωσε το σύνολο των 

κατοικιών. Αποτέλεσμα της κρίσης των subprime στεγαστικών δανείων ήταν να 

χάσουν κυρίως μικρομεσαίοι αμερικανοί τα σπίτια τους, από κατασχέσεις που 

άγγιξαν τα 1,3 εκατομμύρια ακίνητα το 2007, 2,3 εκατομμύρια το 2008, ενώ η ίδια  

κατάσταση συνεχίστηκε τα αμέσως επόμενα χρόνια
53

.  

Το σύνολο των ανωτέρω περιγραφέντων λειτουργιών του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος που οδήγησε στη μεγέθυνσή του, απολύτως συμβατό με την αύξηση 

κέρδους, δεν είναι πρόσφατο. Η χρηματιστικοποίηση (financialisation) της 

οικονομίας αριθμεί περισσότερο από τριάντα χρόνια ζωής και αφορά στη κολοσσιαία 

μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε συνδυασμό με την απορρύθμιση 

των αγορών και τη σταδιακή εξάπλωση του νεοφιλελευθερισμού. Η τάση αυτή 

περιγράφεται στην παρούσα μελέτη ως χρηματοπιστωτικός φιλελευθερισμός, για να 

διασταλεί τόσο από τον κλασικό φιλελευθερισμό, όσο και από τις αρχές και τον 

τρόπο λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας
54

. Ο χρηματοπιστωτικός 

φιλελευθερισμός εκκινεί από το τραπεζικό σύστημα, το υπερβαίνει, όμως, κατά πολύ 

εμφανίζοντας τάσεις αυτονόμησης όχι μόνον από αυτό, αλλά και από το κράτος και 

την κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς η λειτουργία των τραπεζών και των ποικίλων 
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χρηματοοικονομικών Funds, στο πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού φιλελευθερισμού, 

θεωρούνται συγκοινωνούντα δοχεία.   

Έτσι, οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι παγκοσμίως από 12 τρις δολάρια το 1980, 

έφτασαν τα 241 τρις δολάρια το 2007, σύμφωνα με την έκθεση Global Financial 

Report του ΔΝΤ. Με άλλα λόγια τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυξήθηκαν 20 

φορές τα τελευταία 30 χρόνια
55

. Εντονότερη παρουσιάζεται η εικόνα που μας δίνει η 

Bank for International Settlements, η οποία προσδιορίζει την αξία των παραγώγων το 

2009 να ανέρχεται στα 615 τρις δολάρια
56

, ενώ, σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, η αξία των αγαθών και υπηρεσιών της πραγματικής οικονομίας άγγιζε, σε 

όρους ΑΕΠ, το ίδιο έτος μόλις τα 58,1 τρις δολάρια
57

. Επιπλέον, η 

χρηματιστικοποίηση οδήγησε στη δημιουργία και εξάπλωση ποικίλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και μεθόδων όπως: των παραγώγων, της 

τιτλοποίησης, της κερδοσκοπίας στο συνάλλαγμα κ.α. Ενδεικτικό αποτέλεσμα όλων 

αυτών, κατά τη μαρτυρία του Fine
58

, είναι το ότι στην τιμή του πετρελαίου του 2006, 

η οποία ανέρχονταν σε 60$ το βαρέλι, το ένα τρίτο να οφείλεται σε κερδοσκοπικές 

συναλλαγές προθεσμιακών συμβολαίων. 

Η μεγέθυνση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο του 

χρηματοπιστωτικού φιλελευθερισμού, οδήγησε στη διαμόρφωση ενός είδους 

ιδιωτικού χρήματος. Ενώ το δημόσιο χρήμα εκδίδεται από τις Κεντρικές Τράπεζες με 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις –μάλιστα, σύμφωνα με την Ποσοτική 

Θεωρία του Χρήματος, εκδίδεται με φειδώ, προκειμένου να αποφευχθούν 

πληθωριστικές πιέσεις, –η κυκλοφορία παραγώγων τίτλων από τις Τράπεζες με 

ανταλλακτική ισχύ, δημιουργεί το ιδιωτικό χρήμα. Η εκτεταμένη κυκλοφορία των 

τίτλων αυτών αντί του δημοσίου χρήματος γίνονταν χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο ή 

ρύθμιση, με αποτέλεσμα την κάθε είδους ασύδοτη κερδοσκοπία. Κατά συνέπεια, το 

ιδιωτικό αυτό χρήμα, με την εμφάνιση της κρίσης του 2008, απαξιώθηκε 

κλυδωνίζοντας συθέμελα ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό τομέα. Άμεση συνέπεια 

του παραπάνω ήταν η προσπάθεια των τραπεζών να θέλουν να αντικαταστήσουν το 

χρήμα αυτό από νεόκοπο δημόσιο χρήμα, επιβαρύνοντας τα δημόσια οικονομικά των 

χωρών
59

.  

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η χρηματιστικοποίηση λειτουργεί σε 

βάρος της πραγματικής οικονομίας, εν σχέσει προς την ποιότητα αλλά και προς την 

αποτελεσματικότητα των επενδύσεων. Στο πλαίσιο της χρηματιστικοποιημένης 

οικονομίας παρατηρείται αύξηση των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων σε βάρος των 

                                                           
55

 Βλ. FINE B., «Πέραν της χρηματιστικοποίησης», στο Οικονομική κρίση και Ελλάδα, στο: Οικονομική 

κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 21.  
56

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS): http://www.bis.org/press/p100511.htm.  
57

THE WORLD BANK: World Development Indicators database: http://siteresources.world-

bank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf. Βλ. και: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥ., «Το αγροτροφικό 

σύστημα και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου 

Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 292.  
58

FINE B., ο.π., σελ. 21.  
59

 Βλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 

2015
2
, σσ. 66-67.  

http://www.bis.org/press/p100511.htm
http://siteresources.world-bank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf
http://siteresources.world-bank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf


27 
 

πραγματικών επενδύσεων, αναζητείται το βραχυπρόθεσμο κέρδος και κατανοείται η 

έννοια των επενδύσεων και της ανάπτυξης, με όρους μεγέθυνσης του χρηματιστηρίου 

ή δανεισμού μέσω χρεογράφων. Μια τέτοια πρακτική συνήθως οδηγεί σε 

υπερεπενδύσεις σε κάποιους τομείς, με αποτέλεσμα τη διόγκωση της 

χρηματιστηριακής τους αξίας (φούσκα), καταλήγοντας στις ολέθριες συνέπειες των 

κρίσεων, όπως της κρίσης ακινήτων του 2008 και την κρίση dot.com μια δεκαετία 

νωρίτερα. Ο ενθουσιασμός της χρηματοπιστωτικής μεγέθυνσης, εμφανώς 

αστήρικτος, ανατρέπεται εξολοκλήρου, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, με τη μαζική 

φυγή κεφαλαίων και τις ποικίλες απαιτήσεις των κατόχων των τίτλων δανεισμού
60

.  

Η πολιτική νομιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού φιλελευθερισμού 

αναζητείται στην περίφημη Συναίνεση της Ουάσιγκτον, ως αποτέλεσμα της 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που ανέλαβαν οι ΗΠΑ, για την ανακούφιση του 

εξωτερικού χρέους της Λατινικής Αμερικής και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 

της
61

. Οι πολιτικές που εισηγείται η Συναίνεση της Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων, 

αφορούν: 1) Τη δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία ενώ βρίσκεται στους αντίποδες 

κάθε πολιτικής δημοσίων δαπανών, δεν υποδηλώνει απαραιτήτως ισοσκελισμένο 

προϋπολογισμό. Τα ελλείμματα είναι αποδεκτά, εφόσον δεν οδηγούν στην αύξηση 

της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ. 2)Τη μείωση των δημοσίων δαπανών ακόμη και σε 

ευαίσθητες περιοχές όπως η διοίκηση και η εθνική άμυνα, ενώ η παιδεία και η υγεία, 

θεωρούμενες κατάλληλοι αποδέκτες των δημοσίων δαπανών, δε χρηματοδοτούνται 

επαρκώς. 3)Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, συμπεριλαμβανομένης και της 

εκροής κεφαλαίου. 4) Τις ιδιωτικοποιήσεις με την κεντρική αιτιολογία ότι οι 

ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο αποτελεσματικές, λόγω των κινήτρων κέρδους που 

διαπνέουν τους ιδιοκτήτες τους. 5) Τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας που αφορά 

στην κατάργηση των περιορισμών στην είσοδο επιχειρήσεων και τον ανταγωνισμό
62

.   

Οι πολιτικές των Reagan–Thatcher υπό την έμπνευση των Milton Friedman 

και Friedrich Hayek, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ακραία νεοφιλελεύθερες, 

ακολουθούν τη λογική της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον. Μόνον που η τελευταία, ως 

εξέλιξη και διεύρυνση των πολιτικών αυτών, εκφράζεται προνομιακά μέσα από τις 
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 Για τον τρόπο λειτουργίας της χρηματιστικοποιημένης οικονομίας στους αντίποδες της πραγματικής 

βλ. LAZONICK W. & O’SULLIVAN M., «Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate 

Governance», Economy and Society, 29, 1, 2000, pp. 13-35, ROSSMAN P., & GREENFIELD G., 
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Quarterly Review of the ILO Bureau for Workers Activities, no 142, διαθέσιμο στο: 
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επανάληψη του όρου στα κατοπινά σχετικά δημοσιεύματα του Williamson, τον καθιέρωσε 
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κρίση», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 

2011,σσ. 105-106.  
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 Για την πλήρη περιγραφή των πολιτικών της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον και την αναλυτική 

παρουσίασή τους βλ. ΜΑΡΑΓΚΌΣ Γ., ο.π., σσ. 107-112.  
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πολιτικές του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας παγκοσμίως. Η ισχυρή, πλην 

προβληματική, μαθηματικοποίηση των οικονομικών, σε συνδυασμό με πολύπλοκες 

καινοφανείς θεωρίες όπως: την Υπόθεση των Αποτελεσματικών Αγορών, την Υπόθεση 

Ορθολογικών Προσδοκιών και τη Θεωρία Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων, 

αποτέλεσε τη θεωρητική νομιμοποίηση τόσο της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, όσο 

και της χρηματοπιστωτικής ασυδοσίας
63

.  

ii) Η ανεξέλεγκτη αγορά παραγώγων και ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης και 

των τραπεζών.  

Μια σειρά από σύγχρονα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία 

πρωταγωνίστησαν στην πρόσφατη κρίση, εκφράζουν στην πράξη την αμετροέπεια 

του χρηματοπιστωτικού φιλελευθερισμού. Αυτή η αγορά αγαθών μελλοντικής 

παράδοσης (futures market), που πρωτοεμφανίστηκε στο χρηματιστήριο του Σικάγο, 

πολλαπλασιάστηκε και διευρύνθηκε σε ευάριθμα και δαιδαλώδη προϊόντα, εντελώς 

επισφαλή για την οικονομική ευστάθεια των αγορών και των κοινωνιών
64

. Μια 

κατηγορία τέτοιων προϊόντων είναι τα options, που δίνουν το δικαίωμα στον 

αγοραστή τους να θεμελιώσει μια μελλοντική αγορά σε μια συγκεκριμένη τιμή, 

ανεξαρτήτως αν η τιμή αυτή αυξηθεί ή πέσει στο μέλλον. Ανάλογα τα futures 

υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη τους στη συμφωνημένη μελλοντική αγορά, με 

μεγαλύτερο ρίσκο να ζημιωθεί. Γι αυτό και τα futures είναι σημαντικά φθηνότερα 

από τα options. Το ιδιάζον χαρακτηριστικό στην περίπτωση είναι ότι οι χάρτινοι 

αυτοί τίτλοι είναι ανταλλάξιμοι και, ως εκ τούτου, αποκτούν δική τους αυτόνομη αξία 

σε μία ξεχωριστή αγορά, την αγορά παραγώγων (derivative market). Επιπλέον, –και 

αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για την ποιότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, –

οι πρακτικές αυτές προοδευτικά διευρύνθηκαν και επεκτάθηκαν πέραν της αγοράς 

προϊόντων και στην αγορά μετοχών, εντείνοντας στο έπακρο την κερδοσκοπία.  

Μια πιο σύνθετη μορφή δομημένων παραγώγων αποτελούν τα swaps. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος στοιχήματος, από διάφορα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα όπως: δάνεια, ομόλογα, τοποθετήσεις στην αγορά συναλλάγματος ή και 

άλλα παράγωγα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα περίφημα, λόγω πρόσφατης 

κρίσεως, CDO.  

Τα CDO (Collateralized Default Obligation), τα «περίφημα» δομημένα 

ομόλογα, αποτελούν στην ουσία τους συμβόλαια που οικοδομούνται πάνω σε άλλα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως: ομόλογα, δάνεια και άλλα περιουσιακά στοιχεία 
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 Για την απολυτοποιημένη σημασία και προτεραιότητα των παραπάνω καινοφανών θεωριών βλ. 
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οικονομίας, τομ. Α΄, μετ. Ρούσσος Ν., Αθήνα, 2014
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2010: ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΝΕ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΣΤΉΡΙΞΗΣ, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, 
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σταθερής απόδοσης. Συγκεντρώνουν δε και αντιπροσωπεύουν σ’ έναν χάρτινο τίτλο 

διαφορετικούς τύπους χρεών. Η σύλληψη και η εφαρμογή της ιδέας των CDO 

θεωρήθηκε πρωτοποριακό επίτευγμα, διότι τα συμβόλαια αυτά, επιμερίζοντας σε 

πάμπολλες «φλοίδες» τα χρέη ιδιωτών, οργανισμών και κρατών, ουσιαστικά 

επιμερίζουν και μειώνουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας
65

. Τα CDO έγιναν ξακουστά για 

την πολυπλοκότητά τους και την αδυναμία εποπτείας τους, ακόμα και από τους 

ειδικούς. Πρόκειται για την περίφημη πρακτική της τιτλοποίησης, η οποία 

αναφέρθηκε παραπάνω. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε κατά κόρον στα αμερικανικά 

subprime δάνεια, θεωρούμενη εξαιρετικά εξυπηρετική για τις τράπεζες, οι οποίες, 

τιτλοποιώντας τα δάνεια υψηλού κινδύνου που είχαν στο ενεργητικό τους, τα 

απέβαλαν από τον ισολογισμό τους παρουσιάζοντας υγιέστερη εικόνα. Είναι περιττό 

να σημειωθεί η τεράστια διασπορά των ομολόγων αυτών, εντός και εκτός των 

ΗΠΑ
66

. Στο απόγειο της κερδοσκοπίας ανακαλύφθηκαν και τα CDO –squared. 

Πρόκειται για CDO των οποίων οι «φλοίδες» -«φέτες» δεν αποτελούνται από 

κλασικά χρέη, (δάνεια, ομόλογα κ.α.), αλλά από άλλα CDO!  

Η αυξημένη επικινδυνότητα του ποικίλου και εκτεταμένου δανεισμού, 

οδήγησε σε μία ακόμη περισσότερο επικίνδυνη αγορά, εκείνη των CDS. Πρόκειται 

για Συμβόλαια Μεταφοράς Κινδύνου Αθέτησης Υποχρέωσης (Credit Default Swap), 

ένα ακόμη χρηματοπιστωτικό στοίχημα, επί της ικανότητας του δανειζόμενου 

(κράτους, επιχείρησης, τράπεζας, ιδιώτη), να αποπληρώσει το δάνειό του. Τα CDS 

έγιναν πασίγνωστα στη χώρα μας, από τον τραγικό ρόλο το οποίο διαδραμάτισαν 

κατά τη διασπορά της παγκόσμιας κρίσης στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει ο Stiglitz, 

το κυριότερο πρόβλημα από την αγορά των παραγώγων αυτών έγκειται στο γεγονός 

των ανήθικων κινήτρων που εμπεριέχουν, μια που η κατοχή τους και η 

διαπραγμάτευσή τους στην αγορά, επιτρέπεται και σε όσους δεν κατέχουν την όποια 

μορφή δανεισμού ή περιουσιακού στοιχείου, που το CDS ασφαλίζει. Κατά συνέπεια, 

υπάρχει κίνητρο από τον κάτοχο του CDS, ο ασφαλιζόμενος να αθετήσει τις 

πληρωμές του
67

.  

Όλη αυτή η κολοσσιαία αγορά δε θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τη 

συνδρομή των Κεφαλαίων Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedge Funds) και των Οίκων 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Αναφορικά προς τα πρώτα: λειτουργούν ως ιδιωτικές 

επενδυτικές εταιρείες –παρατράπεζες και δεν ελέγχονται από κανενός είδους 

ρυθμιστικές υπηρεσίες. Βασική ασχολία τους είναι ο πολλαπλασιασμός των 

κεφαλαίων των πελατών που τους εμπιστεύονται, περίπου με κάθε μέσο. Το 2011 

πάνω από το 60% των τοποθετήσεων κεφαλαίων παγκοσμίως έγιναν από Hedge 

Funds. Τα κεφάλαια που διακινούν μόνο στις ΗΠΑ, υπολογίζονται σε 2 τρις 
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δολάρια
68

!Στην πρόσφατη οικονομική ιστορία είναι γνωστά τα καταστροφικά 

αποτελέσματα που επέφεραν τα Hedge Funds σε ένα ολόκληρο σύνολο κρατών. 

Κερδοσκοπικές επιθέσεις στη Μ. Βρετανία, τη Μαλαισία, το Χόνγκ Κόνγκ, ακόμη 

και στη Ρωσία, έχουν βάσιμα αποδοθεί σε Hedge Funds
69

. 

Η ύπαρξη και ο ρόλος των Οίκων Αξιολόγησης εγείρει, τουλάχιστον μετά την 

κρίση, ισχυρή κριτική, αναφορικά τόσο προς την νομιμοποίησή τους, όσο και προς το 

δεοντολογικό ή μη τρόπο λειτουργίας τους
70

. Οι προβλέψεις και οι βαθμολογίες τους 

επηρεάζουν τις συμπεριφορές των αγορών, χωρίς την ύπαρξη του παραμικρού 

ελέγχου στη λειτουργία τους και χωρίς το τεκμήριο είτε της επιτυχίας, είτε των 

καθαρών επιστημονικών κριτηρίων. Πράγματι, οι ιδιωτικές αυτές κερδοσκοπικές 

εταιρείες έχουν ένα μακρύ ιστορικό κακών επιδόσεων. Τόσο στην κρίση της 

Ανατολικής Ασίας (1997), στα σκάνδαλα Enron και WorldCom (2000) ή στην 

πρόσφατη κρίση του 2008 –για να περιοριστούμε σε λίγα, πρόσφατα παραδείγματα –

οι Οίκοι αυτοί, όχι μόνο δεν κατάφεραν να προβλέψουν την κρίση, αλλά 

αξιολογούσαν με την κατηγορία ΑΑΑ πλήθος κρατών και επιχειρήσεων. Οι σχέσεις 

οικονομικής εξάρτησής τους από τις τράπεζες που ζητούσαν τις αξιολογήσεις και ο 

ρόλος τους ως συμβούλων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που αξιολογούσαν, 

συνιστούν επαρκείς αποχρώντες λόγους για την απόδοση στρεβλών κινήτρων
71

.  

Από την άλλη μεριά, οι τράπεζες διαγκωνίζονταν με τα ποικίλα funds στην 

πρωτοπορία χρησιμοποίησης των παραπάνω τοξικών προϊόντων. Η κατάργηση του 

νόμου Glass –Steagall (1933) –ενός νόμου που ξεχώριζε τη λιανική τραπεζική από τις 

επενδυτικές τράπεζες και τις επικίνδυνες πρακτικές τους, –από το νόμο Gramm–

Leach–Billey Act το 1999, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου στην τραπεζική 

κερδοσκοπία με τα παραπάνω χρηματοοικονομικά προϊόντα, συνιστώντας ένα κακό 

παράδειγμα προς μίμηση για την παγκόσμια τραπεζική. Με το ξέσπασμα της 

πρόσφατης κρίσης και αφού αποκαλύφθηκε η τεράστια έκθεση των τραπεζών 

παγκοσμίως στα τοξικά προϊόντα, επιχειρήθηκε η επαναφορά της διάκρισης μεταξύ 

λιανικής και επενδυτικής τραπεζικής, ξεσηκώνοντας πλήθος αντιδράσεων από τη 

Wall Street
72

. Παρόμοια διάκριση εισηγείται, προκειμένου περί της ΕΕ, η Έκθεση 

Liikanen. Στην ίδια κερδοσκοπική πολιτική εντάσσεται και η πρακτική των χαμηλών 

επιτοκίων, που διατηρήθηκαν επί μακρόν στις ΗΠΑ, συντελώντας στη δημιουργία 
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της φούσκας ακινήτων. Στην προκειμένη περίπτωση, το μερίδιο ευθύνης της Fed 

είναι σημαντικό. Η μείωση του επιτοκίου κάτω από 1% για μεγάλο χρονικό διάστημα 

έως το 2004, παραβαίνοντας τον κανόνα του Taylor (ο οποίος αφορά στην ευθύνη της 

Κεντρικής Τράπεζας να αυξομειώνει το βραχυχρόνιο επιτόκιο κάθε φορά που ο 

πληθωρισμός παρεκκλίνει από τον προβλεπόμενο στόχο), ουσιαστικά συντελούσε 

στον καθορισμό μιας νομισματικής πολιτικής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 

μακροοικονομικά δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι τα χαμηλά επιτόκια της περιόδου 

2002-2004 προκλήθηκαν και από εξωγενείς παράγοντες όπως η παγκόσμια 

αποταμίευση, οTaylor θα αποδώσει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία της 

κρίσης, στη νομισματική υπερβολή των χαμηλών επιτοκίων
73

. Σημαντικό μερίδιο 

ευθύνης αναλογεί, επίσης, στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities & 

Exchange Commission–SEC), η οποία, από τον Αύγουστο του 2004, ελαστικοποίησε 

τους κανόνες μόχλευσης για τις επενδυτικές τράπεζες. Και ενώ, πριν το 2004, η 

συνήθης αναλογία χρεών προς ίδια κεφάλαια ήταν 15 προς 1, μετά το 2004 ανήλθε, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι και το εξωφρενικό επίπεδο του 40 προς 1
74

! Τέλος, η 

ανάληψη μεγάλων επενδυτικών ρίσκων ευνοήθηκε και από τους ελαστικούς κανόνες 

της Βασιλείας ΙΙ, η οποία γέμισε τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών με 

χρηματοοικονομικά προϊόντα μειωμένης κεφαλαιακής κάλυψης
75

.    

Με το ξέσπασμα του Κραχ του 2008,αποκαλύφθηκε η οικτρή κατάσταση των 

τραπεζών ως τραγική απειλή για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

απαιτήθηκε άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης. Απέναντι στη 

συγκυρία αυτή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντέδρασε με μέτρα ενίσχυσης ρευστότητας. 

Η περιορισμένης αποτελεσματικότητας αντίδραση της ενίσχυσης ρευστότητας, 

οδήγησε τις αρχές των ΗΠΑ να προσπαθήσουν να απαλλάξουν τα τραπεζικά 

ιδρύματα από τα τοξικά περιουσιακά τους στοιχεία. Έτσι ξεκίνησε η περίφημη 

προσπάθεια διάσωσης των τραπεζών –και όχι μόνο –ως κρατικοποίηση των ζημιών 

των ιδρυμάτων αυτών, επιβραβεύοντας ουσιαστικά την κερδοσκοπική τους 

ασυδοσία
76

. Η κυβέρνηση Obama, αμέσως μετά την εκλογή της, υιοθέτησε το σχέδιο 

Geithner–Summers για τη δημιουργία, με την αρωγή των Hedge Funds, των 

συνταξιοδοτικών ταμείων και της Fed, μιας προσομοιωμένης αγοράς CDO
77

. Η 
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καταλυτική συνεισφορά της Fed στο σχέδιο αυτό ισοδυναμούσε με την ανάληψη της 

ευθύνης από τους αμερικανούς φορολογουμένους να εξυγιάνουν τις τράπεζες
78

.  

Μια τέτοια πρακτική αποκαλύπτει κατά τον Stiglitz, την τεράστια διαπλοκή 

της Wall Street με το πολιτικό σύστημα, κυρίως με τη μορφή συνεισφοράς των 

ιδρυμάτων αυτών (ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων) στα πολιτικά 

κόμματα
79

. Η πρακτική αυτή αποκαλύπτει ακόμη ότι, σε περιόδους κρίσεων, η 

Κεντρική Τράπεζα (άρα το κράτος και η κοινωνία), λειτουργεί ως δανειστής έσχατης 

προσφυγής/ανάγκης, σε απόλυτη αντίθεση προς τα νεοφιλελεύθερα αξιώματα των 

ελεύθερων και αποτελεσματικών αγορών. Επιπλέον, τα χρήματα αυτά δίδονταν χωρίς 

την παραμικρή δέσμευση για την αλλαγή πρακτικών των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων
80

, ενώ, η παροχή των τεράστιων αυτών ποσών στις τράπεζες, δεν οδήγησε 

στην αύξηση της χορήγησης δανείων
81

, σε μια προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης 

της πραγματικής οικονομίας
82

. Ταυτόχρονα, όσο οι αμερικανοί φορολογούμενοι 

επιβαρύνονταν με τα ποσά της διάσωσης, οι τράπεζες εξακολουθούσαν να χαρίζουν 

τεράστια bonus στα στελέχη τους, προκαλώντας το κοινό αίσθημα.  

Τέλος, ο τρόπος διάσωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά την 

παρούσα κρίση, αποκαλύπτει την εκβιαστική λογική των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων απέναντι στο κράτος και την κοινωνία. Η λογική του «too big to fail», 

(πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν), κρύβει την εκβιαστική αυτή λογική που 

υποστηρίζει ότι, επειδή ενδεχόμενη πτώχευση των ιδρυμάτων αυτών θα 

συμπαρασύρει μεγάλο μέρος της οικονομίας, πρέπει de facto το κράτος και η 

κοινωνία να αναλαμβάνει το κόστος των εγκληματικών πρακτικών τους. Είναι 

περιττό να σημειωθεί ότι η πρακτική αυτή, πέρα από καταφανώς άδικη, είναι και 

πρόδηλα επικίνδυνη, εφόσον ενθαρρύνει τις αλόγιστες αυτές επενδυτικές πρακτικές
83

.  

Η τελευταία παρατήρηση οδηγεί, κατά λογική αναγκαιότητα, στην 

πιστοποίηση ότι η λειτουργία των τραπεζών και του εν γένει χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, συνιστούν τον ορισμό του ηθικού κινδύνου (moral hazard). Περαιτέρω, 

και ο τρόπος της διάσωσής τους συνιστά και αυτός ηθικό κίνδυνο, εφόσον, αντί να 

συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, νομιμοποιεί 

έμμεσα τη στρεβλή λειτουργία του. Και μόνον η λογική των bonus εν μέσω κρίσης 

πιστοποιεί του λόγου το αληθές: Εννέα πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν 175 δις για 

100 δις ζημιών τους, πλήρωσαν 33 δις για bonus! Έξι από τις εννιά αυτές τράπεζες 

πλήρωσαν bonus υψηλότερα από τα κέρδη τους
84

! Η κοινωνικοποίηση των ζημιών 
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που «επιβάλλει» η κρίση, σε αντίθεση με την ιδιωτικοποίηση του κέρδους σε 

περιόδους ευημερίας, συνιστούν το σύγχρονο πεδίο πρόκλησης και έρευνας, για την 

περαιτέρω προώθηση της οικονομικής επιστήμης.  

 

γ) Η διεθνής οικονομική κρίση του 2008 και η κρίση του Ευρώ: 

συγκοινωνούντα δοχεία.   

i) Η διεθνοποίηση της πρόσφατης κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα.  

Η μετάδοση των κρίσεων –κοινό χαρακτηριστικό όλων των μορφών της –

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μελετητών διαχρονικά. Από την περίοδο του 

μεσαίωνα (16
ος

 αιών.), όπου συναντούμε την πρώτη προσπάθεια μελέτης του 

μηχανισμού μετάδοσης των κρίσεων στους σχολαστικούς της Σχολής της 

Σαλαμάνκας
85

, μέχρι την εποχή μας, ο μηχανισμός μετάδοσης των κρίσεων συνιστά 

κεντρικό πεδίο έρευνας της οικονομικής επιστήμης.  

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 

και την Κίνα να ασπάζονται το οικονομικό μοντέλο της Δύσης, με το εξωτερικό 

εμπόριο, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τον εξωτερικό δημόσιο και ιδιωτικό 

δανεισμό να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, η μετάδοση των κρίσεων καθίσταται 

πιο άμεση, σύντομη και καταστροφική. Τα κενά του διεθνούς θεσμικού πλαισίου, 

ιδιαίτερα στους τομείς της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής καθώς και 

της αρρύθμιστης χρηματοπιστωτικής αγοράς, εντείνουν το πρόβλημα, εμφανίζοντας 

τις κακές και επιζήμιες όψεις της παγκοσμιοποίησης. Η χρήση των τεχνολογιών 

επικοινωνίας και πληροφόρησης συνεργεί στην άμεση μετάδοση των κρίσεων, ενώ η 

διαμόρφωση μιας παγκόσμιας ψυχολογίας αναδεικνύει, πολλές φορές, ζητήματα 

δημοκρατίας και ηθικής στον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.  

Η παγκόσμια κρίση του 2008 αποκάλυψε το σύνολο των παραπάνω 

δυσχερειών. Εκκινώντας από τις ΗΠΑ ως κρίση των subprime δανείων, μεταδόθηκε 

αστραπιαία στο σύνολο των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, κυρίως 

όμως στην Ευρωζώνη, όπου και εμφάνισε χαρακτηριστικά υστέρησης
86

.Πράγματι, η 

πτώχευση της Lehman Brothers
87

 και η εξαγορά της Merrill Lynch από την Bank of 
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America, ενεργοποίησαν το φαινόμενο domino. Η κρίση μεταφέρθηκε και στην 

Ευρώπη με χαρακτηριστικά παραδείγματα την κρίση της γαλλικής τράπεζας BNP 

Paribas τον Αύγουστο του 2007, η οποία, με την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων 

τριών δομημένων προϊόντων της, αποκάλυψε την ύπαρξη προϊόντων μειωμένης 

εξασφάλισης στο χαρτοφυλάκιό της. Ακολουθεί η διάσπαση του πολυεθνικού 

τραπεζικού και ασφαλιστικού ομίλου Fortis και η, εν μέρει, κρατικοποίησή του το 

2008. Το ίδιο συνέβη και με την αγγλική Brad ford and Bingley και τη βελγογαλλική 

Dexia. Το ίδιο χρονικό διάστημα οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Ισλανδίας 

πτωχεύουν και τίθενται υπό κρατικό έλεγχο
88

. Οι πτωχεύσεις και διασώσεις τραπεζών 

συνεχίστηκαν σε όλον τον κόσμο την περίοδο 2008-2009 και συνεχίζονται μέχρι 

σήμερα στον ευρωπαϊκό νότο, τουλάχιστον με τη μορφή των ποικίλων 

προγραμμάτων επαναγοράς από την ΕΚΤ κρατικών και ιδιωτικών ομολόγων, που 

διακρατούν οι τράπεζες. 

Ορισμένοι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην μετάδοση της κρίσης 

τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ευρώπη, αφορούν: α) Την απόσυρση κεφαλαίων 

μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τρίτες χώρες, λόγω της οικονομικής 

τους συρρίκνωσης και της ανάγκης αύξησης της κεφαλαιακής τους βάσης, εν όψει 

της κρίσης. β) Την κατακόρυφη μείωση των εξαγωγών από τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, λόγω μείωσης της ζήτησης. γ) Τη μείωση ροών κεφαλαίων, λόγω 

συρρίκνωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών. δ) Την ευκολία μετακίνησης 

κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και εργατικού δυναμικού, ως αποτελέσματα της 

παγκοσμιοποίησης. ε) Την βαθιά και εκτεταμένη εξάρτηση των τραπεζών από 

ποικίλα τοξικά προϊόντα
89

. Οι πρώτος, τρίτος και πέμπτος παράγοντες, αφορούν 

κατεξοχήν την ΕΕ.  

Πέρα και πάνω από τις προαναφερθείσες αιτίες, η αποδοχή και διατήρηση των 

παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οδήγησαν στην ταχύτατη παγκόσμια 

διασπορά της πρόσφατης κρίσης. Η αντιμετώπιση του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών των ΗΠΑ σε συνδυασμό με το γενικότερο πρόβλημα των παγκόσμιων 

μακροοικονομικών ανισορροπιών, οδήγησε σε μια πλασματική μεγέθυνση της 

οικονομίας στον αναπτυγμένο κόσμο
90

. Η διατήρηση πολύ χαμηλών επιτοκίων κυρίως 

στις ΗΠΑ, η εκτεταμένη χορήγηση ρευστότητας παγκοσμίως με αποτέλεσμα την 

ανισορροπία αποταμίευσης –επενδύσεων, κατέληξαν στη διεύρυνση του ελλείμματος 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της υπερδύναμης και σε αντίστοιχα 
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πλεονάσματα στις χώρες της Άπω Ανατολής, των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, της 

Γερμανίας και της Κίνας. Η ανυπαρξία ενός βιώσιμου Μηχανισμού Ανακύκλωσης 

Πλεονασμάτων που να οδηγεί σε ουσιαστική μεγέθυνση της πραγματικής οικονομίας, 

καταλήγει σε μια εκρηκτική αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

νοικοκυριών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών και στη ραγδαία 

διάδοση των δομημένων προϊόντων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη 

Βρετανία και την Ευρώπη, που οδήγησαν, με τη σειρά τους, σε επιταχυνόμενη 

αύξηση των τιμών των κινητών και των ακινήτων αξιών παγκοσμίως
91

. 

Με τον τρόπο αυτό, αντί να έχουμε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία 

γνωρίσαμε μια εκρηκτική μεγέθυνση της χρηματοοικονομικής επενδυτικής, με κύρια 

γνωρίσματα την αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου δανεισμού, την ανεπίτρεπτη 

αύξηση της μόχλευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την εξωθεσμική 

λειτουργία μιας σκιώδους τραπεζικής τοξικών παραγώγων, προκειμένου να 

διατηρηθεί η ζήτηση. Έτσι φθάσαμε στο σημείο το 60% του συνολικού Δημοσίου 

Χρέους των ΗΠΑ να ελέγχεται σήμερα από ξένους επενδυτές, ενώ στη Μεγάλη 

Βρετανία, το συνολικό χρέος τραπεζών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από το ήδη 

υψηλότατο ποσοστό του 260 %του ΑΕΠ το 2001, να εκτοξεύεται στο 460%το 

2007
92

. 

Προκειμένου περί της ΕΕ, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες των 

περασμένων δεκαετιών –μια πρακτική ενάντια στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, –ανέδειξαν τις πλεονασματικές χώρες (κυρίως τη Γερμανία και την 

Ολλανδία). Η ανάγκη χρηματοδότησης των πλεονασμάτων των χωρών αυτών, 

αντανακλάται στη ροή κεφαλαίων με τη μορφή δανεισμού, από τις χώρες του 

πλεονασματικού κέντρου, στις χώρες του ελλειμματικού νότου. Σε ρόλο διαχειριστή 

αυτής της προσπάθειας αναδεικνύονται οι μεγάλες τράπεζες του κέντρου, οι οποίες, 

σε μια μιμητική της αμερικανικής τραπεζικής, ενισχύουν την πολιτική των χαμηλών 

επιτοκίων και του δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού, σωρεύοντας χρεόγραφα, τα 

οποία, κατά πάγια τραπεζική πρακτική, μετέτρεπαν σε τοξικά παράγωγα και ιδιωτικό 

χρήμα
93

. Το μείγμα αυτό του υπέρογκου και εύκολου δανεισμού, των χαμηλών 

επιτοκίων, της δημόσιας και ιδιωτικής υπερχρέωσης και των επενδύσεων σε υψηλού 

ρίσκου χρηματοπιστωτικά παράγωγα, με το ξέσπασμα της κρίσης αποδείχθηκε 

εκρηκτικό, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία της Ευρωζώνης
94

.  

 

ii) Ο ρόλος του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στη διασπορά της κρίσης 

στην Ευρωζώνη. 

Αρχικά, η αμερικανική κρίση θεωρήθηκε, από ευρωπαίους αξιωματούχους 

και οικονομολόγους, αποσυνδεδεμένη από την Ευρώπη και προβάλλονταν η 
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πεποίθηση ότι η ΕΕ θα διατηρήσει τους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας της, 

παρόλη την ύφεση στην Αμερική. Η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε τοξικά 

ενυπόθηκα δάνεια, αποκάλυψε το μέγεθος της διεθνοποίησης της κρίσης, αφού 

κατέδειξε το ένα τέταρτο των αμερικανικών ενυπόθηκων δανείων να έχει καταλήξει 

στο εξωτερικό
95

.Ταυτόχρονα, η Ευρώπη παρουσίαζε ενδογενές πρόβλημα στην 

αγορά ακινήτων με το Ηνωμένο Βασίλειο να διαθέτει τη δική του φούσκα στον τομέα 

αυτό. Η δε επιρροή του City του Λονδίνου, ως μείζονος χρηματοπιστωτικού κέντρου, 

σε ευρωπαϊκές τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες ως προς την πρακτική 

ανοίγματος σε μειωμένης εξασφάλισης προϊόντα, στάθηκε καταλυτική.  

Εντούτοις, κατά την παρατήρηση του Stiglitz, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες 

είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα «δικής τους κοπής»
96

. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα η Ισπανία, η οποία, παρότι διέθετε κατά πολύ ισχυρότερο ρυθμιστικό 

πλαίσιο τραπεζών από την Αμερική, επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλης φούσκας 

ακινήτων. Μια άλλη ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα συνιστά η Ισλανδία, μια χώρα 300000 

κατοίκων με τρεις τράπεζες, των οποίων τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού 

ανέρχονταν στα 176 δις $, ποσό που υπερβαίνει κατά ένδεκα φορές το ΑΕΠ της
97

. 

Στις χώρες αυτές πρέπει να προσθέσουμε την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα, των 

οποίων το μεγάλο εξωτερικό χρέος συναντάται με τα προβλήματα της ύφεσης, της 

ρευστότητας και της κακής κατάστασης των τραπεζών, που ανέδειξε η παγκόσμια 

κρίση.  

Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης το δεύτερο τρίμηνο του 2008, 

παρατηρούνται τόσο σημάδια οικονομικής επιβράδυνσης στις χώρες της Ευρωζώνης, 

όσο και επιβάρυνση των δημοσιονομικών δεικτών της. Ιδιαίτερα το 2009 η 

επιβράδυνση του ΑΕΠ ήταν καθολική, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5: Εξέλιξη του ΑΕΠ της ευρωζώνης (% ετήσια μεταβολή) 

 

 
2002-2006 

Μ.Ο. 2007 2008 2009 2010 

2011 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Βέλγιο 
2,0 2,9 1,0 -2,8 2,2 2,41,0 

Γερμανία 
1,0 2,7 1,0 -4,7 3,6 2,6 

Εσθονία 
8,5 6,9 -5,1 -13,9 3,1 4,9 

Ιρλανδία 
5,4 5,6 -3,5 -7,6 -1,0 0,6 

Ελλάδα 
4,2 4,3 1,0 -2,0 -4,5 -3,5 

Ισπανία 
3,3 3,6 0,9 -3,7 -0,1 0,8 

Γαλλία 
1,7 2,4 0,2 -2,6 1,6 1,8 

Ιταλία 
0,9 1,5 -1,3 -5,2 1,3 1,0 
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Κύπρος 
3,3 5,1 3,6 -1,7 1,0 1,5 

Λουξεμβούργο 
4,1 6,6 1,4 -3,6 3,5 3,4 

Μάλτα 
2,0 4,4 5,3 -3,4 3,7 2,0 

Ολλανδία 
1,6 3,9 1,9 -3,9 1,8 1,9 

Αυστρία 
2,2 3,7 2,2 -3,9 2,0 2,4 

Πορτογαλία 
0,7 2,4 0,0 -2,5 1,3 -2,2 

Σλοβενία 
4,3 6,9 3,7 -8,1 1,2 1,9 

Σλοβακία 
5,9 10,5 5,8 -4,8 4,0 3,5 

Φιλανδία 
3,0 5,3 0,9 -8,2 3,1 3,7 

Ευρωζώνη 
1,7 2,9 0,4 -4,1 1,8 1,6 

 

Πηγή: European Economy Forecast Spring 200198 

Η αντιμετώπιση της ύφεσης επέβαλε την αύξηση των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, με το φαινόμενο να παρουσιάζει 

κρίσιμη επικινδυνότητα για όσες χώρες, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, 

παρουσίαζαν ήδη υψηλά δημοσιονομικά μεγέθη.   

Πίνακας 6: Εξέλιξη ελλειμμάτων και πλεονασμάτων προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της 

Ευρωζώνης (% του ΑΕΠ) 

 2002-2006 

Μ.Ο. 

2007 2008 2009 2010 2011 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Βέλγιο -0,6 -0,3 -1,3 -5,9 -4,1 -3,7 

Γερμανία -3,3 0,3 0,1 -3,0 -3,3 -2,0 

Εσθονία 1,5 2,5 -2,8 -1,7 0,1 -0,6 

Ιρλανδία 1,2 0,1 -7,3 -14,3 -32,4 -10,5 

Ελλάδα -5,8 -6,4 -9,8 -15,4 -10,5 -9,5 

Ισπανία 0,4 1,9 -4,2 -11,1 -9,2 -6,3 

Γαλλία -3,2 -2,7 -3,3 -7,5 -7,0 -5,8 

Ιταλία -3,5 -1,5 -2,7 -5,4 -4,6 -4,0 

Κύπρος -3,7 3,4 0,9 -6,0 -5,3 -5,1 

Λουξεμβούργο 0,6 3,7 3,0 -0,9 -1,7 -1,0 

Μάλτα -5,2 -2,4 -4,5 -3,7 -3,6 -3,0 

Ολλανδία -1,3 0,2 0,6 -5,5 -5,4 -3,7 

Αυστρία -2,0 -0,9 -0,9 -4,1 -4,6 -3,7 

Πορτογαλία -3,9 -3,1 -3,5 -10,1 -9,1 -5,9 

Σλοβενία -2,0 -0,1 -1,8 -6,0 -5,6 -5,8 

Σλοβακία -3,9 -1,8 -2,1 -8,0 -7,9 -5,1 

Φιλανδία 3,1 5,2 4,2 -2,6 -2,5 -1,0 

Ευρωζώνη -2,5 -0,7 -2,0 -6,3 -6,0 -4,3 

 

Πηγή: European Economy Forecast Spring 200199 
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 Να επισημανθεί επιπλέον ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης αύξησαν 

σημαντικά και τα πρωτογενή τους ελλείμματα (δαπάνες του δημοσίου εκτός των 

τόκων), ενώ οι θέσεις εργασίας στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 4 εκατομμύρια
100

.  

 Σε όλη την παρατεταμένη περίοδο της κρίσης μέχρι και σήμερα, τονίζεται 

συστηματικά το δημόσιο χρέος των χωρών, ως η κύρια αιτία της κρίσης, ενώ 

υποβαθμίζεται ή και αποσιωπάται ο καταλυτικός ρόλος των τραπεζών και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διασπορά, αλλά και τη διατήρηση της κρίσης 

στην Ευρωζώνη. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την παρατήρηση του καθηγητή 

Μουρμούρα
101

, θα έπρεπε να γίνεται λόγος για μια αμφίδρομη κρίση τραπεζών –

δημοσίου χρέους. Άλλωστε, η Πορτογαλία, –η οποία χωρίς να έχει ιδιαίτερα υψηλό 

δημόσιο χρέος, ούτε δυσθεώρητο δημόσιο έλλειμμα, αναγκάστηκε σε δανεισμό 78 δις 

€ από το EFSF, –αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τον 

παραπάνω ισχυρισμό
102

.  

Πράγματι, η έκταση των προβλημάτων των ευρωπαϊκών τραπεζών, των 

γερμανικών συμπεριλαμβανομένων, σε δανειακά ομόλογα της περιφέρειας και σε 

τοξικά προϊόντα, προκαλεί έκπληξη. Η γερμανική τράπεζα KfW (η τράπεζα που 

υπογράφει εξ ονόματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το πρώτο 

ελληνικό Μνημόνιο), μαζί με τη θυγατρική της IKB, την επομένη της κρίσης 

έσπευσαν να ζητήσουν κρατική βοήθεια ύψους 1,5 δις €
103

. Εξάλλου, η μόχλευση των 

ευρωπαϊκών τραπεζών (των ελβετικών συμπεριλαμβανομένων) άγγιζε το 1 προς 55, 

όταν η αντίστοιχη αμερικανική φτάνει το 1 προς 35, ενώ η έκθεση μόνο των 

γαλλικών τραπεζών σε CDO ανέρχονταν σε 33 δις €. Ταυτόχρονα, η άμεση έκθεση 

των γερμανικών τραπεζών στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία ανέρχονταν στο 20% -

23% του γερμανικού ΑΕΠ, ενώ των γαλλικών στο 27% -30% του ΑΕΠ της Γαλλίας, 

χωρίς να υπολογιστούν σημαντικά τραπεζικά δάνεια που ρέουν ανάμεσα στις χώρες 

του κέντρου
104

. Την επισφαλή θέση και μειωμένη αξιοπιστία των ευρωπαϊκών 

τραπεζών αντανακλά και η αδυναμία τους να δανειστούν σε δολάρια στο τέλος του 

2011. Και μόνο μετά την παρέμβαση της Fed, Κεντρικές Τράπεζες συντονίζονται 

στην παροχή ρευστότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, απομακρύνοντας τον κίνδυνο 

της κατάρρευσής τους
105

.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα, ότι κύρια αιτία της μετάδοσης της 

κρίσης του 2008 στην ΕΕ, συνιστά η λειτουργία των τραπεζών, σε συνδυασμό με τις 

υπάρχουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες και την παγκόσμια έλλειψη ζήτησης 

που δημιούργησε η κρίση. Την κατάσταση αυτή επιχείρησε να αντιμετωπίσει η ΕΕ, 
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νωχελικά και με καθυστέρηση, με την αφειδώλευτη προσφορά ρευστότητας, κυρίως 

προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω ποικίλων προγραμμάτων
106

. 

Νομιμοποιητική βάση για την παροχή ενίσχυσης θεωρήθηκε το άρθρο 87, παρ. 3, 

στοιχείο β της ΣυνθΕΚ
107

. Παρόλη την αξιοσημείωτη προσπάθεια, η παρούσα κρίση 

ανέδειξε ελλείψεις και κενά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης (ΕΟΔ)
108

, 

τα οποία αποτυπώθηκαν στην προσπάθεια διαχωρισμού της λιανικής από την 

επενδυτική τραπεζική στην ΕΕ, κατόπιν και των συστάσεων της Έκθεσης 

Liikanen
109

. Οι αδυναμίες αυτές της ΕΟΔ καθώς και η αμηχανία και καθυστέρηση 

στην αντιμετώπιση της κρίσης, αντανακλούν σε μεγάλο ποσοστό ουσιώδεις 

αποκλίσεις στις προτεραιότητες μεταξύ των κρατών –μελών, που προτάσσουν το 

δόγμα: «πρώτα η χώρα και μετά η Ευρώπη»
110

.  Ένα δόγμα που από την ανατροπή 

του, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό, το μέλλον της Ευρωζώνης.  

 

δ) Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης: Η μετάλλαξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημοσίου χρέους.  

Είναι προφανές ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών γενικά, 

ιδιαίτερα των χωρών της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα της Ευρωζώνης, δεν 

δημιουργούνται από την πρόσφατη κρίση του 2008. Ο πανθομολογούμενος,  

δημοσιονομικός εκτροχιασμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των χωρών την 

τελευταία περίοδο, συνιστά το αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων που 

λειτούργησαν καταστροφικά, όλη αυτή την περίοδο πριν την κρίση. Οι 

μνημονευθείσες παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες στις ροές προϊόντων και 

κεφαλαίων, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, τα χαμηλά επιτόκια και κυρίως η ανάγκη 

χρηματοδότησης των πλεονασμάτων εκ μέρους των πλεονασματικών κρατών, 

οδήγησαν στην έντονη ζήτηση κρατικών ομολόγων από θεσμικούς επενδυτές, 

δημιουργώντας, για πολλές χώρες, ένα περιβάλλον δημοσιονομικής χαλαρότητας, η 

οποία μεταφράστηκε σε ελλείμματα στους προϋπολογισμούς τους. Προκειμένου περί 

των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνη, τα πλεονάσματα της 

Γερμανίας αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό τα ελλείμματα του ευρωπαϊκού 
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Νότου
111

, με την έκθεση της χώρας αυτής μόνο σε ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά 

και ιρλανδικά ομόλογα να ανέρχεται σε 909 δις €
112

. 

Παράλληλα, η υπέρμετρη μεγέθυνση της αγοράς παραγώγων και προϊόντων 

αντιστάθμισης κινδύνου, υπέσκαψε σε βάθος σύνολο το μοντέρνο 

χρηματοοικονομικό σύστημα, με απολύτως καταστροφικές συνέπειες, 

αποδεικνύοντας την αδυναμία αυτορρύθμισης των αγορών και αναδεικνύοντας την 

απληστία ως τον κυρίαρχο παράγοντα λειτουργίας της σύγχρονης οικονομίας. Και 

μόνον το γεγονός ότι η αξία των CDS πάνω στο χρέος πενήντα μόλις κρατών, 

ανέρχονταν το 2009 σε 2 τρις $, αποδεικνύει του λόγου το αληθές
113

.  

Με το ξέσπασμα της, καταρχήν, χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, η 

αναλυθείσα στα προηγούμενα αμετροέπεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

μετατράπηκε σε κίνδυνο κατάρρευσης του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Η 

πραγματικότητα αυτή «υποχρέωσε» τα κράτη σε ποικίλα προγράμματα διασώσεων 

επιδεινώνοντας άμεσα τα ελλείμματα των προϋπολογισμών τους και στη συνέχεια το 

δημόσιο χρέος τους. Αίφνης παρατηρείται στις ΗΠΑ εκτίναξη του ελλείμματος στο 

12,5% και του δημοσίου χρέους στο 85% του ΑΕΠ κατά το πρώτο μόλις έτος της 

κρίσης (2009). Και μόνον η επιμέτρηση των σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης και 

των προγραμμάτων στήριξης των τραπεζών κατά την πρώτη περίοδο 2008-2010, 

επιφορτίζουν το ΑΕΠ της Ευρωζώνης με επιβάρυνση ύψους 1,9% και 2,5% 

αντίστοιχα
114

. Η σημαντική αύξηση του λόγου δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ 

δημιούργησε παγίδα χρέους (dept trap) για μια σειρά από χώρες της Ευρωζώνης την 

περίοδο 2009-2013 και συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Στην περίοδο αυτή το ελληνικό 

χρέος αυξήθηκε κατά 45 μονάδες αγγίζοντας το 175%, το πορτογαλικό κατά 40 

μονάδες στο 120%, το ισπανικό κατά 38 μονάδες στο 90% κτλ
115

. Προκειμένου για 

την Ευρωζώνη, το έλλειμμα του τομέα γενικής κυβέρνησης υπερτριπλασιάστηκε το 

2009 φτάνοντας στο 6,4% από 2% το 2008, ως αποτέλεσμα της πολιτικής στήριξης 

του τραπεζικού συστήματος που κατέρρεε. Η πραγματικότητα αυτή είναι κοινή για 

όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 7:  Πλεονάσματα/Ελλείμματα του προϋπολογισμού και Δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης  

 Πλεόνασμα/Έλλειμμα προϋπολογισμού (% 

ΑΕΠ) 

Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgium -0.2 -1.2 -5.9 -5.8 -5.8 84.2 89.8 97.2 101.2 104.0 

Germany 0.2 0.0 -3.4 -5.0 -4.6 65.0 65.9 73.1 76.7 79.7 

Ireland 0.3 -7.2 -12.5 -14.7 -14.7 25.1 44.1 65.8 82.9 96.2 

Greece -3.7 -7.7 -12.7 -12.2 -12.8 95.6 99.2 112.6 124.9 135.4 

Spain 1.9 -4.1 -11.2 -10.1 -9.3 36.1 39.7 54.3 66.3 74.0 

France -2.7 -3.4 -8.3 -8.2 -7.7 63.8 67.4 76.1 82.5 87.6 

Italy -1.5 -2.7 -5.3 -5.3 -5.1 103.5 105.8 114.6 116.7 117.8 

Cyprus 3.4 0.9 -3.5 -5.7 -5.9 58.3 48.4 53.2 58.6 63.4 

Luxemburg 3.7 2.5 -2.2 -4.2 -4.2 6.6 13.5 15.0 16.4 17.7 

Malta -2.2 -4.7 -4.5 -4.4 -4.3 62.0 63.8 68.5 70.9 72.5 

Netherlands 0.2 0.7 -4.7 -6.1 -5.6 45.5 58.2 59.8 65.6 69.7 

Austria -0.6 -0.4 -4.3 -5.5 -5.3 59.5 62.6 69.1 73.9 77.0 

Portugal -2.6 -2.7 -8.0 -8.0 -8.7 63.6 66.3 77.4 84.6 91.1 

Slovenia 0.0 -1.8 -6.3 -7.0 -6.9 23.3 22.5 35.1 42.8 48.2 

Slovakia -1.9 -2.3 -6.3 -6.0 -5.5 29.3 27.7 34.6 39.2 42.7 

Finland 5.2 4.5 -2.8 -4.5 -4.3 35.2 34.1 41.3 47.4 52.7 

Euro Area -0.6 -2.0 -6.4 -6.9 -6.5 66.0 69.3 78.2 84.0 88.2 

ΠΗΓΗ: ΕΚΤ
116

 

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αφού τόσο οι 

ΗΠΑ, όσο και η Ιαπωνία γνωρίζουν μεγάλες αυξήσεις των ελλειμμάτων και του 

δημοσίου χρέους τους, την ίδια περίοδο, όπως φαίνεται και από τους παρακάτω 

πίνακες. Είναι σημαντικό ότι το ύψος του δημοσίου χρέους των χωρών του G-7, 

βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, προσεγγίζοντας 

τα επίπεδα εκείνης της εποχής.  

Πίνακας 8: Εξέλιξη του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους στις μεγαλύτερες οικονομίες του 

πλανήτη 

 Έλλειμμα ως % του ΑΕΠ 

 2007 2008 2009 2010 2014 

ΗΠΑ -2,80% -5,90% -12,50% -10,00% -6,70% 

Ευρωζώνη -0,60% -1,80% -6,20% -6,60% -3,50% 

ΕΕ -0,90% -2,30% -6,90% -7,50% n.a 

Ιαπωνία -2,50% -5,80% -10,50% -10,20% -8,00% 

 

Ελλάδα -3,70% -7,70% -12,70% -12,20% n.a 

Πηγές: ΔΝΤ, World Economic Outlook, Regional Outlooks, Οκτ. 09, 

Στοιχεία για την ΕΕ και την Ελλάδα: European Commission: European Economic Forecast, Νοεμβ. 09 

 Δημόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ 

 2007 2008 2009 2010 2014 

ΗΠΑ 61,90% 70,40% 84,80% 93,60% 108,20% 

Ευρωζώνη 65,70% 69,20% 80,00% 86,30% 95,60% 

ΕΕ 66,00% 69,30% 78,20% 84,00% n.a 

Ιαπωνία 187,70% 196,60% 218,60% 227,00% 245,60% 

 

Ελλάδα 95,60% 99,20% 112,60% 124,90% n.a 

Πηγές: ΔΝΤ, World Economic Outlook, Οκτ. 09. 

Στοιχεία για την ΕΕ και την Ελλάδα: European Commission: European Economic Forecast, Νοεμβ. 09 

ΠΗΓΗ: Eurobank
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Η αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ως προσπάθεια να 

μη καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα, ανταποκρίνεται στη γενικότερη φιλοσοφική 

θεώρηση για τη λειτουργία της οικονομίας στο σύγχρονο κόσμο. Σύμφωνα με αυτή 

τα χρέη και οι επισφάλειες (εν προκειμένω των τραπεζών) κοινωνικοποιούνται, ενώ 

τα κέρδη παραμένουν ιδιωτικά. Και ενώ η πρόσφατη λειτουργία των τραπεζών 

οδήγησε σε παγκόσμια ύφεση με το ΑΕΠ της Γερμανίας, σε ένα μόλις χρόνο (2008-

2009) να μειώνεται 5%, της Γαλλίας 2,6%, της Ολλανδίας 4%, της Σουηδίας 5,2%, 

της Φιλανδίας 7,8%
118

, για να περιοριστούμε σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες, η απαίτηση 

διάσωσης των τραπεζών από τους φορολογουμένους, οδήγησε πολλές χώρες μέχρι 

του σημείου της εξουθένωσης.  Οι δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των 

ΗΠΑ για την διάσωση των τραπεζών, μόνο το 2008, ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό 

των 2,8 τρις δολαρίων, επιβαρύνοντας τα δημοσιονομικά τους μεγέθη.  

 

Πίνακας 9: Δεσμεύσεις κυβερνήσεων για τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού τομέα για το 2008 (σε 

δις δολάρια  ΗΠΑ) 

 

Χώρα Ποσό 

ΗΠΑ 1.300 

Ην. Βασίλειο 743,0 

Γερμανία 636,5 

Γαλλία 458,3 

Ολλανδία 346,0 

Σουηδία 200,0 

Αυστρία 127,3 

Ισπανία 127,3 

Ιταλία 51,0 

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες 110,6 

Σύνολο ευρωπαϊκών χωρών 2.800 
 

 

Στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, η κρατική στήριξη των τραπεζών παίρνει τις 

μορφές είτε της άμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, είτε της παροχής 

εγγυήσεων και παροχής δανείων εξαγοράς των κακών στοιχείων του παθητικού 
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τους
120

.  Η πραγματικότητα αυτή υποχρέωσε την Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου του 

2012 στην ιδέα διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης που να σπάζει τον 

φαύλο κύκλο εξάρτησης κρατών και τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται 

τα δημοσιονομικά μεγέθη και απομακρύνονται οι κίνδυνοι, δεδομένου ότι η 

διασυνοριακή λειτουργία των τραπεζών και το ύψος των επισφαλειών τους, είναι, 

πολλές φορές υπερπολλαπλάσια του ΑΕΠ τους. Τα παραδείγματα της Ισπανίας με 

παθητικό των τραπεζών στο 305% του ΑΕΠ και της Ιρλανδίας στο 700% του ΑΕΠ, 

αποδεικνύουν του λόγου το αληθές
121

. Η ιδέα της υπαγωγής όλων των τραπεζών της 

Ευρωζώνης σε μία ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, η οποία συνοδεύεται από την ιδέα 

της ευρωπαϊκής επιτήρησης των τραπεζών, είτε από την ΕΚΤ είτε από μια ευρωπαϊκή 

τραπεζική αρχή (European Banking Authority), προσέκρουσε σε πρακτικά 

προβλήματα (αφορά 6000 τράπεζες!) και η εφαρμογή της μετατέθηκε για το μέλλον. 

Στην αντιμετώπιση αυτή πολλοί βλέπουν ηθελημένη κωλυσιεργία, προκειμένου να 

προστατευθούν μεγάλες τράπεζες, από ελέγχους που θα αποδείκνυαν τη 

δυσβάστακτη έκθεσή τους σε επισφάλειες
122

.  

Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός των χωρών εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2008, ενισχύθηκε από μια σειρά
123

 αλυσιδωτών συνεπειών που όξυναν 

ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Η παγκόσμια μείωση της ζήτησης και η κρίση 

δανεισμού της πραγματικής οικονομίας, συρρίκνωσαν, ακόμη περισσότερο το ΑΕΠ 

των χωρών, με αποτέλεσμα την αύξηση του δημόσιου χρέους. Στο πλαίσιο της 

Ευρωζώνης, η σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία περιόρισε δραματικά την 

φοροδοτική ικανότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση των 

κρατικών ελλειμμάτων, την οποία υποτίθεται ότι προσπαθούσε να περιορίσει η 

πολιτική της λιτότητας. Επίσης, η ίδια η λογική της εσωτερικής υποτίμησης, 

δημιουργώντας απομόχλευση και αποπληθωρισμό, συντελεί στη συρρίκνωση του 

ΑΕΠ, η οποία, με τη σειρά της, μεταφράζεται σε αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους 

και καθήλωσης των spreads δανεισμού. Επιπλέον, η διαδικασία της απομόχλευσης 

εμφανίζει το κεϋνσιανό «παράδοξο της φειδούς» (paradox of thrift): αν ο ιδιωτικός 

τομέας βρίσκεται σε απομόχλευση, τότε η ταυτόχρονη απομόχλευση του δημόσιου 

τομέα, επιδεινώνει την κρίση
124

. Να σημειωθεί επιπλέον ότι, στο ίδιο ευρωζωνικό 

πλαίσιο, η αδυναμία άσκησης νομισματικής πολιτικής, αποτελεί έναν αυτοτελή 

παράγοντα ισχυροποίησης της κρίσης, εφόσον στερεί περιθώρια αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας ρευστότητας
125

.  
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Η απάντηση της Ευρώπης στο δημοσιονομικό πρόβλημα, ως αποτέλεσμα της 

πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, πέρα από την αμφιλεγόμενη λιτότητα, ήταν 

και μια σειρά προγραμμάτων και σύστασης οργανισμών
126

 για την παροχή δανεισμού 

και ρευστότητας. Η παρέμβαση της ΕΚΤ με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 

(quantitative easing)
127

,  ως μια προσπάθεια αγοράς ομολόγων, στη δευτερογενή 

αγορά, χωρών που τα ομόλογά τους γνώριζαν συνεχή απαξίωση με την παρούσα 

κρίση και που αδυνατούν να βγουν στην αγορά, συνιστά προσωρινό μέτρο 

ανακούφισης και θεραπεύει μόνον το πρόβλημα της ρευστότητας. Και αυτό γιατί δε 

μειώνει ούτε το χρέος ούτε τα ελλείμματα, τη στιγμή που η ίδια η ΕΚΤ αρνείται τη 

συμμετοχή των ομολόγων αυτών στη διαδικασία κουρέματος και απαιτεί την 

αποπληρωμή τους στο 100% της αξίας τους
128

. Η δε εμμονή της ΕΕ, σε αντίθεση 

προς τις αγορές, στα ελλείμματα και η τοποθέτηση του δημόσιου χρέους σε δεύτερη 

μοίρα, συνιστά βραδυφλεγή βόμβα που απειλεί το μέλλον.  

Συμπερασματικά, τόσο η ίδια η καταρχήν χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, 

όσο και οι άμεσες και αλυσιδωτές της συνέπειες, καθώς επίσης και η ακολουθούμενη 

πολιτική αντιμετώπισής της, έχουν προφανές αντίκτυπο στην αύξηση του δημοσίου 

χρέους παγκοσμίως. Οι ακολουθούμενες πολιτικές το αμέσως προηγούμενο της 

κρίσης διάστημα, πολιτικές απορρύθμισης, εύκολου δανεισμού και δημοσιονομικής 

χαλαρότητας, συνιστούν, ταυτόχρονα, παράγοντες και δημιουργίας της κρίσης και 

παγκόσμιας αύξησης του δημόσιου χρέους. Σε τέτοιο σημείο που γεννάται η 

ανησυχία, μήπως η επόμενη κρίση είναι κρίση δημοσίου χρέους
129

. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό πρέπει να επισημάνουμε, σε συμφωνία με τον 

Stiglitz
130

, ότι η παρούσα κρίση, όπως και κάθε κρίση, πέρα από καταστροφικό και 

αποφευκτέο γεγονός, συνιστά μια πρόκληση και μια ευκαιρία για τον εξανθρωπισμό 

του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος και την κατάκτηση ισορροπίας μεταξύ 

αγοράς και κράτους. Οι δύο αυτές παράμετροι της κοινωνικής ζωής αποτελούν 

ουσιώδεις προϋποθέσεις της δημοκρατίας, αλλά και απαραίτητους όρους της 

σύγχρονης, κατά τα άλλα πολλά υποσχόμενης, κοινωνίας. Πέρα από το τεχνικό, εν 

πολλοίς ακαδημαϊκό, πρόβλημα για το εάν οι κρίσεις στο φιλελεύθερο οικονομικό 

μοντέλο είναι δυνατό να ξεπεραστούν, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η λειτουργία 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος σήμερα, συνιστά βασικό πυλώνα ποιότητας της 

ζωής. Η ευκαιρία της αλλαγής του αντανακλά το όραμα για μια κοινωνία όπου ο 

πολίτης θα ζει με αξιοπρέπεια, ανταποκρινόμενος στις ικανότητές του, με αξίες και 

ιδανικά, σε μια κοινωνία όπου η οικονομία θα συντελεί στην αυτοπραγμάτωσή του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η 

ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

 

α) Η αρχιτεκτονική του Ευρώ, τα κριτήρια του Μάαστριχτ και το 

πρόβλημα της ονομαστικής ή πραγματικής σύγκλισης.   

i) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και τα κριτήρια σύγκλισης. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (Maastricht)
131

, γνωστή και ως Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), αποτέλεσε ιστορικά μια από τις σημαντικότερες Συνθήκες 

της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου γενικότερα, με απαρομοίαστο για την ιστορία 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο. Υπογράφηκε στις 7 

Φεβρουαρίου του 1992, σηματοδοτώντας την απαρχή της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), οριοθετώντας ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο, το 

χρονοδιάγραμμα και της προϋποθέσεις συμμετοχής των κρατών –μελών της ΕΕ σ’ 

αυτή. Έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές της νομισματικής πολιτικής 

διαλαμβάνοντας την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με έδρα τη 

Φραγκφούρτη και εκχωρώντας σ’ αυτή τις αρμοδιότητες για την άσκηση και 

εποπτεία της νομισματικής πολιτικής. Λίγα χρόνια αργότερα, με την υπογραφή του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 1997, εξειδικεύεται η προσπάθεια, με τον 

περαιτέρω περιορισμό της δημοσιονομικής και εισοδηματικής πολιτικής σε εθνικό 

επίπεδο, στην κατεύθυνση της σταθεροποίησης και της ομοιογένειας
132

. 

Αν και η διαδικασία για τη δημιουργία της ΟΝΕ ξεκινά ήδη το 1970 με την 

έκθεση του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Werner και με ορόσημο έναρξης το 

1980, η κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods υποχρεώνει σε αναβολή του 

σχεδίου
133

. Από την επανέναρξη του σχετικού διαλόγου και την τελική υιοθέτηση της 

διαδικασίας για κοινό νόμισμα, τεκμαίρεται, αφενός η επιθυμία των κρατών –μελών 

για προώθηση της ιδέας της πολιτικής ενοποίησης, αφετέρου η προσδοκία για μια 

ευρωπαϊκή νομισματική και, εν γένει, οικονομική πολιτική, που να εξαρτά και να 

δεσμεύει τις επιμέρους εθνικές οικονομικές πολιτικές –κυρίως της Γερμανίας, –στο 

κοινό ευρωπαϊκό ιδεώδες. Έτσι, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ως έκφραση της 

αρχιτεκτονικής του Ευρώ, υποχρεώνει σε υπερεθνικοποίηση σημαντικού μέρους της 

οικονομικής πολιτικής των κρατών –μελών, στην προοπτική επίτευξης ενός 

σημαντικού μέρους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
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Ταυτόχρονα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, απετέλεσε το πεδίο έντονης 

κριτικής, όχι μόνον από όσους δεν επιθυμούσαν την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας, 

αλλά και από όσους έβλεπαν κενά, μονομέρειες και αντιφάσεις στην ίδια την 

αρχιτεκτονική του Ευρώ. Αναμφίβολα, η μείωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 

έναντι βασικών εμπορικών της εταίρων και ανταγωνιστών της, παρατηρούμενη 

έντονα από τα μέσα της δεκαετίας του’ 90, καθιστούσε επιτακτική μια ενιαία 

ευρωπαϊκή οικονομία, που θα εξάλειφε την συναλλαγματική αβεβαιότητα στην ενιαία 

αγορά, προσφέροντας στις επιχειρήσεις πλεονεκτήματα, ανάλογα με αυτά που 

υπάρχουν στις ΗΠΑ
134

. Όμως, οι επιμέρους προτεραιότητες και η δομική της 

άρθρωση δημιούργησαν σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με την στοχοθεσία και την 

αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. 

Κατά κοινή ομολογία, η δημιουργία της Ευρωζώνης ήταν ένα πολιτικό 

εγχείρημα
135

, που πρότασσε τα εθνικά συμφέροντα των ισχυρών οικονομιών της ΕΕ, 

σε βάρος της πραγματικής ολοκλήρωσης. Η ανυπαρξία κοινής δημοσιονομικής 

πολιτικής ή και πολιτικής ένωσης, συνηγορεί στην παραπάνω παρατήρηση. Η 

νομισματική συστέγαση κρατών με αποκλίνουσες οικονομικοπολιτικές κουλτούρες, 

συνιστά ακόμη ένα σημαντικό εμπόδιο. Έτσι, η Γερμανία και άλλες 

κεντροευρωπαϊκές χώρες, εξαιτίας των τραυματικών εμπειριών του 

υπερπληθωρισμού, επιμένουν στη νομισματική σταθερότητα και τη σταθερότητα των 

τιμών, ενώ χώρες του ευρωπαϊκού νότου δίνουν μεγάλη έμφαση στην οικονομική 

μεγέθυνση, στην προσπάθεια να κατασταθούν περισσότερο ανταγωνιστικές
136

. Με 

δεδομένες τις παραπάνω αποκλίσεις τα κριτήρια του Μάαστριχτ μοιάζουν 

τραγελαφικά, εφόσον, την περίοδο εκείνη μόνο το Λουξεμβούργο πληρούσε τα 

κριτήρια της Συνθήκης. Κατά συνέπεια, μια σειρά ερωτημάτων για το για ποιους 

λόγους επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα κριτήρια, αν υπήρχε καταλληλότερο θεωρητικό 

πλαίσιο δημιουργίας της ΟΝΕ, αν με τα κριτήρια αυτά εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα 

του εγχειρήματος
137

, αν το εγχείρημα απείχε κατά πολύ από το υπόδειγμα του 

βέλτιστου οικονομικού χώρου, κα., προβάλλουν επιτακτικά και πρέπει να εξεταστούν 

κατωτέρω.  

Η ουσιαστικότερη κατανόηση των ανωτέρω ζητημάτων επιβάλλει τη σύντομη 

εξέταση της προϊστορίας της Συνθήκης, στην οποία εμφανίζονται, ήδη, οι 

θεμελιώδεις συνιστώσες της. Πρόδρομο της Συνθήκης αποτέλεσε η Έκθεση Delors, η 
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οποία όριζε ως προϋποθέσεις αλλά και συνέπειες της νομισματικής ένωσης, την 

απόλυτη και αμετάκλητη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, την ελεύθερη διακίνηση 

κεφαλαίων, την πλήρη ενοποίηση του συνόλου των χρηματοπιστωτικών αγορών, την 

κατάργηση των περιθωρίων διακύμανσης και το ανέκκλητο κλείδωμα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών
138

. Η έκθεση υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 1989 και 

θεωρήθηκε ως ο θεμέλιος λίθος της νομισματικής ενοποίησης. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της Έκθεσης Delors ήταν η ανάδειξη της σημασίας της κοινής 

δημοσιονομικής πολιτικής, για την διασφάλιση της επιτυχίας της νομισματικής 

πολιτικής
139

, γεγονός το οποίο δεν αξιοποιήθηκε μέχρι τις ημέρες μας.  

Η μη επίτευξη μιας κοινής δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ 

μέχρι σήμερα, συνιστά, για σημαντική μερίδα των μελετητών, θεμελιώδη αιτία της 

κρίσης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία «ενεργοποιήθηκε» με την 

πρόσφατη κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, 

αισθητή ήταν η απουσία ιδιαίτερης αναφοράς στην εν λόγω Έκθεση στη θεωρία των 

Άριστων Νομισματικών Περιοχών και η εμμονή σε μια μονεταριστική ορθοδοξία, που 

υπαγορεύονταν, κυρίως, από τις αντιλήψεις και τα συμφέροντα της Γερμανίας
140

. 

Μετά την κύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ από τα εθνικά κοινοβούλια, τέθηκε 

σε εφαρμογή την 1
η
 Νοεμβρίου του 1993, ημερομηνία από την οποία μετονομάζεται 

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε 

στην ομώνυμη πόλη στις 2 Οκτωβρίου του 1997
141

.  

Βασική προϋπόθεση της έναρξης λειτουργίας της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 

ήταν η υποχρεωτική σύγκλιση των οικονομιών των υποψηφίων προς ένταξη χωρών 

στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση. Η ανάγκη της σύγκλισης αυτής διαλαμβάνεται 

και περιγράφεται αναλυτικά από την ίδια τη Συνθήκη, ενώ η μετάβαση στην τελική 

φάση της νομισματικής ένωσης, μπορούσε να πραγματοποιηθεί, μόνο αν 

ικανοποιούνταν τα κριτήρια σύγκλισης.  Τα θεμελιώδη αυτά κριτήρια είναι τα εξής: 

1. Ο πληθωρισμός της υποψήφιας χώρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% 

του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων ρυθμών πληθωρισμού της ΕΕ. 

2. Το μακροχρόνιο επιτόκιό της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του μέσου 

όρου των μακροχρόνιων επιτοκίων των χωρών με τους τρεις 

χαμηλότερους ρυθμούς πληθωρισμού στην ΕΕ. 

3. Η υποψήφια χώρα πρέπει να έχει ενταχθεί στο μηχανισμό 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος 
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(ΕΝΣ) και να μη έχει υποτιμήσει το νόμισμά της κατά τη διάρκεια των δύο 

τελευταίων ετών από την ένταξή της στη νομισματική ένωση.  

4. Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού να μη υπερβαίνει το 3% του 

ΑΕΠ. Εναλλακτικά, αν υπερβαίνει το ποσοστό αυτό, θα πρέπει να 

παρουσιάζει συνεχή και ουσιαστική μείωση και να τείνει προς το 3%. 

[Άρθρο 104c(a)].  

5. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%. 

Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να μειώνεται συνεχώς και να τείνει με 

ικανοποιητικό ρυθμό προς το μέγεθος αναφοράς του 60%. [Άρθρο 

104c(b)]
142

. 

Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι από την 1
η
 Ιανουαρίου του 1999, 

ημερομηνία που δημιουργήθηκε τεχνικά –λογιστικά το Ευρώ, μέχρι την 31
η
 

Δεκεμβρίου του 2001 που απέκτησε φυσική υπόσταση τα εθνικά νομίσματα 

κυκλοφορούσαν και εξυπηρετούσαν τις συναλλαγές, με σταθερές και 

αδιαπραγμάτευτες συναλλαγματικές ισοτιμίες
143

. 

ii) Κριτική της Συνθήκης: Τα ελλείμματα αρχιτεκτονικής του Ευρώ.  

Η βασική κριτική που δέχθηκαν τα κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, είναι ότι εξυπηρετούν και στοχεύουν σε μια ονομαστική σύγκλιση, που 

αφορά στη νομισματική σταθερότητα και τη σταθερότητα των τιμών, (σύμφωνα με το 

γερμανικό, μονεταριστικό μοντέλο) και όχι στη σύγκλιση της πραγματικής 

οικονομίας των υποψήφιων προς ένταξη κρατών. Ουσιαστικές παράμετροι όπως: η 

κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, η 

ευελιξία μισθών και τιμών, η διαφοροποίηση της παραγωγής, ο βαθμός οικονομικού 

ανοίγματος χωρών και επιχειρήσεων, η δημοσιονομική ολοκλήρωση
144

, είτε δεν 

έτυχαν της δέουσας προσοχής, είτε απουσιάζουν από την προβληματική της 

αρχιτεκτονικής του Ευρώ. Οι τεράστιες αποκλίσεις σε επίπεδο παραγωγικότητας, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ανάλογα επίπεδα ευημερίας και οικονομικής ευρωστίας, 

διευρύνονταν από τον θεωρητικό σχεδιασμό της ΟΝΕ, όπως, άλλωστε, κατέδειξε και 

η πρακτική της εφαρμογής της. Η μάλλον αυθαίρετη επιλογή των συγκεκριμένων 

κριτηρίων σύγκλισης, δε δημιούργησαν το κατάλληλο πλαίσιο για τη βιωσιμότητα του 

εγχειρήματος, με αποτέλεσμα τον, αρκετά χρόνια πριν την πρόσφατη κρίση, χαμηλό 

ρυθμό ανάπτυξης και τη διεύρυνση του χάσματος Βορά –Νότου.  
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ΟΝΕ και η εικόνα της Ελλάδας: Οι δεκαετίες του 1980 και του 1990», στο: Ελληνική Πολιτική 
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Επιπλέον, η καταστροφική ολιγωρία απέναντι στη δημιουργία μιας κοινής 

δημοσιονομικής πολιτικής – ενός δημοσιονομικού ομοσπονδισμού, όπως 

αποκλήθηκε
145

, – με κεντρικά οργανωμένο αναδιανεμητικό προϋπολογισμό, είχε ως 

αποτέλεσμα την ουσιαστική ανυπαρξία ενός μηχανισμού ανακύκλωσης 

πλεονασμάτων, εγκαταλείποντας αυτή την κρίσιμη για την Ευρωζώνη λειτουργία στα 

πλεονασματικά εθνικά κράτη
146

. Κατά συνέπεια, η ανάγκη χρηματοδότησης των 

κεφαλαίων των πλεονασματικών χωρών, οδήγησε σε άμετρη προσφορά χρήματος, 

στον υπέρμετρο δανεισμό του Νότου, με τις, γνωστές μετά το ξέσπασμα της κρίσης 

χρηματοπιστωτικές μεθόδους. Οι ανωτέρω ελλείψεις δεν είναι δυνατό να αποδοθούν 

σε άγνοια ειδικών τεχνοκρατών και έμπειρων πολιτικών, αλλά σε πολιτική επιλογή 

και στόχευση, η οποία παρομοιάστηκε και ως ταύτιση απόψεων με τις αρχές της 

Συναίνεσης της Ουάσιγκτον από την οικονομική πολιτική της ΕΕ και υπερίσχυση του 

νεοφιλελεύθερου μοντέλου
147

. 

Απόδειξη της ακαταλληλότητας και της πολιτικής στόχευσης αποτελεί η 

αδυναμία της συντριπτικής πλειονότητας των υποψηφίων χωρών να ανταποκριθούν 

στα κριτήρια σύγκλισης. Με αυστηρούς όρους μόνο το Λουξεμβούργο ικανοποιούσε  

τα κριτήρια αυτά. Μετά από πολλές συζητήσεις για μια Ευρώπη δύο ή και τριών 

ταχυτήτων, η απόφαση για την υλοποίηση της ΟΝΕ περιλάμβανε 11 χώρες, με την 

Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ελλάδα εκτός του εγχειρήματος, για 

διαφορετικούς, σε κάθε περίπτωση, λόγους. Για την επίτευξη της προσπάθειας η ίδια 

η Συνθήκη του Μάαστριχτ προέβλεπε ελαστικές ρήτρες, ώστε να γίνουν αποδεκτές 

χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Ολλανδία και 

η Πορτογαλία, οι οποίες δεν πληρούσαν με αυστηρή προσέγγιση τα κριτήρια 

σύγκλισης
148

, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 10: Τα οικονομικά των υποψήφιων κρατών μελών της ΟΝΕ τον Φεβρουάριο του 1998 

Κράτος μέλος Δημόσιο έλλειμμα (% 

ΑΕΠ) 

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) Συμμετοχή στην ΟΝΕ 

Βέλγιο 2,1 122,2 Ναι 

Δανία -0,7 64,1 Όχι 

Γερμανία 2,7 61,3 Ναι 

Ελλάδα 4,0 108,7 Όχι 

Ισπανία 2,6 68,3 Ναι 

Γαλλία 3,0 58,0 Ναι 

Ιρλανδία -0,9 67,0 Ναι 

Ιταλία 2,7 121,6 Ναι 

Λουξεμβούργο -1,7 6,7 Ναι 
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Ολλανδία 1,4 72,1 Ναι 

Αυστρία 2,5 66,1 Ναι 

Πορτογαλία 2,5 62,0 Ναι 

Φιλανδία 0,9 55,8 Ναι 

Σουηδία 0,4 76,6 Όχι 

Μεγάλη Βρετανία 1,9 53,4 Όχι 

Πηγή: Dinan, 2005
149

 

Είναι αυτονόητο ότι σήμερα, μετά την πρόσφατη κρίση και τα ολέθρια 

δημοσιονομικά της αποτελέσματα, το δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ αλλά και της 

Ευρωζώνης, αυξήθηκε σε επίπεδα εκτός των προβλεπομένων από τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. 

Πίνακας 11: Το δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ  

 

ΠΗΓΗ: ec.eurostat. eu
150
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Σύμφωνα με τον καθηγητή De Grauwe
151

, η εμμονή στα κριτήρια ονομαστικής 

σύγκλισης εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας, στο μέτρο 

που αποφεύγει τις πληθωριστικές τάσεις. Η συμμετοχή πλεονασματικών χωρών με 

μονεταριστική οικονομική συγκρότηση (όπως η Γερμανία), σε μια νομισματική 

ένωση με ελλειμματικές χώρες, ισοδυναμεί με μείωση της ευημερίας τους, λόγω των 

πληθωριστικών πιέσεων που ασκούν οι ελλειμματικές χώρες –εταίροι της 

νομισματικής ένωσης. Η εμμονή στη συγκράτηση των τιμών, παρουσιάζεται, έτσι, ως 

η μόνη λύση που καθιστά εφικτή τη δημιουργία μιας νομισματικής ενώσεως. Ο 

αποκλειστικός δημοσιονομικός χαρακτήρας των κριτηρίων σύγκλισης, συνιστά ένα 

είδος προαπαιτούμενου για τη σύγκλιση στο επίπεδο του πληθωρισμού, εφόσον 

υψηλά ελλείμματα και, κυρίως, υψηλό δημόσιο χρέος, δημιουργούν κίνητρα σε κάθε 

κυβέρνηση «να καταστρώσει σχέδια για έναν αιφνιδιαστικό πληθωρισμό»
152

. Στο 

πλαίσιο αυτό, σύμφωνα πάντοτε με την ανάλυση του De Grauwe, η Γερμανία 

επιδίωξε ακόμη και τον έλεγχο των κρατών που θα συμμετέχουν στην ΟΝΕ, στη 

βάση, ακριβώς, της αποδοχής της μονεταριστικής συγκρότησης της τελευταίας.  

Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι αυτός ο «φανατισμός»
153

 στην 

ακριβή τήρηση των, δημοσιονομικού χαρακτήρα, κριτηρίων σύγκλισης, εξαιρεί ή 

είναι πολύ ελαστικός απέναντι στο δημόσιο χρέος. Πράγματι, τόσο τα ονομαστικά 

κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όσο και οι αρχές δημοσιονομικής 

εποπτείας που επιβλήθηκαν από το Σύμφωνο Σταθερότητας, επιμένουν στα 

ελλείμματα
154

, η υπέρβαση των οποίων επιφέρει, μετά από μια μακρά διαδικασία, 

ασήμαντες κυρώσεις
155

. Αντίστοιχες κυρώσεις για την υπέρβαση των ορίων του 

δημοσίου χρέους, δεν προβλέπονται. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα έθετε αυτομάτως τις 
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Ναυτεμπορική, 14/12/2013), η Γερμανία διαμόρφωσε το έλλειμμά της, το 2005, ώστε να συμβαδίζει 
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Συγκεκριμένα, ο τότε υπουργός οικονομικών Hans Eichel, αδυνατώντας να μειώσει το δημοσιονομικό 

έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, προσέλαβε ειδικούς τραπεζίτες που του συνέστησαν την 

τιτλοποίηση των εσόδων από μελλοντική πώληση σε επενδυτές του συνταξιοδοτικού ταμείου των 
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δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας», στο:  Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την 
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249. 
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περισσότερες και μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης (της Γερμανίας 

συμπεριλαμβανομένης), σε δημοσιονομική επιτήρηση. Ουσιαστικά, εκείνο που 

φαίνεται να ενδιαφέρει την Ένωση, είναι η δυνατότητα των κρατών –μελών να 

αναχρηματοδοτούν το χρέος τους με νέο δανεισμό, παρά η επίτευξη μιας συνολικής 

οικονομικής ευρωστίας στο σύνολο της νομισματικής ένωσης. Η πραγματικότητα 

αυτή συνιστά σημαντικό κενό στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, εφόσον η ύπαρξη 

πολλών χωρών με διαρκή ετήσια ελλείμματα, ακόμη και όταν τηρείται το όριο του 

ελλείμματος, οδηγεί σε σημαντική αύξηση του δημοσίου χρέους, τόσο σε επίπεδο 

κρατών, όσο και συνολικά, με ορατές μακροπρόθεσμα τις ασύμμετρες διαταραχές.  

Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε και μια επιπλέον αδυναμία της αρχιτεκτονικής 

της Ευρωζώνης, που αφορά στην ανυπαρξία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 

αντιμετώπισης κρίσεων. Η παρατήρηση αυτή έχει διττή αναφορά: Αφορά καταρχήν 

την προ της κρίσης περίοδο και συνδέεται αναπόφευκτα με την ανυπαρξία 

μηχανισμού ανακύκλωσης πλεονασμάτων και την κοινή δημοσιονομική πολιτική, 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά των νομισματικών ενώσεων. Οι κερδισμένοι από το κοινό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, δε λαμβάνουν καμία μέριμνα για την άμβλυνση των 

υφιστάμενων ανισορροπιών
156

. Αφορά, στη συνέχεια, στο σύνολο της ολιγωρίας που 

επιδείχθηκε κατά την αντιμετώπιση της κρίσης. Και μόνον η αρχή των απολύτως 

διαχωρισμένων κρατικών χρεών
157

, ως δομική παράμετρος της ΟΝΕ, αποδεικνύει του 

λόγου το αληθές. Σ’ αυτή μπορούν να προστεθούν η εμμονή στην ποσοτική θεωρία 

του χρήματος ως αντιπληθωριστικό όπλο, η επιλογή της δανειοδότησης των 

προβληματικών κρατών με όρους λιτότητας και χωρίς αναπτυξιακές παροχές, η 

πενιχρή, για το μέγεθος του προβλήματος, χρηματοδότηση των ειδικών ταμείων 

(EFSF, ESM), κ.α.  

Ως αποτέλεσμα των σημαντικών αυτών ελλειμμάτων της αρχιτεκτονικής του 

Ευρώ, μπορεί να θεωρηθεί το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης. Ήδη 

πριν τη νομισματική ολοκλήρωση, τη δεκαετία του’ 90 –περίοδο προετοιμασίας για 

την είσοδο στο Ευρώ με την πρόσδεση των υποψηφίων χωρών στον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, –το ΑΕΠ της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 1,6%, 

έναντι 3,1% των ΗΠΑ, ενώ η Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτοεξαιρέθηκε από το 

ενιαίο νόμισμα, γνώρισε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η πολιτική λιτότητας που επιλέχθηκε 

ως μέθοδος δημοσιονομικής σύγκλισης εν όψει της ΟΝΕ, αυτονόητα οδήγησε σε 

οικονομική επιβράδυνση. Μετά τη βραχυχρόνια σημαντική ανάπτυξη της πρώτης 

διετίας (1999-2000) από την εισαγωγή του Ευρώ, η σοβαρή οικονομική κρίση του 
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2001 στις ΗΠΑ, δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες επανάκαμψης στη ζώνη του 

Ευρώ, σε σχέση με τις ΗΠΑ: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ την 

περίοδο 2004-06 ήταν 3,5%, έναντι 2,6% στην Ευρωζώνη. Παρόμοια επίδραση έχει 

στην Ευρωζώνη και η πρόσφατη κρίση του 2008. Τον πρώτο χρόνο της κρίσης 

(2009), η ύφεση στη ζώνη του Ευρώ κινούνταν στο -4,1%, έναντι του -2,4% των 

ΗΠΑ
158

.  

Ανασταλτικό ρόλο στην οικονομική μεγέθυνση της Ευρωζώνης έπαιξε με τον 

τρόπο του και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Παρότι αποτελεί 

Σύμφωνο όχι μόνο σταθερότητας αλλά και ανάπτυξης, η επικέντρωσή του στη 

δημοσιονομική πειθαρχία, η ανελαστικότητά του σε φορολογικές μειώσεις και 

αυξήσεις δημοσίων δαπανών, θεωρήθηκαν και θεωρούνται επιβαρυντικές για την 

ανάπτυξη παράμετροι. Μάλιστα, η αμφισβήτηση του ΣΣΑ ήταν άμεση, από 

πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς των μεγάλων οικονομιών της νομισματικής 

ένωσης, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να αρνούνται επίσημα, το 2003, τη 

συμμόρφωση των ελλειμμάτων τους με τα προβλεπόμενα από το Σύμφωνο. Η δε 

πρακτική αυτή δημιούργησε προηγούμενο για τη μη συμμόρφωση και των 

μικρότερων οικονομικά κρατών. Η αναθεώρηση του Συμφώνου, μετά από μια σειρά 

πιέσεων το 2005, στάθηκε ανίκανη να επηρεάσει ουσιαστικά το χαμηλό ρυθμό  

οικονομικής μεγέθυνσης
159

.  

Η αρχιτεκτονική του Ευρώ, δομημένη αποκλειστικά από τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ και το ΣΣΑ στο μονεταριστικό πρότυπο και τη δημοσιονομική πειθαρχία, 

πέρα από τα γνωστά προβλήματα της οριακής ανάπτυξης, όξυνε, πολύ πριν την 

κρίση, το πρόβλημα της φτώχειας και της κοινωνικής ανισότητας. Κατά συνέπεια, η 

πολυπόθητη ευημερία από τη νομισματική ένωση μοιάζει αμφίβολη, εφόσον η 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας παρουσιάζεται εντός των χωρών της ζώνης του 

Ευρώ και όχι εκτός. Το ολοένα και διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ πλεονασματικών και 

μη χωρών και η αδυναμία αντιμετώπισής του, έκρινε αποφασιστικά την ευστάθεια 

της νομισματικής ένωσης.  

Όμως και στο κοινωνικό επίπεδο, το χάσμα κοινωνικοοικονομικής απόκλισης 

των επιμέρους κοινωνικών ομάδων διευρύνθηκε. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με στοιχεία του 2004, το 16% του πληθυσμού (78 εκατομμύρια άνθρωποι) 

και το 19% των παιδιών, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας
160

. Επιπλέον, σύμφωνα 

με έκθεση της Επιτροπής του 2008 για την κοινωνική κατάσταση στην Ένωση, 101,3 
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εκατομμύρια πολίτες ζούσαν με λιγότερα από 22 € την ημέρα, με τη Βουλγαρία, τη 

Μάλτα και τη Ρουμανία να μη συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτή την καταμέτρηση
161

.Η 

πραγματικότητα αυτή υποχρέωσε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

εισηγήθηκε και διαμόρφωσε την αρχιτεκτονική του Ευρώ Jacques Delors, στην 

επισήμανση του κινδύνου κατάρρευσης της ΕΕ, αν δεν ακολουθηθούν 

μεταρρυθμίσεις, που να ανατρέπουν αυτή την κατάσταση
162

.  

Παρόλα αυτά, η αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας της 16
ης

 και 17
ης

 

Δεκεμβρίου 2010, η οποία πραγματοποιήθηκε στο απόγειο της κρίσης και εξαιτίας 

της κρίσης, παραμένει σταθερή στο μονεταριστικό πρότυπο της Ευρωζώνης
163

, έτσι 

όπως διαμορφώθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το ΣΣΑ, αδυνατώντας να 

κατανοήσει, αφενός τις ελλείψεις της αρχιτεκτονικής του Ευρώ, αφετέρου τη 

λανθασμένη στρατηγική της λιτότητας για την υπέρβαση της κρίσης. Μια τέτοια 

εμμονή, είναι ικανή να εξηγήσει τόσο την επιμονή της κρίσης του Ευρώ, αρκετά 

χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης, όσο και τους χαμηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και την ΕΕ, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα παγίδευσης 

της ευημερίας και της ποιότητας ζωής εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, στις 

μακροοικονομικές θεωρίες.  

 

β) Η θέση του νέου νομίσματος (€) στις Άριστες Νομισματικές Περιοχές. 

i) Η θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών και η προβληματική της. 

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ), και η 

ολοκλήρωσή του με τη δημιουργία και κυκλοφορία του κοινού ευρωπαϊκού 

νομίσματος, του Ευρώ, αποτέλεσε γεγονός τεράστιας σημασίας για την παγκόσμια 

κοινότητα. Αναζωπύρωσε βέβαια, μεταξύ των άλλων, μια σειρά συζητήσεων γύρω 

από τη φύση, το χαρακτήρα και τις προϋποθέσεις των νομισματικών ενώσεων καθώς 

και έναν έντονο προβληματισμό, γύρω από τη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου 

εγχειρήματος.  

Στην οικονομική θεωρία, η συζήτηση γύρω από τον χαρακτήρα και τις 

προϋποθέσεις των νομισματικών ενώσεων έλκει την καταγωγή της από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, όταν ο νομπελίστας οικονομολόγος Robert Mundell διατύπωσε 

τη θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών (ΑΝΠ). Η δεκαετία του’ 70 ανέτειλε 

σε μια περίοδο που κυριαρχούσε το σύστημα του Bretton Woods και ο έλεγχος στις 

ροές κεφαλαίων μεταξύ των χωρών συνυπήρχε με την έναρξη της διαδικασίας της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Την ίδια περίοδο, οι νομισματικές ενώσεις δεν ήταν 

άγνωστες. Πέρα από το παράδειγμα των ΗΠΑ, ήταν γνωστή και η Λατινική 
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Νομισματική Ένωση (1865-1927) και τα προβλήματα που την οδήγησαν στην 

αποσύνθεση και την κατάρρευσή της. Από ένα τέτοιο πλαίσιο συζητήσεων σχετικά 

με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των σταθερών έναντι των κυμαινομένων 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, που αποτελεί τον πυρήνα των νομισματικών ενώσεων, 

αναδύθηκε η θεωρία των ΑΝΠ.  

Πρωτεργάτης της θεωρίας αυτής, όπως αναφέρθηκε, υπήρξε ο Robert 

Mundell, ο οποίος στο περίφημο άρθρο του με τον τίτλο: «A Theory of Optimal 

Currency Areas»
164

, εξέφρασε τον προβληματισμό για τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες είναι δυνατό δύο χώρες να απολέσουν τη νομισματική κυριαρχία τους και να 

αποδεχτούν ένα κοινό νόμισμα ή να προσδεθούν σε ένα μηχανισμό σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η παρατήρηση αυτή μας πληροφορεί, εμμέσως πλην 

σαφώς, για την ύπαρξη κινδύνων και κόστους από μια νομισματική ένωση, 

παράλληλα με τα όποια οφέλη. Το όφελος, το οποίο ονομάζεται και όφελος 

νομισματικής αποτελεσματικότητας, αντανακλάται κυρίως στο μικροοικονομικό 

επίπεδο και σχετίζεται με τις ιδιότητες του χρήματος
165

. Από την άλλη μεριά, το 

κόστος, το οποίο βιβλιογραφικά συναντάται και ως κόστος οικονομικής ευστάθειας, 

αναφέρεται κυρίως στο μακροοικονομικό επίπεδο και προκύπτει από την πολύ 

σημαντική συρρίκνωση των μέσων και εργαλείων αντιμετώπισης των ασύμμετρων 

διαταραχών, λόγω της παντελούς εξάλειψης της νομισματικής ανεξαρτησίας και της 

συνακόλουθης νομισματικής πολιτικής
166

. Προς αποφυγή ή σημαντική μείωση του 

κόστους αυτού αναπτύχθηκε η συζήτηση περί των Άριστων Νομισματικών Περιοχών, 

σε μια προσπάθεια να καθοριστούν θεωρητικά οι προϋποθέσεις εκείνες, που 

αποτελούν το άριστο περιβάλλον για τη δημιουργία μιας νομισματικής ένωσης.  

Ο Mundell εξέτασε τις λεγόμενες ασύμμετρες διαταραχές και την ευκολία ή 

δυσκολία προσαρμογής των οικονομιών δύο υποτιθέμενων κρατών, που συνιστούν 

μια νομισματική ένωση. Στην υποθετική περίπτωση αλλαγής των καταναλωτικών 
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προτιμήσεων μεταξύ δύο χωρών (Α και Β) και μετατόπισης της συνολικής ζήτησης 

αγαθών από τη χώρα Α στη χώρα Β, έχουμε μια ασύμμετρη διαταραχή που 

δημιουργεί υπερβάλλουσα ζήτηση για τα αγαθά της Β και υπερβάλλουσα προσφορά 

για τα αγαθά της Α. Δημιουργεί, κατά συνέπεια, πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα Β 

και ανεργία στην Α. Οι μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση της ανάλυσης του 

Mundell, περιγράφονται από τον De Grauwe στο παρακάτω διάγραμμα, 

αντικαθιστώντας τις αόριστες χώρες Α και Β, με τη Γαλλία και τη Γερμανία.  

Διάγραμμα 1: Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά στη Γαλλία και τη Γερμανία 

 
                                     
 Γαλλία                                                                                           Γερμανία 

 

  

 

                                                                                  Πηγή: De Grauwe
167

 

Όπως παρατηρεί ο De Grauwe, οι ευθείες ζήτησης έχουν αρνητική κλίση. Όταν 

αυξάνεται το εγχώριο επίπεδο τιμών, η ζήτηση για το εγχώριο προϊόν μειώνεται.  

 Εφόσον οι χώρες διατηρούν η καθεμιά το νόμισμά της, μια μεταβολή στη 

συναλλαγματική ισοτιμία, είναι ικανή να απορροφήσει τις ασύμμετρες διαταραχές. 

Στην περίπτωση, όμως, της νομισματικής ένωσης, στην οποία δεν υπάρχουν 

περιθώρια υποτίμησης σ’ ένα καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, το 

δίλημμα της Κεντρικής Τράπεζας παρουσιάζεται ως εξής: Είτε αντιμετωπίζει την 

ανεργία που εξαπλώνεται στη χώρα Α, είτε καταπολεμά τον πληθωρισμό που 

αυξάνεται στη χώρα Β. Είναι προφανές ότι, εν προκειμένω, δεν έχουμε Άριστη 

Νομισματική Περιοχή.  

 Στην ανάλυσή του ο Mundell αντιμετωπίζει το πρόβλημα με την αύξηση της 

κινητικότητας της εργασίας, εντός της κοινής νομισματικής ζώνης. Δε φαίνεται, στο 

περιώνυμο άρθρο του, να αναφέρεται ρητά σε μειώσεις μισθών ή σε άλλες λύσεις που 

να συνιστούν ταυτόχρονα και προϋποθέσεις των ΑΝΠ. Ωστόσο η μείωση του 

εργασιακού κόστους (της μειώσεως μισθών συμπεριλαμβανομένης), θεωρείται από 

τους ειδικούς πως ενυπάρχει στην προβληματική του. 
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 Τη θεωρία του Mundell ήρθαν να συμπληρώσουν με άλλα κριτήρια ο 

McKinnon (1963), με το κριτήριο του ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο, Ο Kenen 

(1969), ο οποίος αναφέρεται στο κριτήριο της σημαντικής διαφοροποίησης στην 

παραγωγή των χωρών που ανήκουν σε μια νομισματική ένωση, οι Scitovsky (1967) 

και Ingram (1969), οι οποίοι εισήγαγαν το κριτήριο του ανοίγματος στις ροές 

κεφαλαίων
168

. 

 Κατά συνέπεια, μπορούμε, σε συμφωνία με τους Feenstra και Taylor, να 

παρατηρήσουμε ότι:  

α) «όσο η ενοποίηση της αγοράς αυξάνει τα οφέλη αποτελεσματικότητας ενός κοινού 

νομίσματος αυξάνουν», ενώ, 

β) «όσο η συμμετρία αυξάνεται το κόστος σταθεροποίησης από το κοινό νόμισμα 

μειώνεται»
169

. Η πραγματικότητα αυτή αποτυπώνεται, από τους δύο παραπάνω 

συγγραφείς, στο κατωτέρω διάγραμμα: 

Διάγραμμα 2: Συμμετρίας – ενοποίησης των χωρών στις ΑΝΠ 

Συμμετρία σοκ 
 

 

 

Τα κέρδη από ένα κοινό νόμισμα κυριαρχούν πάνω από τη 2η 
γραμμή ΟCΑ 
 
Τα κέρδη από τη σταθερή ισοτιμία κυριαρχούν ανάμεσα στις 
γραμμές ΟCΑ και σταθερής ισοτιμίας 
 
Τα κέρδη από την κυμαινόμενη ισοτιμία κυριαρχούν στην 
περιοχή κάτω από τη γραμμή σταθερής ισοτιμίας 
 

 

                Σουηδία;  

        Ην. Βασίλειο; 

         (+Ευρωζώνη) 

 

Ενοποίηση αγορών 
 

 

Πηγή: Feenstra καιTaylor
170

 

 

Περαιτέρω, η σχετική συζήτηση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των 

ΑΝΠ, επικεντρώνεται στα εξής σημεία:  

α) Στη μεγάλη έκταση του συνολικού, διακλαδικού και ενδοκλαδικού, εμπορίου στο 

εσωτερικό της ζώνης. 

β) Στη διεθνή και ενδοζωνική κινητικότητα χρηματικών κεφαλαίων. 

γ) Στη σύγκλιση και, την κατά το δυνατό, σύμπτωση των επιτοκίων. 
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δ) Στη διαμόρφωση ενός υπερεθνικού δημοσιονομικού συστήματος και κατάργηση 

της ανεξαρτησίας των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών. 

ε) Στην ενοποίηση της αγοράς εργασίας, είτε αυτή αφορά την ενοποίηση του 

εργασιακού κόστους, είτε αναφέρεται στην προώθηση της κινητικότητας εργασίας, 

είτε αφορά στο συνολικό πλαίσιο εναρμόνισης.   

στ) Στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού δημοσιονομικών 

μεταβιβάσεων 

ζ) Στην κατά το δυνατό σύγκλιση του ευρύτερου νομικού πλαισίου, ιδιαίτερα αυτού 

που αφορά πτυχές του εμπορίου και της οικονομίας
171

.  

 Επιπλέον, η όλη συζήτηση σχετικά με τη θεωρία των ΑΝΠ, όπως 

εμπλουτίζεται από την ευρωπαϊκή εμπειρία, μας υποχρεώνει στις εξής επισημάνσεις: 

Στο πλαίσιο της διαμορφούμενης σύγκλισης των οικονομιών, κυρίαρχη 

προτεραιότητα έχει η συγκράτηση των τιμών, δηλ. η συγκράτηση των 

πληθωριστικών τάσεων. Η συνύπαρξη σε μια νομισματική ένωση (έστω και για 

ορισμένο χρόνο) χωρών με διαφορετικό δημοσιονομικό σύστημα, άρα και 

διαφορετικό ύψος πληθωρισμού, υποχρεώνει τις, κατά κανόνα, λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες με υψηλό δείκτη πληθωρισμού, να μειώσουν τον πληθωρισμό 

τους. Αυτό σημαίνει απώλεια ευημερίας από μια περιοριστική πολιτική, ως 

αποτέλεσμα του κόστους προσαρμογής των χωρών αυτών στη νομισματική ένωση
172

.  

 Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που, 

παρά τις θεωρητικές επισημάνσεις, αντί για συγκράτηση των τιμών, έχουμε αύξηση 

των τιμών σε (ορισμένες τουλάχιστον) χώρες μιας νομισματικής ένωσης. Η 

περίπτωση της Γερμανίας, της Ιταλίας και, φυσικά, της Ελλάδας συνιστούν για τον 

De Grauwe, μελέτη περίπτωσης αύξησης των τιμών από την εισαγωγή των χωρών 

αυτών στο Ευρώ. Μια τέτοια πρακτική, ιδιαίτερα για τις χώρες με χαλαρό 

δημοσιονομικό σύστημα και χαμηλή παραγωγική βάση, ενέχει τον κίνδυνο μεγάλου 

κόστους και υπονομεύει άμεσα την προσπάθεια οικονομικής σύγκλισης των χωρών 

της νομισματικής ένωσης
173

. 

 Στην κλασική ανάλυση του Mundell το βασικό σενάριο προϋποθέτει ότι σε 

μια ασύμμετρη διαταραχή, η μεταβολή της ζήτησης των προϊόντων μιας χώρας ευνοεί 

τη ζήτηση των προϊόντων μιας άλλης. Αυτό προϋποθέτει ότι το εμπόριο σε μια 

νομισματική ένωση είναι, σε μεγάλο βαθμό ενδοκλαδικό και βασίζεται στην ύπαρξη 
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οικονομιών κλίμακας. Με άλλα λόγια, ότι οι χώρες πωλούν η μία στην άλλη τις ίδιες 

κατηγορίες προϊόντων. Μια τέτοια πρακτική επιμερίζει το κόστος στην περίπτωση 

μιας ασύμμετρης διαταραχής. Το ερώτημα έγκειται στο εάν, σε μια νομισματική 

ένωση, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα αυξήσει αυτή την τάση. Η απάντηση 

δεν είναι σαφής. Στην ανάλυση για παράδειγμα των Krugman και Feenstra-Taylor, με 

μελέτη περίπτωσης τόσο τις ΗΠΑ, όσο και την ΕΕ, υποστηρίζεται ότι σε μια 

νομισματική ένωση δεν είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται οικονομίες κλίμακας, με 

αποτέλεσμα, σε περίπτωση ασύμμετρων διαταραχών, να μην επιμερίζονται τα 

κόστη
174

.  

 Σε μεταγενέστερο άρθρο του ο Mundell
175

, προσπαθώντας να αμβλύνει τις 

εντυπώσεις από την αρχική αρνητική του τοποθέτηση για το εάν οι χώρες της 

Ευρώπης συνιστούν ΑΝΠ, υποστηρίζει ότι το κόστος των ασύμμετρων διαταραχών 

είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο σε μια νομισματική ένωση, εξαιτίας του ευκολότερου 

δανεισμού των προβληματικών από τις μη προβληματικές χώρες. Την διαβεβαίωση 

αυτή αμφισβητεί ευθέως ο De Grauwe, στην περίπτωση που οι ασύμμετρες 

διαταραχές δεν είναι προσωρινές, αλλά εμφανίζουν πιο δομικό χαρακτήρα. Στην 

περίπτωση αυτή, υποστηρίζει ο εν λόγω καθηγητής, η απώλεια της νομισματικής 

πολιτικής από την πληττόμενη χώρα, συνιστά επιπλέον πρόβλημα
176

.  

 

ii) Αποτελεί η ΕΕ και πιο συγκεκριμένα η Ευρωζώνη  ΑΝΠ; 

 Κατόπιν του συνόλου των ανωτέρω παρατηρήσεων τίθεται ευθέως το 

ερώτημα: Αποτελεί η ΕΕ και πιο συγκεκριμένα η Ευρωζώνη μια ΑΝΠ; Η απάντηση 

της πλειονότητας των ειδικών συμφωνεί ότι είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηριστεί 

ολόκληρη η ΕΕ ή και η Ευρωζώνη Άριστη Νομισματική Περιοχή. Και αυτό για τους 

εξής λόγους:  

 Η ενοποίηση των αγορών αγαθών εντός της ΕΕ, αλλά και της Ευρωζώνης, 

ήταν και παραμένει πολύ χαμηλή. Για παράδειγμα, σε σχέση με τις Πολιτείες των 

ΗΠΑ, το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο κυμαίνεται στο 10 με 20% του ΑΕΠ των χωρών 

μελών, ενώ στις ΗΠΑ κυμαίνεται στο 30 με 70% του ΑΕΠ των Πολιτειών. Η 

εμπειρία της απάλειψης των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ μετά το 1992, δεν οδήγησε σε θεαματική αύξηση, ούτε ανέτρεψε τη διαφορά, 

όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 12: Εξαγωγές των χωρών μελών της ΕΕ στις υπόλοιπες χώρες – μέλη(% του  ΑΕΠ, 2003) 

Χώρες  % του ΑΕΠ 

Βέλγιο/Λουξεμβούργο 58,1 

Σλοβακία 51,7 

Εσθονία 42,0 

Τσεχία 41,3 

Ουγγαρία 41,0 

Μάλτα 38,7 

Ιρλανδία 38,0 

Σλοβενία 36,3 

Λιθουανία 32,6 

Ολλανδία 32,1 

Λετονία 26,2 

Πολωνία 22,1 

Σουηδία 21,0 

Αυστρία 19,8 

Δανία 19,7 

Πορτογαλία 17,3 

Φινλανδία 16,9 

Γερμανία 16,3 

Ισπανία 13,3 

Γαλλία 12,5 

Ιταλία 10,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 09,5 

Κύπρος 06,4 

Ελλάδα 03,4 

Πηγή: IMF, Direction of  Trade Statistics (στοιχεία εμπορίου)  

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΑΕΠ)
177

  

 Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα, παραδοσιακές χώρες της ΕΕ και 

οικονομίες κολοσσοί σαν τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία ή το Η.Β., έχουν 

χαρακτηριστικά μικρό ποσοστό σύνδεσης με το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο. Παρόλα 

αυτά ο De Grauwe θεωρεί πως χώρες σαν το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία, 

τη Σλοβακία, την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία, πληρούν τις προϋποθέσεις 

μιας ΑΝΠ
178

. Επιπλέον, οι αποκλίσεις από το στόχο της μιας τιμής, βασικό στόχο 

μιας νομισματικής ένωσης που αφορά στη σταθερότητα των τιμών και τον 

πληθωρισμό, παραμένουν. Αν και παρατηρούνται συγκλίσεις τιμών σε ορισμένα 

προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά, σε άλλα, όπως τα αυτοκίνητα, οι αποκλίσεις 

αγγίζουν μέχρι και το 43,5%
179

!  
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 Όμως η ΕΕ παρουσιάζει και χαμηλό βαθμό κινητικότητας εργατικού 

δυναμικού, κυρίως σε συσχέτιση με το άλλο παράδειγμα νομισματικής ένωσης, αυτό 

των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως παρατηρούν οι Feenstra και Taylor, περισσότερο 

από το 30% των κατοίκων των ΗΠΑ ζουν σε άλλη πολιτεία από αυτή που 

γεννήθηκαν, ποσοστό που φτάνει στην ΕΕ μόλις το 1,5% των πολιτών της, οι οποίοι 

ζουν σε άλλη χώρα από αυτή που γεννήθηκαν
180

. Η πραγματικότητα αυτή εξηγείται 

από την ενδοευρωπαϊκή διαφορά ανάμεσα στις γλώσσες, τη θρησκεία, τα ήθη και τα 

έθιμα, την κουλτούρα κ.α. Εάν το ζήτημα τεθεί με όρους κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού και ευελιξίας των μισθών, τότε, σύμφωνα και πάλι με τον De 

Grauwe
181

, άλλη ομάδα χωρών όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το 

Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, συνιστούν ΑΝΠ, αν και δεν ικανοποιούν όλες το 

κριτήριο του υψηλού βαθμού ενοποίησης των αγορών. Για παράδειγμα, ο βαθμός 

εμπορικής ενοποίησης της Γαλλίας με τη Γερμανία είναι πολύ μικρός. Εξάλλου, ο 

βαθμός κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, είναι κάτι που εξασθενεί ακόμη και 

στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Σύμφωνα με τον Stiglitz και με αφορμή την 

κατάρρευση της κατοικίας στις ΗΠΑ, παρατηρείται μειωμένη διάθεση μετακίνησης 

του εργατικού δυναμικού λόγω γενικευμένης αστάθειας και ανεργίας
182

. 

 Τέλος, ένας ιδιαίτερος παράγοντας που κρίνει την ανυπαρξία των ΑΝΠ στην 

Ευρωζώνη και την ΕΕ, είναι η έλλειψη ενός μηχανισμού δημοσιονομικών 

μεταβιβάσεων, ως αποτέλεσμα της έλλειψης κοινής δημοσιονομικής πολιτικής. 

Συγκρινόμενη και πάλι η ΕΕ με τις ΗΠΑ υπολείπεται καταφανώς στη μεταβίβαση 

πόρων σε χώρες –μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Το πρόβλημα 

προκύπτει ως έλλειμμα πολιτικής ολοκλήρωσης, αφού η ΕΕ δεν κατόρθωσε την 

πραγματοποίηση κοινής δημοσιονομικής πολιτικής, εξαντλούμενη αποκλειστικά στη 

νομισματική. Στο πλαίσιο ενός δημοσιονομικού φεντεραλισμού, απαιτείται η ύπαρξη 

κοινού προϋπολογισμού, μαζί με ένα σύνολο θεσμών και πρακτικών οικονομικής 

πολιτικής όπως: κοινό φορολογικό σύστημα, κοινές πολιτικές παροχών κ.α. Σύμφωνα 

με τους  Feenstra και Taylor, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι λιγότερος από το 1% 

του ΑΕΠ της και δαπανάται κυρίως στην επιδότηση των αγροτικών προϊόντων
183

. 

Άλλωστε, η ίδια η εμπειρία του μετασχηματισμού της διεθνούς κρίσης σε κρίση του 

Ευρώ, αποδεικνύει τη σημασία της βασικής αυτής έλλειψης. Παρά τα ευάριθμα νέα 

ταμεία και τα ποικίλα fora που δημιουργήθηκαν, κυρίως για την παροχή δανεισμού 

στις προβληματικές χώρες, δεν προωθήθηκε στο παραμικρό η ιδέα μιας από κοινού 

δημοσιονομικής αντιμετώπισης της κρίσης του Ευρώ.  
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 Τα παραπάνω οδηγούν την πλειονότητα των οικονομολόγων να δηλώσουν 

ξεκάθαρα ότι η ΕΕ δε συνιστά μια Άριστη Νομισματική Περιοχή
184

. Τη διαπίστωση 

αυτή κάνει ξεκάθαρα ο De Grauwe για την Ευρώπη των 25, ενώ παρατηρεί πως η –

αναμενόμενη κατά την περίοδο συγγραφής του βιβλίου του –διεύρυνση της 

Ευρωζώνης των 12 χωρών μελών, θα την απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τα 

κριτήρια των ΑΝΠ
185

. Ο ίδιος συγγραφέας, κατακλείοντας τη σχετική ανάλυση στο 

βιβλίο του, παρατηρεί πως, η ήδη υπάρχουσα απόκλιση από τα κριτήρια των ΑΝΠ, 

συνιστά παράγοντα επιδείνωσης των προβλημάτων που προκύπτουν ύστερα από την 

εμφάνιση μιας κρίσης
186

. 

 Η προηγηθείσα ανάλυση επιτρέπει τη διατύπωση ορισμένων συμπερασμάτων 

αναφορικά με τις συνέπειες από τη μη ύπαρξη του Ευρώ στο χώρο των ΑΝΠ. Ένα 

πρώτο συμπέρασμα αφορά στη διαπίστωση ότι η ΕΕ αναπτύσσει, κατά την πορεία 

της ολοκλήρωσής της, ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνιστούν, 

δυνητικά, πηγές αστάθειας. Η ανυπαρξία κοινής δημοσιονομικής πολιτικής με 

αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη μηχανισμού δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, καταδικάζει 

τις αδύναμες χώρες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, σε αδυναμία ανάκαμψης, με 

αποτέλεσμα την επιβράδυνση εξόδου από την κρίση του συνόλου της νομισματικής 

ένωσης. Επιπλέον, η μη ανάπτυξη (αν όχι αποδυνάμωση) των οικονομιών κλίμακας 

εντός της Ένωσης, δηλ. η ανισομερής κατανομή της παραγωγικής βάσης, συντελεί 

στην υποβάθμιση των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών, στη διαρκή διεύρυνση 

των ελλειμμάτων ορισμένων χωρών και την ανισόμετρη ανάπτυξη του συστήματος 

στο σύνολό του, υπονομεύοντας την ίδια την ευστάθεια της Ένωσης
187

.  

 Παρόμοιος προβληματισμός αναπτύσσεται από μια αντίστροφη, αυτή τη 

φορά, αφετηρία, για το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ευρωζώνη την πρόσφατη 

οικονομική κρίση, αν αποτελούσε ΑΝΠ
188

. Εάν η ΕΕ και πιο συγκεκριμένα η 

Ευρωζώνη αποτελούσε ΑΝΠ, θα αντιμετώπιζε την παρούσα κρίση με μια ενιαία 

δέσμη μέτρων και όχι με αποσπασματικά μέτρα λιτότητας για χώρες που έμμεσα ή 

άμεσα χαρακτηρίζει ως «αδύναμους κρίκους». Προφανώς και θα ενίσχυε περαιτέρω 

τον κοινοτικό προϋπολογισμό και θα ενεργοποιούσε τον μηχανισμό δημοσιονομικών 

μεταβιβάσεων με κονδύλια τόσο επιδοματικής πολιτικής για τους ιδιαιτέρως 

πληττόμενους, όσο και ανάπτυξης, κατά το πρότυπο των ΗΠΑ. Θα υιοθετούσε 

μορφές κοινού δανεισμού (Ευρωομόλογο), ασφαλώς όχι απροϋπόθετα, προκειμένου 

να αποτρέψει την κερδοσκοπία έναντι μελών που αντιμετωπίζουν τις επιφυλάξεις ή 
                                                           
184
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την αρνητική διάθεση των αγορών. Κυρίως, όμως, θα επένδυε στην αύξηση της 

ζήτησης, περισσότερο της ευρωζωνικής (μια που η παγκόσμια ζήτηση έχει 

καταβαραθρωθεί από την κρίση), αλλά και της ζήτησης από τρίτες χώρες, 

προκειμένου να αποφύγει την ύφεση. Για την αύξηση της ευρωζωνικής, αλλά και της 

γενικότερης ζήτησης, προϋποτίθεται η αύξηση της κοινοτικής παραγωγής, 

κατανεμημένης ισομερώς στα κράτη –μέλη, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η συνολική 

ευημερία. Αντιθέτως, η αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην παγκόσμια κρίση που 

μεταλλάχθηκε σε κρίση του Ευρώ, μοιάζει να εξαντλείται αφενός σε μέτρα λιτότητας, 

τα οποία υποσκάπτουν τη ζήτηση και αφετέρου σε δανεισμό των πλέον αδύναμων 

οικονομικών χωρών –μελών, κάποιες φορές με επαχθείς όρους (βλ. πρώτο ελληνικό 

μνημόνιο), παγιοποιώντας το εξωτερικό τους χρέος και ενισχύοντας, ακόμη 

περισσότερο, τη λιτότητα.  

 Ισχυρό αντίλογο των όσων συζητήθηκαν παραπάνω αναφορικά με τις ΑΝΠ, 

αποτελεί η υπόθεση των Frankel και Rose περί των ενδογενών των κριτηρίων μιας 

ΑΝΠ (endogeneity hypothesis of OCA criteria)
189

. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, 

είναι δυνατό να δημιουργηθούν στην πορεία τα απαιτούμενα κριτήρια και οι 

προϋποθέσεις σύγκλισης των χωρών σε μια ΑΝΠ, κριτήρια τα οποία στην αρχή της 

προσπάθειας μπορεί να μην υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει. Κατά κάποια εκτίμηση θα 

μπορούσαν τα κριτήρια αυτά να θεωρηθούν αυτοεκπληρούμενα
190

. Οι ίδιοι 

μελέτησαν τις επιδράσεις της διασυνοριακής εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των 

χωρών της Ευρωζώνης. Στην καταληκτική παρατήρησή τους επισημαίνουν ότι μπορεί 

κάποιες χώρες, με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τη στατική προσέγγιση των ΑΝΠ, 

να εμφανίζονται ως ακατάλληλες υποψήφιες χώρες της ΕΝΕ, η προσχώρηση, όμως, 

στην Ένωση, ενδέχεται να ενισχύσει τις εμπορικές διασυνδέσεις τους με τις χώρες –

μέλη και να οδηγήσει σε πιο στενή κυκλική συσχέτιση
191

. Είναι περιττό να τονιστεί 

πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της με τον τίτλο: «Μία αγορά, ένα νόμισμα» 

(One Market, one Money)
192

, υποστηρίζει σθεναρά την υπόθεση των ενδογενών 

κριτηρίων των ΑΝΠ.  

 Εντούτοις, από καθαρά θεωρητική σκοπιά, η ενίσχυση των εμπορικών 

δεσμών μεταξύ των χωρών, μπορεί να οδηγήσει εξίσου και σε αρνητική κυκλική 

συσχέτιση. Την άποψη αυτή εκφράζουν τόσο ο Krugman, όσο και οι Feenstra και 

Taylor, ενώ ο De Grauwe, μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται στο μέσο μιας τέτοιας 

άποψης
193

. Παρόλα αυτά, είναι ήδη παρατηρημένο στην περίπτωση της Ευρωζώνης, 
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από την ικανοποιητική χρονική περίοδο της λειτουργίας της, ότι η ύπαρξη της 

νομισματικής ένωσης και του κοινού νομίσματος, δεν ανέτρεψαν τις μέχρι τώρα 

υφιστάμενες δυσκολίες, ούτε οδήγησαν στην περαιτέρω ικανοποίηση των κριτηρίων.  

 Τέλος, η εκτενής, για τα όρια της παρούσας μελέτης, διαπραγμάτευση της 

θέσης ή μη του Ευρώ στον «χώρο» των ΑΝΠ, συνδέεται άμεσα με τα όσα 

αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο περί αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, 

αποκαλύπτοντας, από μια άλλη σκοπιά, λάθη και παραλήψεις του ευρωπαϊκού 

οικονομικού εγχειρήματος. Η γενικότερη εκτίμηση από τα αναπτυχθέντα και στις δύο 

παραγράφους οδηγεί στην παρατήρηση ότι, τόσο η ΕΝΕ, όσο και η δημιουργία και 

κυκλοφορία του Ευρώ, συνιστούν πρωταρχικά πολιτικές επιλογές και επιδιώξεις, 

βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τις προϋποθέσεις της οικονομικής θεωρίας. Η 

πραγματικότητα αυτή, χωρίς να είναι εκ των προτέρων αρνητική, μέλει να αποδείξει 

στην πράξη τις υγιείς της σκοπιμότητες. Μια πράξη που, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται 

να δικαιώνει ιδιαίτερα τις παραπάνω επιλογές.  

 

γ) Το θεσμικό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρώπη και οι 

Συνθήκες της Βασιλείας.  

 i) Προβληματισμοί περί ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 

Εποπτείας.  

Έχει, ήδη, παρατηρηθεί στα προηγούμενα, η αυστηρή αλληλεξάρτηση της 

πρόσφατης κρίσης με την προβληματική λειτουργία του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αλληλεξάρτηση η οποία θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί καταγωγική, τόσο επειδή η κρίση του 2008 ξεκίνησε ως 

χρηματοπιστωτική κρίση, όσο και λόγω της αναμενόμενης μετεξέλιξής της σε κρίση 

δημοσίου χρέους, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.  

Η πραγματικότητα αυτή έχει πολλαπλώς στιγματιστεί από πλήθος 

παγκοσμίως αναγνωρισμένων οικονομολόγων και έχει αρκούντως αναλυθεί 

ανωτέρω
194

. Η προοδευτική
195

 απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η 

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, η ανεξέλεγκτη αγορά παραγώγων, ο γενικευμένα 

εύκολος δανεισμός, η τιτλοποίηση των απαιτήσεων, οδήγησαν νομοτελειακά στη 

χρηματοπιστωτική κρίση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έκθεση των χωρών του Νότου 

(της Ιρλανδίας συμπεριλαμβανομένης) ύψους 3,5 τρις σε τράπεζες του Βορά
196

, οι 
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καταρρεύσεις, εθνικοποιήσεις και διασώσεις ευρωπαϊκών τραπεζικών κολοσσών
197

, 

πιστοποιούν του λόγου το αληθές.   

Ο κλονισμός από την εμπειρία της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης και 

της παρ’ ολίγον κατάρρευσης του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

οδήγησε την ΕΕ στο να αναθέσει σε ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του 

Jacques de Larosière, πρώην επικεφαλή του ΔΝΤ, την εξέταση τρόπων αναβάθμισης 

της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το πόρισμα της επιτροπής αυτής, 

γνωστό και ως Έκθεση de Larosière
198

, δημοσιευμένο τον Φεβρουάριο του 2009, 

θέτει, σε πολιτικό επίπεδο, τις βάσεις της συζήτησης για την μετά την κρίση 

τραπεζική εποπτεία στην ΕΕ και αποτελεί την απαρχή δημιουργίας των επιμέρους 

εποπτικών μηχανισμών. Στόχος της, η συνεπής επιβολή κοινών κανόνων ιδίως για τις 

χώρες του Ευρώ, η έγκαιρη επισήμανση των κινδύνων του συστήματος και η 

δυνατότητα αποτελεσματικών ενεργειών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Εντούτοις, 

η εν λόγω Έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, σε άμεσο χρονικό ορίζοντα, δεν 

ήταν αναγκαία και εφικτή η θεσμοθέτηση υπερεθνικών κανόνων εποπτείας και, σε 

κάθε περίπτωση, ήταν αντίθετη στην ανάληψη από την ΕΚΤ τέτοιων αρμοδιοτήτων 

και εξουσιών
199

. 

Κατά έναν, σε πρώτη ανάγνωση, παράδοξο τρόπο, με την εκδήλωση της 

κρίσης το 2007, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών των χωρών που το 

χρηματοπιστωτικό τους σύστημα επλήγη από την κρίση, ήταν επαρκής. Όπως 

παρατηρεί ο καθηγητής Γκόρτσος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, τα περισσότερα 

κράτη, είχαν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της Βασιλείας ΙΙ.Η 

πραγματικότητα, όμως, αυτή δεν ήταν αρκετή ούτε για την αποτροπή του κινδύνου 

στο χρηματοπιστωτικό τους σύστημα, ούτε και για τη γενικότερη αποτροπή της 

παγκόσμιας, καταρχήν, χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

Η απάντηση στο εύλογο ερώτημα για το τι οδήγησε στο ξέσπασμα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, εφόσον δεν υπήρχε πρόβλημα κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών, συνίσταται στις ακόλουθες παρατηρήσεις: Αρχικά στην 

ολέθρια πρακτική της υπερβολικής μόχλευσης, η οποία λάμβανε χώρα εντός και 

εκτός του ισολογισμού των τραπεζών. Η μόχλευση αυτή υπήρξε, εν μέρει, προϊόν του 

ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και οδήγησε σε σταδιακή «διάβρωση» των 
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προβλεπόμενων συντελεστών κεφαλαιακής επάρκειας. Ένας δεύτερος λόγος ήταν η 

έλλειψη επαρκών αποθεμάτων ρευστότητας. Η χαμηλού κόστους χρηματοδότηση των 

τραπεζών από τις αγορές κεφαλαίων και τη διατραπεζική αγορά, λειτούργησε 

παραπειστικά, οδηγώντας τα τραπεζικά ιδρύματα σε προβληματική διαχείριση της 

ρευστότητάς τους. Η εκδήλωση της κρίσης με την απότομη αντιστροφή των 

συνθηκών στις αγορές, λειτούργησε ως η κεϋνσιανή «παγίδα ρευστότητας» για τις 

τράπεζες. Τέλος, το τότε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν περιείχε κανόνες για την 

πρόληψη του συστημικού κινδύνου, παρόλο που, την τελευταία περίοδο πριν την 

εκδήλωση της κρίσης, γινόταν ολοένα και πιο ορατός
200

. Κατά συνέπεια η επάρκεια 

κεφαλαίων των τραπεζών πριν την κρίση, έχει σχετικό χαρακτήρα, εφόσον εξαρτάται 

από κανόνες (εν προκειμένω της Βασιλείας II) οι οποίοι μπορούν να αμφισβητηθούν, 

διότι επιτρέπουν την αυτοϋπονόμευσή τους με την εκτεταμένη πρακτική της 

μόχλευσης και τις εκπτώσεις της ποιότητας των κεφαλαίων που ανέχονται. Για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο της Βασιλείας II, τουλάχιστον το 50% της κεφαλαιακής 

επάρκειας έπρεπε να καλύπτεται από κεφάλαια υψηλής ποιότητας (Tier 1). Με το 

ξέσπασμα της κρίσης αποκαλύφθηκε πως πολύ μεγάλο μέρος των κεφαλαίων αυτών 

αποτελούσαν τοξικά ομόλογα, τα οποία ενώ ήταν βαθμολογημένα με ΑΑΑ από τους 

αναξιόπιστους οίκους αξιολόγησης, στην ουσία συνιστούσαν σκουπίδια
201

. 

Παρόλα αυτά, με την Έκθεση de Larosière τίθενται οι βάσεις για τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (European 

System of Financial Supervison–ESFS), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας
202

. Η υιοθέτηση της πρότασης 

αυτής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οδήγησε στη δημιουργία μιας σειράς αρχών και 

εποπτικών μηχανισμών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το πολυσχιδές έργο της 

χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Έτσι, η μικροπροληπτική εποπτεία (microprudential) 

στην Ευρώπη υπηρετείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking 

Authority–EBA), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Οι αρχές 

αυτές συνεργάζονται στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 

Αρχών (ESAs). Η μακροπροληπτική εποπτεία (macroprudential) ασκείται από την 
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διοικήσεών του. Η μακροπροληπτική εποπτεία αφορά στη σταθερότητα του συνόλου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία συναρτάται προς τη συλλογική συμπεριφορά των ιδρυμάτων, 

τις διασυνδέσεις τους με ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και από το ευρύτερο 

μακροοικονομικό περιβάλλον. Πρβλ. ΟΡΦΑΝΊΔΗ Α. «Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα: 

Προβληματισμοί και συμπεράσματα από την κρίση για την Ευρώπη», στο: Από τη Διεθνή Κρίση στην 

Κρίση της Ευρωζώνης και της Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, (επιμ.) Νικόλαος Καραμούζης –

Γκίκας Χαρδούβελης, Αθήνα, 2011, σελ. 271.  

http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων (ESRB), ενώ όλες αυτές οι επιτροπές και 

οι αρχές συναποτελούν το ESFS. Ωστόσο, το πλαίσιο του ESFS φαίνεται να μην 

επαρκεί για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της χρηματοπιστωτικής 

πραγματικότητας της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό προτάθηκε, στα μέσα του 2012, η 

δημιουργία Τραπεζικής Ένωσης (European Banking Union), η οποία θα αντιμετώπιζε 

συνολικότερα το πρόβλημα και θα επέφερε ένα είδος μεγαλύτερης ολοκλήρωσης του 

κοινού νομίσματος και της ενιαίας αγοράς. Το προβλεπόμενο πλαίσιο περιλαμβάνει 

έναν Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό: Single Supervisory Mechanism (SSM) και έναν 

Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης:Single Resolution Mechanism (SRM). Οι διεργασίες 

για τη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί
203

.  

 

 

ii) Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας (III). 

Παράλληλα με την κινητοποίηση σε επίπεδο ΕΕ, στις 16 Δεκεμβρίου 2010, η 

Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, δίδει στη δημοσιότητα δύο 

εκθέσεις
204

, που συνθέτουν το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών 

μετά την κρίση, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία III
205

. Όπως συνάγεται και από 

την επωνυμία της, η Βασιλεία III αποτελεί τη δεύτερη τροποποίηση ενός, ήδη, 

υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της 

Βασιλείας. Προϋποθέτει, δηλαδή, τη Βασιλεία I και II, πιστοποιώντας, ταυτόχρονα, 

την αδυναμία τους να ασκήσουν ουσιαστική εποπτεία, εν όψει των δυσχερειών που 

εμφανίστηκαν μετά την κρίση. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή αποτέλεσε τον 

«ακρογωνιαίο λίθο» των μέτρων που υιοθετήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο για την 

σταθερότητα και ανάκαμψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με την έγκρισή της 

από τη σύνοδο κορυφής των G-20 στην Σεούλ, τον Νοέμβριο του 2010. Οι προτάσεις 

της Βασιλείας III, εύλογα, μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: Σε εκείνες που 

αφορούν τροποποιήσεις της Βασιλείας II, οι οποίες λόγω της κρίσης έγιναν μάλλον 

πιο αυστηρές και απαιτητικές από τις ισχύουσες στο προηγούμενο κανονιστικό 

πλαίσιο και σε εκείνες με τις οποίες εισάγονται νέες διατάξεις, με στόχο τη 

δυνατότητα ανταπόκρισης του συστήματος σε περιόδους κρίσεων. Το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διατάξεων των δύο νέων εκθέσεων της Βασιλείας 

                                                           
203

 Οι πληροφορίες από το: Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, διαθέσιμο στο: 

www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html. Πρβλ. και: ΚΟΤΙΌΣ 

Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής, Αθήνα 2012, 

σελ. 162.  
204

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION (2010a), December: 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm, και: BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION (2010b), 

December: http://www.bis.org/publ/bcbs188.htm.  
205

 Οι εκθέσεις αυτές είναι προϊόν μακροχρόνιων διαβουλεύσεων, οι οποίες ξεκινούν μεσούσης της 

πρόσφατης κρίσης, το 2008. Βλ. ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., «“Βασιλεία III”: Η αναθεώρηση του ισχύοντος 

κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την 

ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος», σελ. 522, διαθέσιμο 

στο:www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf.  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html
http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs188.htm
http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf
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είναι σταδιακό, εκκινώντας από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2013, με καταληκτική 

ημερομηνία την 1
η
 Ιανουαρίου του 2019.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά των διατάξεων της νέας συνθήκης της Βασιλείας 

συνοψίζονται στα εξής
206

:  

α) Ενισχύεται η ποιότητα και η διαφάνεια της κεφαλαιακής βάσης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Η διαπίστωση από την πρόσφατη κρίση της ύπαρξης κόστους 

καθοριστικού για τη βιωσιμότητά τους σε σημαντικές τράπεζες, λόγω ανοιγμάτων για 

τα οποία δεν είχαν καθιερωθεί κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, υπήρξε καθοριστική. 

Έτσι, με το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκεται η ικανότητα κάποιας κάλυψης των 

τραπεζών σε στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους όπως: ποικίλα παράγωγα, συμφωνίες 

πώλησης και επαναγοράς, δάνεια για αγορά κινητών αξιών κ.α. Το σημαντικό στην 

περίπτωση αυτή είναι ότι, με το νέο πλαίσιο, η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου 

των τραπεζών δεν εξαντλείται στις –επισφαλείς, όπως κατέδειξε η κρίση –εκθέσεις 

των γνωστών οίκων αξιολόγησης
207

, αλλά απαιτείται το κάθε ίδρυμα να αξιολογεί 

μόνο του τους κινδύνους των ανοιγμάτων του και να ελέγχει, ταυτόχρονα, την 

καταλληλότητα των συντελεστών στάθμισης που εφαρμόζει. Παράλληλα, η επιλογή 

οίκων αξιολόγησης από τα πιστωτικά ιδρύματα, όντας επικουρική, οφείλει να 

σταθμίζει την καταλληλότητά τους, βάσει των ισχυόντων διεθνών προτύπων για τους 

εν λόγω οίκους.  

Ειδικότερα, αναφορικά με τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, 

υποχρέωση η οποία υπήρχε και στις διατάξεις της Βασιλείας II, η νέα συνθήκη 

επιτάσσει περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις τα 

ελάχιστα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από τα κύρια στοιχεία (Tier 1 capital), τα οποία 

αποτελούνται μόνο από κοινές μετοχές και παρακρατηθέντα κέρδη και από πρόσθετα 

στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν προνομιούχες μετοχές και ομολογιακούς τίτλους 

με τους εξής, όμως, περιορισμούς: είναι καθορισμένης διάρκειας, έχουν εκδοθεί και 

το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί πλήρως, είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι 

των πιστωτών, δεν περιέχουν ρήτρα προσαύξησης της απόδοσής τους και μπορούν να 

ανακληθούν από τον εκδότη τους μόνο μετά την παρέλευση πενταετίας
208

. Διάφορα 

                                                           
206

 Στην παρακάτω ανάλυση, χρησιμοποιείται κυρίως η εργασία του ΓΚΌΡΤΣΟΥ Χ., «“Βασιλεία III”: Η 

αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος», διαθέσιμο 

στο: www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf καθώς και η 

μελέτη με τον τίτλο: Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, διαθέσιμο στο: 

www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html, στις οποίες και θα 

παραπέμπουμε ειδικότερα, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.  
207

 Η πρακτική της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών από τους γνωστούς οίκους 

αξιολόγησης διαλαμβάνεται και «νομιμοποιείται» από τις διατάξεις του προηγούμενου ρυθμιστικού 

πλαισίου της Βασιλείας II. Για το ζήτημα αυτό Βλ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΗ Μ., «Η νέα Συνθήκη της Βασιλείας 

για την κεφαλαιακή επάρκεια: Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου και οι 

τεχνικές μείωσής του –τυποποιημένη προσέγγιση», στο: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, (2001), 

Β΄ Τριμ., σελ. 38, διαθέσιμο στο: www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/2-3_2001/deltio.pdf.  
208

Βλ. ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., «“Βασιλεία III”: Η αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου της 

Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της σταθερότητας του 

http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.5.html
http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/2-3_2001/deltio.pdf
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καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα που με το σημερινό πλαίσιο μπορούσαν να 

ανέρχονται στο 15% του Tier 1, δε θα συμπεριλαμβάνονται, πλέον, στα ίδια 

κεφάλαια, ενώ τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier 2 capital)
209

, θα εναρμονιστούν με 

τα κεφάλαιαTier 1. Τα κεφάλαια Tier 3 (αφανή αποθεματικά και εξωλογιστικά 

στοιχεία), θα καταργηθούν.  

β) Ενισχύεται το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας που αφορά στην κάλυψη 

κινδύνου. Τα κεφάλαια αυτά, επιπροσθέτως των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, έχουν ως στόχο να προστατέψουν τα πιστωτικά ιδρύματα από την 

έκθεση κινδύνου σε στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού (παράγωγα, repos, swaps, 

κ.α.). Αποτελούνται από το κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης, ύψους 2,5% 

των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού, απαρτιζόμενο από τα ελάχιστα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών. Το κεφάλαιο αυτό θα αποταμιεύεται σε περιόδους μη 

ύφεσης και θα χρησιμοποιείται σε περιόδους κρίσης για απορρόφηση ζημιών, πριν 

την προσφυγή στα ελάχιστα ίδια κεφάλαια. Ένα δεύτερο κεφάλαιο που αφορά στην 

κάλυψη κινδύνου είναι το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα, του οποίου το ύψος θα 

κυμαίνεται από 0% έως 2,5%, γεγονός που θα καθορίζεται από τις αρχές κάθε 

κράτους, μετά από εκτίμηση του μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο 

λειτουργούν οι τράπεζές του
210

.   

γ) Στα καινοτόμα στοιχεία της Βασιλείας III ανήκει και ο συντελεστής 

μόχλευσης. Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε τη σημασία της μόχλευσης ως τον υπ’ αριθμό 

ένα κίνδυνο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παγκοσμίως. Με την εισαγωγή 

του συντελεστή μόχλευσης επιχειρείται η εισαγωγή πλαφόν στη δανειοδότηση των 

τραπεζών, ενώ, επιπλέον διαμορφώνονται χαρακτηριστικά ασφάλειας των 

δανειοδοτήσεων. Το ύψος του συντελεστή ανέρχεται στο 3%, συμπληρωματικά προς 

τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και αποτελεί το κλάσμα των ιδίων κεφαλαίων 

(όπως αυτά ορίζονται από την Βασιλεία III), προς το σύνολο των μη σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού, δηλ. των ανοιγμάτων εντός και εκτός ισολογισμού, χωρίς 

στάθμιση κινδύνου και χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

δ) Τέλος, αναφορικά με τους κανόνες μακρο-προληπτικής εποπτείας, 

καθιερώνεται, για πρώτη φορά, μέριμνα για τον περιορισμό της προκυκλικότητας. 

Αυτή περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες διατάξεις (μαξιλάρια) για τη δημιουργία 

κεφαλαιακού αποθέματος για λόγους συντήρησης και αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος. Εμπεριέχει, ακόμη, τη μέριμνα των τραπεζών να σχηματίζουν δυναμικές 

                                                                                                                                                                      
διεθνούς τραπεζικού συστήματος», σσ. 531-532, διαθέσιμο 

στο:www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf.  
209

 Αναφερόμαστε στις προαναφερθείσες προνομιούχες μετοχές και ομολογιακούς τίτλους υπό τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις. Σε τίτλους θυγατρικών επιχειρήσεων που υπάγονται στην εποπτεία των 

τραπεζών, κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, στοιχεία αναπροσαρμογής αποθεματικών, 

κ.α.  
210

 Βλ. ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., ο.π., σσ. 529-530.  

http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf
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προβλέψεις (forward-looking provision) για τις πιθανές επισφάλειες στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου τους και την εν γένει εκτίμηση του οικονομικού κύκλου
211

.  

Αναφορικά με τα ποσοτικά όρια που αφορούν στην κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών, παρατηρούμε τα εξής: Σ’ ό,τι αφορά στα ελάχιστα ίδια κεφάλαια δεν 

παρατηρείται αύξηση του ποσοστού από τη Βασιλεία III, αλλά το ποσοστό παραμένει 

αμετάβλητο στο 8%, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τη Βασιλεία I και ΙΙ. Αυτό 

που κάνει τη διαφορά είναι το κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης, ύψους 

2,5% καθώς και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα, ύψους 0-2,5%. Η 

πραγματικότητα αυτή αποτυπώνεται παραστατικά στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 13: Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα επιβληθούν στις τράπεζες σύμφωνα με το 

νέο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας 

 Κύρια στοιχεία βασικών 

ιδίων κεφαλαίων 

Σύνολο βασικών 

ιδίων κεφαλαίων 

Συνολική κεφαλαιακή 

απαίτηση (βασικά και 

συμπληρωματικά 

ίδια κεφάλαια) 

1. Ελάχιστα ίδια κεφάλαια 

(από 1.1.2015) 

4,5% 

(από 2%) 

6,0% 

(από 4%) 

8,0% 

(αμετάβλητο) 

2. Κεφαλαιακό απόθεμα 

για λόγους συντήρησης 

(από 1.1.2019) 

2,5% 

(νέο) 
  

3. Άθροισμα 1 και 2 

(από 1.1.2019) 
7,0% 8,5% 10,5% 

Αντικυκλικό κεφαλαιακό 

απόθεμα 

(από 1.1.2019) 

0 - 2,5% 

(νέο) 
  

Πηγή: Γκόρτσος Χ.
212

 

 

Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας III ενσωματώθηκε, με τις αναγκαίες 

προσαρμογές, στο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και 

την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
213

, 

σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την 

προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
214

.  

                                                           
211

ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., ο.π., σελ. 529.  
212

 Βλ. ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., Βλ. ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., «“Βασιλεία III”: Η αναθεώρηση του ισχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με στόχο την ενδυνάμωση της 

σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος», σελ. 534, διαθέσιμο στο: 

www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos/30-2%20GORTSOS%20519-540.pdf.  
213

 Πρόκειται για το Συμβούλιο EcoFin.  
214

 Τα δύο αυτά νομοθετικά κείμενα πλαισιώνονται με περισσότερες από 100 εκτελεστικές πράξεις, οι 

οποίες εξειδικεύονται σε επιμέρους, τεχνικά, ζητήματα. Βλ. ΓΚΌΡΤΣΟΣ Χ., Η πορεία προς την 

«Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στην 
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Παρόλη την άμεση ενσωμάτωση, εν μέσω κρίσης, του ανωτέρω ρυθμιστικού 

πλαισίου, η ΕΕ, αλλά και η Ευρωζώνη, δεν χαρακτηρίζονταν από διάθεση αυστηρής 

εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα εγγυόταν την ευστάθειά του 

και θα απέτρεπε, στο μέτρο του δυνατού
215

, τις κρίσεις. Ουσιαστικά, με την έναρξη 

της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), δεν επήλθε καμία πρόοδος ή 

μεταβολή στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ούτε η Κεντρική 

Ευρωπαϊκή τράπεζα ή κάποιος άλλος οργανισμός αποτέλεσαν μια υπερεθνική 

εποπτική αρχή
216

. Η όποια εποπτεία υπήρχε, προϊόν των δυσχερειών που προήλθαν 

από την ανάμειξη της τραπεζικής αγοράς με την ασφαλιστική αγορά και την αγορά 

τίτλων, αφορούσε στην επιλογή μεμονωμένων κρατών, ευρωπαϊκών και μη, να 

ακολουθήσουν κάποιο εποπτικό μοντέλο. Έτσι, μόλις το 1998 το Ηνωμένο Βασίλειο 

και οι Σκανδιναβικές χώρες υιοθετούν το μοντέλο της ενιαίας εποπτικής αρχής, 

ακολουθούμενες και από άλλες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες όπως: η Αυστρία, το 

Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Κορέα, η Ιρλανδία και η Πολωνία. Άλλα κράτη 

όπως η Ιταλία, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ, υιοθέτησαν πολυμερή και κατακερματισμένα 

εποπτικά μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν άλλοι οργανισμοί για τις τράπεζες, 

την αγορά τίτλων, τον ασφαλιστικό τομέα, τη χρηματοοικονομική αγορά κτλ
217

.  

iii) Το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ μετά την κρίση. 

Με το ξέσπασμα της κρίσης, αυτονόητα αναδείχθηκαν οι ελλείψεις και 

ανεπάρκειες στο παγκόσμιο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, παρ’ όλες τις κατά 

καιρούς αντιρρήσεις ακραία φιλελεύθερων οικονομολόγων και παραγόντων των 

τραπεζών, που θεωρούν ότι η εποπτεία στον τραπεζικό χώρο παρεμποδίζει την 

ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών
218

. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δριμύτητα 

της κρίσης και η επικινδυνότητά της για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, 

όξυναν τα αντανακλαστικά, οδηγώντας στη σύσταση της, μνημονευθείσης επιτροπής 

de Larosière και της Έκθεσης που προέκυψε από αυτή. Δυνάμει των εισηγήσεων της 

Έκθεσης de Larosière συστάθηκαν οι εποπτικοί μηχανισμοί που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  
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Τα προβλήματα που εμφάνισαν τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

αποκάλυψαν την ταυτόχρονη σύγχυση, σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, των χωρών 

μελών της ΕΕ αναφορικά με τη διαχείριση κρίσεων. Η κατάρρευση του 

διασυνοριακού ομίλου Fortis, τον Σεπτέμβριο του 2008, απέδειξε του λόγου το 

αληθές. Η αρχική συμφωνία από κοινού διάσωσης του ομίλου από το Βέλγιο, την 

Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, θεωρήθηκε πολιτικά απαράδεκτη και τελικά 

απορρίφθηκε. Η Ολλανδία, η οποία εξέφρασε και τη διαφωνία, κρατικοποίησε 

πλήρως τα ολλανδικά μέρη της Fortis, αιφνιδιάζοντας τα άλλα κράτη και οδηγώντας 

τα στην εκχώρηση του βραχίονα του ομίλου που βρίσκονταν στη δική τους 

επικράτεια στη γαλλική BNP Paribas
219

.Για την αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων 

θεσμοθετείται το μνημονευθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 

(European Systemic Risk Board –ESRB), το οποίο, με την ενεργό ανάμειξη της ΕΚΤ 

στην οποία ανατέθηκαν ειδικά καθήκοντα
220

, έχει στόχο την άσκηση μακρο-

προληπτικής εποπτείας και την πληρέστερη εναρμόνιση των δράσεων για την 

αντιμετώπιση κρίσεων
221

.  

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης εντάθηκαν το 

2012, με κύρια επιδίωξη να «σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου 

χρέους»
222

. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε, οι ποικίλοι νεοσυσταθέντες θεσμοί φάνηκαν 

ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την 

αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία, οδηγώντας σε ακανθώδεις πολιτικές 

προσπάθειες για τη δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης (European Banking Union). 

Παρόλη την –για  μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης –επιτηδευμένη κωλυσιεργία, οι 

πρωτοβουλίες για την Τραπεζική Ένωση προέβλεψαν τη σύσταση ενός Ενιαίου 

Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), υπερεθνικής εποπτικής αρχής, μόνον για τον 

τραπεζικό τομέα και όχι για την κεφαλαιαγορά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τη 

δημιουργία ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM) μη βιώσιμων πιστωτικών 

ιδρυμάτων και ένα υπερεθνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
223

. 

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω μηχανισμών πλαισιώνονται από σύνολο 

κανόνων που, λαμβάνοντας το κύρος δικαίου, θα ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας τους 

και την αποτελεσματική τους παρέμβαση. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τον τρόπο 
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αδειοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες είναι 

δυνατόν αυτή να ανακληθεί, την άσκηση μικρο-προληπτικής και μακρο-προληπτικής 

εποπτείας, την παρέμβαση και εξεύρεση λύσεως στις περιπτώσεις των μη βιώσιμων 

πιστωτικών ιδρυμάτων και στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων εγγύησης 

καταθέσεων. Στο πλαίσιο της επικείμενης Τραπεζικής Ένωσης η ΕΚΤ καλείται να 

διαδραματίσει ιδιάζοντα ρόλο, εφόσον αποτελεί τον συντονιστή των παραπάνω 

φορέων, οι οποίοι και υπάγονται σ’ αυτή. Έτσι υπό την εποπτεία της ΕΚΤ θα 

υπάγονται όλες οι τράπεζες που το ενεργητικό τους ξεπερνά τα 30 δις € ή το 20% του 

ΑΕΠ της χώρας τους
224

. Με το κριτήριο αυτό υπολογίζονται 128 πιστωτικά ιδρύματα, 

των οποίων το ενεργητικό υπερβαίνει το 80% του τραπεζικού συστήματος της 

Ευρωζώνης, να υπαχθούν άμεσα στην εποπτεία της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα περίπου 5.800 

μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα θα εποπτεύονται άμεσα από τις εθνικές εποπτικές 

αρχές, υπό τις οδηγίες της ΕΚΤ, η οποία θα μπορεί και να παρεμβαίνει άμεσα, 

κατόπιν αιτήματος του ESM, όταν θεωρηθεί ότι συντρέχουν λόγοι συστημικής 

σταθερότητας
225

. Από το Μάρτιο του 2014 χρόνο κατά τον οποίο, θεωρητικά, η ΕΚΤ 

θα αναλάμβανε πλήρως τον εποπτικό της ρόλο, σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνει η 

διάσκεψη κορυφής της Ευρωζώνης της 29
ης

 Ιουνίου 2012
226

, ο ESM μπορεί να 

ανακεφαλαιοποιεί απευθείας τις ευρωπαϊκές τράπεζες χωρίς τα χρήματα να 

προσμετρώνται στο δημόσιο χρέος των χωρών, πράγμα το οποίο για την περίπτωση 

της Ελλάδας δεν υφίσταται
227

. Η εποπτεία της ΕΚΤ και των εποπτικών μηχανισμών 

που επιβλέπει και συντονίζει υπόκειται σε λογοδοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, είτε με τη μορφή ετήσιας έκθεσης προς αυτό, είτε με την παροχή 

οποιασδήποτε πληροφόρησης ζητηθεί, ακόμη και των πρακτικών του Εποπτικού 

Συμβουλίου. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως  όλη αυτή η εποπτική κινητικότητα 

υστερεί στο επίπεδο εναρμόνισης των κανόνων που αφορούν την εξυγίανση και 

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, υστέρηση ιδιαζόντως σημαντική.  

Με μικρότερα βήματα και πιο συγκρατημένα προχώρησε η εποπτεία των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των επενδύσεων και της αγοράς κινητών αξιών. 

Από την έκθεση Lamfalussy του 2001
228

, η οποία εξαντλείται σε γενικές διαπιστώσεις 

για την έλλειψη εναρμόνισης των κανόνων και εποπτείας, περνάμε στην Λευκή 

Βίβλο με ορίζοντα το 2005-2010 και με στόχο τη «δυναμική», όπως λέγεται, 

«ενοποίηση» του χώρου, εν όψει μάλιστα της τρέχουσας κρίσης. Κύριο 

χαρακτηριστικό του Προγράμματος Εναρμόνισης που διενεργείται, συνιστά η 

Οδηγία
229

 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τις εταιρείες επενδύσεων, για 

τις οποίες η μόνη ουσιαστική απαίτηση μέχρι στιγμής είναι μία άδεια από το κράτος –

μέλος που έχουν την καταστατική τους έδρα. Μετά την κρίση, υπό τις προτάσεις και 

πάλι της Έκθεσης de Larosière, η εποπτεία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των 
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επενδύσεων και της αγοράς κινητών αξιών υπάγεται κατ’ ουσία στην Ευρωπαϊκή 

Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority–

ESMA). Εντούτοις, η ESMA περιορίζεται σε παροχές τεχνικών προτύπων εποπτείας, 

όμως σε συμβουλευτικό επίπεδο, μια που η εφαρμογή τους απαιτεί έγκριση της 

Επιτροπής, σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
230

. Είναι 

προφανές πως, η καλούμενη εποπτεία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των 

επενδύσεων και της αγοράς κινητών αξιών, είναι από πλημμελής έως ανύπαρκτη.  

Κλείνοντας το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου χρηματοπιστωτικής εποπτείας 

στην ΕΕ, μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: Ένα από τα μεγάλα κενά στην 

αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, αλλά και της ΕΕ γενικότερα, αποτελεί, τόσο η 

μέριμνα και εποπτεία για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, 

όσο και η ετοιμότητα για μια δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. Και 

ενώ ήταν πολλοί εκείνοι που είχαν, μεταξύ άλλων, επισημάνει τους κινδύνους αυτούς 

πριν την κρίση, οι θεσμικοί εκπρόσωποι της ΕΕ υιοθετούσαν την πρακτική της 

δημιουργικής ασάφειας στον τομέα αυτό, επικαλούμενοι ποικίλες δικαιολογίες
231

.  

Ύστερα από τις διαστάσεις πανικού που επέφερε η πρόσφατη κρίση για το 

μέλλον του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και το μέλλον του 

ίδιου του Ευρώ, κινητοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι θεσμοί, συστάθηκαν οι 

προαναφερθέντες οργανισμοί, σε μια προσπάθεια εποπτείας των τραπεζών και των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η κινητικότητα αυτή, όντας αναμφίβολα προς τη 

σωστή κατεύθυνση, παραμένει μια διαδικασία ανολοκλήρωτη, μια διαδικασία σε 

εξέλιξη, η οποία μένει να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα παραμένει η ολιγωρία και ασάφεια σχετικά με την εναρμόνιση των 

ποικίλων  εθνικών πρακτικών εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων και η ασάφεια 

σχετικά με το εάν, στο εξής, η ΕΚΤ θα αναλάβει την αρμοδιότητα χρηματοδότησης 

της ρευστότητας στο πλαίσιο του ELA (Emergency Liquidity Assistance), η θα 

παραμείνει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες
232

. 

Εκείνο το οποίο μπορεί γενικά να παρατηρηθεί είναι πως, μετά από την 

εμπειρία της κρίσης, οι αποφάσεις παίρνονται με τη λογική της βήμα προς βήμα 

προσέγγισης, της σταδιακής εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών και όχι με μια 

ευρωπαϊκή ρύθμιση ή παραγωγή κανόνων. Η πρακτική αυτή υποκρύπτει επιμέρους 

εθνικές αποκλίσεις υπηρετικές του εθνικού συμφέροντος ή συμφερόντων ποικίλων 

ομάδων. Ιδιαίτερα το ζήτημα της εξυγίανσης των τραπεζών έχει μια ιδιαίτερη 
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βαρύτητα, επειδή, τουλάχιστον προς το παρόν, απαιτεί την παρέμβαση του δημοσίου 

και την δημοσιονομική επιβάρυνση των χωρών. Οι περιπτώσεις των μεγάλων 

διασυνοριακών τραπεζών οξύνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, αφού η όποια 

επιβάρυνση των εμπλεκομένων χωρών δεν είναι εύκολο να επιμεριστεί
233

.  

Προβληματισμό έχει δημιουργήσει και η ανάληψη της κεντρικής εποπτείας 

από την ΕΚΤ, με αρκετούς μελετητές να υποστηρίζουν το παράδοξο μια τράπεζα να 

ασκεί την νομισματική πολιτική ταυτόχρονα με την τραπεζική εποπτεία. Πέρα από το 

γεγονός ότι για ορισμένες χώρες όπως την Αυστρία, την Γερμανία και την Γαλλία 

αυτό είναι πρωτόγνωρο, υπάρχει και ουσιαστικό ζήτημα σύγχυσης ευθυνών και 

πιθανής απόδοσης σκοπιμοτήτων σε αποφάσεις και ενέργειες της Κεντρικής 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας
234

.   

Ακόμη και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας III, αν και πολύ πιο 

στιβαρό και ξεκάθαρο από τα προηγούμενα σ’ ό,τι αφορά στην ποιότητα των 

ελάχιστων ίδιων κεφαλαίων, παρουσιάζει προβλήματα αναφορικά με το ζήτημα της 

μόχλευσης. Το ποσοστό των κεφαλαίων που πρέπει να διακρατά η τράπεζα ορίζεται 

σε σχέση με το σύνολο των επενδύσεών της αφού έχει σταθμιστεί ο κίνδυνος. Το 

πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς σ’ αυτή τη στάθμιση του κινδύνου (risk –weighting), 

εφόσον πολλές μορφές εγγυημένου δανεισμού, ομολογιακού ή μη, μπορούν να 

αφαιρεθούν από το σύνολο του δανεισμού και των επενδύσεων μιας τράπεζας, 

παρόμοια προς το προηγούμενο καθεστώς
235

. 

Έχει παρατηρηθεί από πολλούς μελετητές το σοβαρό κόστος που πρόκειται να 

καταβάλουν τα πιστωτικά ιδρύματα εν όψει της εφαρμογής των κανόνων της 

Βασιλείας III. Το κόστος αυτό είναι, βέβαια, απαραίτητο, ίσως και ελάχιστο κατά την 

εκτίμηση κάποιων σε σχέση, τόσο με τα υπέρογκα κέρδη των τραπεζών προ κρίσης 

από την τοξική ή μη αγορά, όσο και σε σχέση με τη μείζονα ωφέλεια που είναι η 

ευστάθεια του συστήματος. Πράγματι, υπολογίζεται ότι η συμμόρφωση με τους νέους 

κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, μόχλευσης, κτλ, θα αναγκάσει τις ευρωπαϊκές 

τράπεζες να απαλλάξουν από τους ισολογισμούς τους μέχρι το 2018 στοιχεία 

ενεργητικού ύψους 3,2 τρις €
236

. Το δίλημμα που προκύπτει στην προκειμένη 

περίπτωση αφορά το κατά πόσο θα μετακυλήσει το κόστος αυτό στην πραγματική 

οικονομία, ή το πόσο θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις μικρές τράπεζες, επηρεάζοντας, 

πλάγια, την ευστάθεια του συστήματος.   

Αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εγείρονται ζητήματα 

δεοντολογικά και ηθικά, εφόσον επιβάλλεται η ανάληψη κόστους από τους πιστωτές, 

η καλούμενη διάσωση με ίδια μέσα, γνωστή και ως bail-in. Έτσι η 
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ανακεφαλαιοποίηση ενός ιδρύματος θα πραγματοποιείται αρχικά μέσω της 

αποδυνάμωσης ή διαγραφής των μετοχών των μετόχων του
.
 στη συνέχεια θα 

απομειώνονται και οι απαιτήσεις των πιστωτών ή θα μετατρέπονται σε μετοχές. Το 

όριο ασφαλείας των 100.000 € παραμένει. Και μόνον έπειτα από την αποτυχία των 

μέτρων αυτών θα επιτρέπεται η προσφυγή στον ESM για άμεση ανακεφαλαιοποίηση 

υπό όρους (conditionality)
237

. Το ηθικό ζήτημα αναφύεται από τη στιγμή που, 

εξαιρώντας τους μεγαλομετόχους και θεσμικούς επενδυτές –οι οποίοι μπορούν να 

χαρακτηριστούν «επαγγελματίες του είδους» και γνώστες της τραπεζικής αγοράς, –τα 

φυσικά πρόσωπα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αθέμιτο να υφίστανται τέτοιο 

κόστος, δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν συμμετέχουν καθόλου στις επενδυτικές 

πολιτικές ή την λήψη αποφάσεων του ιδρύματος.  

Εν μέσω των ποικίλων εκθέσεων που έλαβαν χώρα κατ’ εντολή των θεσμών 

μετά την κρίση, είναι και η Έκθεση Liikanen, η οποία έτυχε ελάχιστης έως μηδαμινής 

αξιοποίησης. Φαίνεται, ακόμη και μετά τις συνεχιζόμενες καταστροφικές επιπτώσεις 

της κρίσης, οι θεσμοί να μη προβληματίζονται, προφανώς λόγω πιέσεων ισχυρών 

συμφερόντων, πάνω στο θεμελιώδες πρόβλημα που γέννησε την τρέχουσα 

χρηματοπιστωτική κρίση: τη σύγχυση (μη διάκριση) της λιανικής από την επενδυτική 

τραπεζική. Μια τέτοια διάκριση, υπό σύγχρονους όρους, εισηγείται και η εν λόγω 

Έκθεση. Μια διάκριση που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοπιστωτικής 

εποπτείας, προϋποθέτει μια «άλλου είδους» ευρωπαϊκή πολιτική. 

 

δ) Η συμβολή της ΕΚΤ στη διαχείριση της κρίσης. Ο ρόλος του EFSF και του 

ESM. 

 i) Προβληματισμοί για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΚΤ. Διαφάνεια και 

κοινωνική λογοδοσία.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 με 

έδρα την Φραγκφούρτη, ως ένας ανεξάρτητος ειδικός οργανισμός, επιφορτισμένος με 

την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Για 

το σκοπό αυτό διαθέτει δική της νομική προσωπικότητα, δικά της όργανα λήψης 

αποφάσεων και συγκεκριμένες διακριτές εξουσίες. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, μαζί με τις εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των 

κρατών μελών της ΕΕ.  

Αξιοσημείωτο παραμένει το ότι η ΕΚΤ, ενώ εκτελεί πολιτικές λειτουργίες 

όπως η άσκηση νομισματικής πολιτικής, δεν αποτελεί κοινοτικό όργανο με την 

κυριολεκτική σημασία του όρου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΚ, το 

Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, συνιστούν τα πέντε κοινοτικά όργανα, από τα οποία απουσιάζει 
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η ΕΚΤ
238

. Εν τούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, η 

ΕΚΤ έχει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά 

πρόσωπα από το οικείο εθνικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους, καθώς και 

παγκόσμιο νομικό κύρος, ως νομικό πρόσωπο διεθνούς δικαίου. Έτσι, πέρα από το 

ότι μπορεί, μεταξύ άλλων, να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες επί θεμάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, συμμετέχει στις εργασίες διεθνών 

οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών(ΤΔΔ) ή ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ)
239

.  

Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της έκδοσης 

τραπεζογραμματίων Ευρώ, με τις εθνικές Κεντρικές Τράπεζες να χειρίζονται τις 

τεχνικές λεπτομέρειες της έκδοσής τους. Στα καθήκοντά της συμπεριλαμβάνονται η 

διενέργεια πράξεων συναλλάγματος, η διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων 

της ζώνης του Ευρώ, η ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών κ.α. Είναι 

σημαντικό να παρατηρηθεί ότι, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν συμπεριλήφθηκε 

καμία διάταξη που να επιτρέπει τη λειτουργία της ως δανειστή έσχατης προσφυγής, 

ούτε, όμως, και να δικαιολογεί την εποπτική λειτουργία της επί των άλλων 

ευρωπαϊκών τραπεζών
240

.  

Σύμφωνα με τον καθηγητή De Grauwe, η επιλογή του μοντέλου λειτουργίας 

της ΕΚΤ προσφέρονταν μεταξύ του αγγλο-γαλλικού και του γερμανικού προτύπου. Η 

διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι το γερμανικό πρότυπο λειτουργίας των 

τραπεζών ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη σταθερότητα των τιμών (πληθωρισμός), 

ενώ το αγγλο-γαλλικό πρότυπο συμπεριλαμβάνει, μαζί με τη σταθερότητα των τιμών, 

τη διατήρηση υψηλού ποσοστού απασχόλησης, τη σταθεροποίηση του 

επιχειρηματικού κύκλου, την εν γένει οικονομική σταθερότητα κ.α. Ιδιαίτερης 

σημασίας παραμένει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το αγγλο-γαλλικό πρότυπο, υπάρχει 

εξάρτηση της Κεντρικής Τράπεζας από την πολιτική ηγεσία, με τον υπουργό 

οικονομικών, για παράδειγμα, να εγκρίνει ενδεχόμενη διακύμανση των επιτοκίων. 

Αντίθετα, κατά το γερμανικό πρότυπο, η Κεντρική Τράπεζα παραμένει ανεξάρτητη 

από την πολιτική ηγεσία στην άσκηση της νομισματικής της πολιτικής, με ότι αυτό 

συνεπάγεται
241

.  

Στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ, συγκεκριμένα με τα άρθρα 101 και 

107, υιοθετήθηκε ως τρόπος λειτουργίας της ΕΚΤ το γερμανικό μοντέλο, ουσιαστικά 

αντιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας της Bundesbank, αναφορικά με την επικράτηση 

του μονεταριστικού προτύπου στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρωζώνης
242

. Έτσι, η 
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προτεραιότητα της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών και η πολιτική 

ανεξαρτησία έγιναν το σήμα κατατεθέν της τράπεζας. Αν και, μεσούσης της κρίσεως,  

το ζήτημα της πολιτικής ανεξαρτησίας τέθηκε εν αμφιβόλω σε πολλές και 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις, αυτή η συντηρητική πρακτική της ΕΚΤ την έφερε 

αντιμέτωπη όχι μόνο με μέρος της πολιτικής ηγεσίας των χωρών της Ευρωζώνης, 

αλλά και με την ευρωπαϊκή κοινωνία, που είδε να θυσιάζεται η εργασία, η συνοχή και 

η ευημερία της στο βωμό της συγκράτησης του πληθωρισμού
243

.  

Τόσο η πολιτική ανεξαρτησία της ΕΚΤ, όσο και η αυστηρή προσήλωσή της 

στη σταθερότητα των τιμών, αποτελούν σημεία αντιλεγόμενα με υποστηρικτές και 

επικριτές από την κάθε πλευρά. Σχετικά με το ζήτημα της πολιτικής ανεξαρτησίας, 

ενώ αναγνωρίζεται η θετική του συνεισφορά στην αποδέσμευση της νομισματικής 

πολιτικής από ποικίλες πολιτικές και οικονομικές παρεμβάσεις, οι οποίες 

εξυπηρετούν κατά κανόνα είτε εθνικές πολιτικές στοχεύσεις, είτε συγκεκριμένα 

ιδιωτικά συμφέροντα, εγείρονται ζητήματα σχετικά με τη διαφάνεια και την 

κοινωνική λογοδοσία στον τρόπο λειτουργίας της ΕΚΤ. Και αυτό διότι δεν υπάρχει 

κανένας τρόπος ελέγχου της τράπεζας σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί την 

ανεξαρτησία της για την επίτευξη των δύο ανωτέρω αναφερθέντων στόχων της. 

Αντίθετα, παρόλο που πιθανή εξάρτηση της κάθε Κεντρικής Τράπεζας από τις 

πολιτικές ηγεσίες ενέχει προβλήματα διαφθοράς και εξυπηρέτησης μικροπολιτικών ή 

οικονομικών συμφερόντων, η λογοδοσία των πολιτικών με έσχατη απόληξη τις 

εκλογές, μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο εξισορρόπησης. Σε συμφωνία με τον De 

Grauwe, ο οποίος αναφέρεται και σε άλλες σχετικές μελέτες, οξύς παραμένει ο 

προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ
244

. 

Μια σειρά ερωτημάτων όπως: ποιος και με τι κριτήρια διαμορφώνει την πολιτική των 

επιτοκίων, ποιος εγγυάται την ορθή εκτίμηση των μακροοικονομικών συνθηκών για 

τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, ποιος διασφαλίζει ότι δεν θα 

απειληθεί αυτή η ανεξαρτησία από πλάγιες πολιτικές και οικονομικές επιρροές
245

, 

ποιος ορίζει τους περιορισμούς στα δάνεια που χορηγούνται στις κυβερνήσεις κ.α., 

παραμένουν αναπάντητα, ελλείψει ελέγχου και κοινωνικής λογοδοσίας. 
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Για τους λόγους αυτούς σημαντική μερίδα των μελετητών υποστηρίζει ότι ο 

βαθμός ελέγχου της ΕΚΤ είναι πολύ μικρότερος συγκριτικά μ’ εκείνον της FED.
246

 

Ενώ και οι δύο τράπεζες λογοδοτούν στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Κογκρέσο 

αντίστοιχα, το Κογκρέσο αποτελεί έναν θεσμό που μπορεί να επηρεάσει, ακόμη και 

να αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας της Federal Reserve, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο 

απλά ενημερώνεται, χωρίς να έχει την παραμικρή δυνατότητα να κρίνει ή, πολύ 

περισσότερο να αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΚΤ
247

. Στην ίδια 

προβληματική στοιχίζεται και η συζήτηση για το ποιος πρέπει να θέτει τους στόχους 

της νομισματικής πολιτικής στην ΕΕ. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 

είναι αδιανόητη η εκχώρηση στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα της δυνατότητας να 

θέτει τους στόχους και, με τον τρόπο αυτό, να χαράζει την νομισματική πολιτική, ενώ 

της αναγνωρίζουν τη δυνατότητα πλήρους ανεξαρτησίας των μέσων (instrument in 

dependence) για την απρόσκοπτη εφαρμογή των στόχων της νομισματικής πολιτικής, 

που υιοθετούν τα πολιτικά όργανα της ΕΕ και της Ευρωζώνης
248

.   

Στο πλαίσιο αυτό ασκήθηκε έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την 

υιοθέτηση του στόχου του 2% στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Ο στόχος αυτός 

θεωρήθηκε βάσιμα πολύ χαμηλός και, κατά τούτο, ανέφικτος, ενώ υποστηρίχθηκε 

πως η προσπάθεια εφαρμογής του συνιστά καταπόνηση των οικονομιών του 

ευρωσυστήματος. Άλλωστε, οι συχνές διαταραχές των οικονομιών των χωρών –

μελών της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα των χωρών –μελών του ευρωπαϊκού Νότου, ασκούν 

σαφείς πληθωριστικές πιέσεις στις οικονομίες τους. Η πραγματικότητα αυτή σχεδόν 

προδικάζει την αδυναμία της ΕΚΤ για τη διατήρηση του πληθωρισμού κάτω από 2%, 

ενώ ταυτόχρονα κρίνει και την αξιοπιστία της. Από την έναρξη λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (1999), μέχρι και το 2004, ο μηνιαίος ρυθμός 

πληθωρισμού υπερέβαινε συνεχώς το προβλεπόμενο όριο
249

. Από τα τέλη του 2003 

και για μια ακόμη οκταετία –οκταετία θητείας του Τρισέ στο τιμόνι της ΕΚΤ –ο 

πληθωρισμός μόλις που κατάφερε να αγγίξει τον προβλεπόμενο στόχο
250

. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις, χωρίς να υπεισέρχονται στις λεπτομέρειες της 

νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, εντοπίζουν τα προβληματικά σημεία της 

αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας της τράπεζας, αποκαλύπτοντας τα γενικότερα 

κενά της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Η έλλειψη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

της κατανόησης της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ως δανειστή έσχατης 

προσφυγής, η μη απόδοση (από την ίδια Συνθήκη) εποπτικής αρμοδιότητας του 

τραπεζικού συστήματος στην ΕΚΤ, δημιούργησαν ικανά προσκόμματα στην άσκηση 

της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Η πρόσθετη επιβάρυνση της τράπεζας 

με εποπτικό ρόλο, εν μέσω κρίσης, πέραν του ότι αντιμετωπίζει ακόμη την επιφύλαξη 

μεγάλων τραπεζικών παραγόντων του ευρωπαϊκού κέντρου, έρχεται καθυστερημένα 

να καλύψει ένα χρονικό κενό, καθοριστικό για την πορεία του Ευρωσυστήματος. 
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Ακόμη και η άρνηση δημοσίευσης των πρακτικών του Δ.Σ. της τράπεζας, 

δικαιολογείται εκ μέρους της ότι υπακούει σε απαγόρευση της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ καθώς και του άρθρου 10.4 του Κανονισμού Λειτουργίας της
251

. 

 

ii) Κριτική στον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης από την ΕΚΤ.  

 Από την άποψη αυτή η ΕΚΤ θεωρήθηκε συνυπεύθυνη με την πολιτική ηγεσία 

της ΕΕ, για την επέκταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη και την 

μετεξέλιξή της σε κρίση του Ευρώ. Την κριτική αυτή ήρθε να επικουρήσει η 

πρακτική διαχείρισης της κρίσης από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις εκείνες που αυτή η διαχείριση εξειδικεύεται σε επιμέρους μέτρα 

αντιμετώπισης της κρίσης δημοσίου χρέους και κατά συνέπεια δημοσίου δανεισμού 

από χώρες της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια της παραγράφου αυτής θα εξεταστούν 

συνοπτικά και θα αποτιμηθούν κριτικά οι –κατά την κρίση μας σπουδαιότερες –

πρακτικές αυτές.  

Η διατήρηση υψηλών επιτοκίων από την ΕΚΤ, ακόμη και μετά το ξέσπασμα 

της κρίσης στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, θεωρήθηκε ως η πρώτη καθοριστική 

ένδειξη ολιγωρίας της τράπεζας να αντιληφθεί το γενικότερο μακροοικονομικό 

περιβάλλον και την οξύτητα της κρίσης. Η ολιγωρία αυτή οφείλεται στην αυστηρή 

μονεταριστική προσέγγιση της τράπεζας, η οποία διατήρησε όλη αυτή την περίοδο, 

ακόμη και μετά το ξέσπασμα της κρίσης, το βασικό της επιτόκιο σε επίπεδα 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα της Fed. Ακόμη και τον Μάιο του 2008 η τράπεζα 

επέμενε ότι το κύριο πρόβλημα ήταν αυτό του πληθωρισμού, ζητώντας από τα κράτη 

–μέλη επείγοντα μέτρα περιοριστικής πολιτικής. Και όλα αυτά, παρά τις ήδη 

υπάρχουσες δυσοίωνες προβλέψεις επιφανών  οικονομολόγων για την επερχόμενη 

κρίση
252

. Δύο μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2008, λίγες εβδομάδες πριν την 

κατάρρευση της Lehman Brothers, η ΕΚΤ ανέβασε το επιτόκιό της κατά 25 μ.β. στο 

4,25 %, προκειμένου να αντιμετωπίσει την παρατηρούμενη, τότε, άνοδο του 

πληθωρισμού
253

. Ερωτήματα όπως: η στάση αυτή συνιστά τεχνο-οικονομική 

ανεπάρκεια της τράπεζας να εκτιμήσει το μακροοικονομικό περιβάλλον, 

μονεταριστική ιδεοληψία ή προϊόν επηρεασμού, παρά την πολυσυζητημένη 

ανεξαρτησία της, από πολιτικά και οικονομικά κέντρα, παραμένουν ανοικτά.  

Άμεσο αποτέλεσμα της εκδήλωσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπήρξε η 

πρωτοφανής έλλειψη ρευστότητας στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, με τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες να ακολουθούν, κατά πόδας, τις αμερικανικές. Η 

πραγματικότητα αυτή εξανάγκασε την ΕΚΤ σε αλλαγή στάσης, με πρώτο στόχο την 

άμεση παροχή ρευστότητας. Έτσι, ξεκινά ένα μπαράζ μειώσεων του βασικού της 

επιτοκίου, από το 4,25 % τον Ιούλιο του 2008, στο 3,75 % τον Οκτώβριο του ίδιου 

έτους, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2009 το επιτόκιο κατέρχεται στο 1 %, ποσοστό που 

θεωρήθηκε τότε ιστορικό χαμηλό για τα επιτόκια της ΕΚΤ, από την έναρξη της ΟΝΕ. 

Η συνέχεια απέδειξε δραματικότερη μείωση του επιτοκίου στο 0% (!), με την 
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απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ, της 21
ης

 Ιουλίου 2016, να διατηρεί το βασικό της 

επιτόκιο σε μηδενικά επίπεδα, να οριοθετεί αρνητικό επιτόκιο (-0,4 %) ως επιτόκιο 

αποδοχής καταθέσεων και να διευρύνει την ποσοτική χαλάρωση από 60 σε 80 δις € 

μηνιαίως, τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2017
254

.Παράλληλα, μέσω των εθνικών 

Κεντρικών Τραπεζών των χωρών –μελών, η ΕΚΤ ενεργοποίησε τον μηχανισμό ELA 

για την ενίσχυση της ρευστότητας στο ευρωσύστημα.  

Όπως παρατηρεί ο καθηγητής Μουρμούρας, τα πρώτα μέτρα της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ευρωζώνης αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην ενίσχυση του 

μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, και όχι σε μια συνολική 

διαχείριση της κρίσης. Με το γνωστό πρόγραμμα MROs (Main Refinancing 

Operations) ξεκίνησε η αναχρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων με 

επιμήκυνση των πράξεων κύριας χρηματοδότησης από τρείς σε δώδεκα μήνες, την 

επέκταση του καταλόγου τίτλων που δέχονταν ως ενέχυρο
255

 και την αγορά 

καλυμμένων ομολόγων αξίας 60 δις € μέχρι τον Ιούνιο του 2010
256

.  

Η εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημοσίου χρέους για 

πολλές από τις χώρες της Ευρωζώνης, υποχρέωσε την ΕΚΤ σε λήψη πρόσθετων 

μέτρων για τη στήριξη των χρεογράφων των προβληματικών κρατών –μελών και την 

παροχή ρευστότητας. Για τον σκοπό αυτό ενεργοποίησε προγράμματα αγοράς τίτλων 

του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Με το πρόγραμμα SMP (Securities 

Market Program) αγόρασε από τον Μάιο του 2010 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, 

κρατικά ομόλογα ύψους 200 δις € από προβληματικές χώρες της 

Ευρωζώνης
257

.Πρόκειται για τη γνωστή τακτική της ποσοτικής χαλάρωσης 

(Quantitative Easing) με την οποία η Κεντρική Τράπεζα (εν προκειμένω η ΕΚΤ
258

) 

αγοράζει, κατά περίπτωση κρατικά ή ιδιωτικά ομόλογα, τα διακρατά για 

συμφωνημένο χρονικό διάστημα, παρέχοντας ρευστότητα σε κράτη και επιχειρήσεις. 

Έχει διατυπωθεί η παρατήρηση ότι, στην πράξη, δεν πρόκειται για αύξηση της 

ποσότητας ρευστού χρήματος, προκειμένου να αγοραστούν αυτά τα ομόλογα, αλλά 

για λογιστικό χρήμα που πιστώνεται στους λογαριασμούς τραπεζών και 

επιχειρήσεων, με στόχο τη διευκόλυνση του δανεισμού στην πραγματική 
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οικονομία
259

. Γι’ αυτό και η αύξηση του ενεργητικού στον ισολογισμό της ΕΚΤ 

αφορά, κατά κύριο λόγο, το δείκτη Μ3 και όχι τον Μ1
260

. 

Ωστόσο, η επιμονή και η κλιμάκωση της κρίσης οδήγησαν την ΕΚΤ, από το 

2011, στην αντικατάσταση του προγράμματος SMP από το διευρυμένο πρόγραμμα 

LTROs (Long-term Refinancing Operations), ύψους 1 τρις €. Το πρόγραμμα αυτό 

αφορά πράξεις μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με επιτόκιο 1% με διάρκεια μέχρι 

τρία έτη. Το καινοτόμο στοιχείο του εν λόγω προγράμματος είναι ότι η ΕΚΤ διεύρυνε 

τον κατάλογο των χρεογράφων που αποδέχονταν ως ενέχυρο από τις τράπεζες, 

κατάλογο που περιλάμβανε ακόμα και προϊόντα τιτλοποίησης δανείων προς 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις
261

. Οι προσπάθειες αναχρηματοδότησης συνεχίζονται 

μέχρι σήμερα με αμείωτη ένταση και με ποικίλα προγράμματα, γεγονός που 

αποδεικνύει τη συνέχιση της κρίσης στην Ευρωζώνη. Τον Ιανουάριο του 2015, το Δ. 

Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε την, από 9η Μαρτίου 2015, επέκταση του προγράμματος 

αγοράς περιουσιακών στοιχείων (Expanded Asset Purchase Programme – APP), το 

οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014 και προέβλεπε αγορές τίτλων που έχουν εκδοθεί 

έναντι περιουσιακών στοιχείων (Asset-Backed Securities Purchase Programme – 

ABSPP) και καλυμμένων ομολογιών (Third Covered Bond Purchase Programme – 

CBPP3). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η ΕΚΤ διευρύνει το υφιστάμενο 

πρόγραμμα με τη θέσπιση ενός προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων του 

δημόσιου τομέα (Public Sector Purchase Programme – PSPP) ύψους 60 δις. € σε 

μηνιαία βάση. Η ωρίμαση των χρεογράφων θα πρέπει να εκτείνεται από δύο έως 

τριάντα έτη, ενώ η απόδοσή τους στη λήξη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 

επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων (-0,2% κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

απόφασης). Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, 

με προοπτική επέκτασης μέχρι επίτευξη του επίσημου στόχου του πληθωρισμού, 

κάτω από 2% ετησίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, σύμφωνα προς τον αρχικό 

σχεδιασμό της ΕΚΤ. Πρόκειται για ακόμη ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το 

οποίο θα οδηγήσει σε συνολική διεύρυνση του ισολογισμού της ΕΚΤ κατά περίπου 

1,1 τρις. €, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016
262

. Τον Ιούλιο του 2016, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, διευρύνεται η ποσοτική χαλάρωση από 60 σε 80 δις € 

μηνιαίως, τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2017. 
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iii) Ο ρόλος του EFSF και του ESM.  

Η μετεξέλιξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημοσίου χρέους 

χωρών –μελών της Ευρωζώνης, ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί με ενέσεις 

ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος. Η αδυναμία των χωρών –μελών του 

ευρωπαϊκού Νότου (της Ιρλανδίας συμπεριλαμβανομένης) να απευθυνθούν στις 

αγορές για δημόσιο δανεισμό, οδήγησε στη δημιουργία αρχικά του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Fund–

EFSF), το οποίο μετεξελίχθηκε στη συνέχεια στον πλέον μόνιμο Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism–ESM).  

Το EFSF είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), που 

ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010, με έδρα το Λουξεμβούργο και με ημερομηνία έναρξης 

της δράσης του τον Αύγουστο του 2010. Στόχος του ήταν η διατήρηση της 

οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς 

τα κράτη της Ευρωζώνης σε οικονομική δυσκολία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων παρέχει σε αυτό υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων και διοικητική 

υποστήριξη, ενώ το ταμείο μπορεί να εκδώσει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα στην 

αγορά, με την υποστήριξη του Γερμανικού Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. 

Το EFSF είχε, αρχικά, την μέγιστη πιστοληπτική διαβάθμιση (AAA) από τους 

γνωστούς οίκους αξιολόγησης και μόνον τον Ιανουάριο του 2012 η Standard & 

Poor’s υποβάθμισε την πιστοληπτική του ικανότητα σε (AA+). Βασίζεται σε 

κεφάλαια που αντλήθηκαν από τις συμβαλλόμενες με το ταμείο χώρες –μέλη και από 

κεφάλαια του ΔΝΤ, συνολικού ύψους 750 δις €. Η προσφυγή ενός κράτους –μέλους 

στο EFSF για δανειοδότηση πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ένα Μνημόνιο 

συνεργασίας
263

. 

Ο τρόπος εξασφάλισης κεφαλαίων από το EFSF είναι και αυτός ένας 

δανεισμός. Το ταμείο δανείζεται –μάλιστα με τη μορφή δομημένων ομολόγων 

(CDO), όπου η κάθε χώρα αντιπροσωπεύεται από διαφορετική «φέτα» ομολόγου –

προκειμένου να δανείσει, με τη σειρά του, τη χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα 

δανεισμού από τις αγορές και, ως εκ τούτου, προσφεύγει στο ταμείο. Χρησιμοποιεί, 

δηλαδή, εκείνη τη μορφή δανεισμού, η εκτεταμένη χρήση της οποίας οδήγησε στην 

κρίση του 2008. Κάθε χώρα αντιπροσωπεύεται από μία «φέτα» ομολόγου CDO, 

ανάλογη προς το ποσοστό συμμετοχής της στο δανεισμό, με επιτόκιο που αντανακλά 

τη διαφορά επιτοκίου της (spread), σε σύγκριση με εκείνο που δανείζεται η 

Γερμανία
264

. Για ορισμένους μελετητές, η πρακτική αυτή ισοδυναμεί με έκδοση 
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 Οι σχετικές πληροφορίες από τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, διαθέσιμο στο:http://www.e-

forosimv.gr/docs/nomos_4021_2011_2.pdf, και την ιστοσελίδα της Wikipediaστη διεύθυνση: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE

%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%

CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF

%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF

%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.  
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 Βλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο. Οι οικονομικοί όροι που μας καταδυναστεύουν, Αθήνα 

2015
2
, σσ. 132 κ. εξ.  

http://www.e-forosimv.gr/docs/nomos_4021_2011_2.pdf
http://www.e-forosimv.gr/docs/nomos_4021_2011_2.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
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ευρωομολόγου, όχι με την πλέον επιθυμητή ή ενδεδειγμένη μορφή, πάντως ικανού να 

αναδείξει την αναγκαιότητά του265.  

Στην ιδανική του μορφή του το ευρωομόλογο θα ήταν το μέσο για να 

εξυπηρετείται συλλογικά το ευρωπαϊκό χρέος. Με την έκδοσή του θα έμπαινε τέλος 

στις εκδόσεις εθνικών κρατικών ομολόγων στην Ε.Ε. και ο δανεισμός των κρατών θα 

γινόταν με ευρωομόλογα, τα οποία θα εγγυώνται από κοινού τα 27 κράτη –μέλη. Η 

υιοθέτησή του θα οδηγούσε στη δεύτερη σε μέγεθος, μετά την αμερικανική, 

παγκόσμια αγορά ομολόγων, η οποία εξαιτίας του μεγέθους της και της ρευστότητάς 

της θα διασφάλιζε σχετικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Βασικός πολέμιος της 

έκδοσης ευρωομολόγων παραμένει η Γερμανία, η οποία, με τον τρόπο αυτό, θα 

ενσωμάτωνε μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο από αυτόν που της αποδίδουν σήμερα οι 

επενδυτές. Και αυτό γιατί το 2011, για παράδειγμα, το δημόσιο χρέος των κρατών της 

Ευρωζώνης ήταν 8,2 τρις. € και αντιστοιχούσε περίπου στο 87% του ΑΕΠ της 

Ευρωζώνης, που σημαίνει πρακτικά ότι, με την έκδοση ευρωομολόγου, θα ζητούσε 

εξυπηρέτηση χρέους που θα ήταν πολύ υψηλό, κάτι που θα αποτυπωνόταν στο 

κόστος δανεισμού της. Το 2012 τα ποσά αυτά αυξήθηκαν καθώς διογκώθηκε ο 

κρατικός δανεισμός στις χώρες του ευρώ, ενώ το ευρωπαϊκό ΑΕΠ 

συρρικνώθηκε
266

.Αντίθετα, με τον δανεισμό μέσω CDO, το κόστος επιμερίζεται με 

τη Γερμανία να δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο. Το ίδιο το EFSF κερδίζει από 

τη διαφορά επιτοκίου με το οποίο δανείζει σε σχέση με αυτό που δανείζεται
267

, ενώ 

αποφορτίζονται οι τράπεζες του ευρωπαϊκού κέντρου από τοξικά ομόλογα χωρών της 

περιφέρειας
268

.  

Να σημειωθεί, τέλος, ότι το EFSF υπήρξε συγκυριακή επιλογή της 

ευρωπαϊκής ηγεσίας, εξαιτίας της εκτεταμένης κρίσης δανεισμού που παρουσίασε 

κρίσιμη ομάδα χωρών της Ευρωζώνης. Η επιλογή του διστακτική και καθυστερημένη 

συνιστούσε, από τη σύλληψή της, ενδιάμεση λύση, με ορισμένη τη χρονική της 

διάρκεια. Οι διαρκείς απαιτήσεις στήριξης των χωρών –μελών που αντιμετώπιζαν 

πρόβλημα δανεισμού από τις αγορές, υποχρέωσε την ευρωπαϊκή ηγεσία στη 

μετεξέλιξη του EFSF, από προσωρινό όχημα ειδικού σκοπού (special purpose 

vehicle), σε πλέον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability 

Mechanism –ESM).   
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 Βλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Η γένεση της μνημονιακής Ελλάδας. Ένα χρονικό της κρίσης, Αθήνα, 2014, 

σσ. 101-103.  
266

  «Τι είναι το ευρωομόλογο και πώς λειτουργεί», Ημερησία.gr, 26/05/2012, διαθέσιμο στο: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=112870532.  
267

  Ήδη το 2011, το ταμείο εξέδωσε ομόλογο και πέτυχε δανεισμό με επιτόκιο 3% από τις αγορές, με 
σκοπό τη διάσωση της Ιρλανδίας, την οποία δάνεισε με επιτόκιο 5,9%! Βλ. ΜΑΡΙΆΣ  Ν., Το Μνημόνιο 

της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος: «Πειραματόζωον η Ελλάς», Αθήνα, 2011, σελ. 531. 
 

268
Η έκδοση ευρωομολόγου δεν είναι απροϋπόθετη. Στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

έκδοση ευρωομολόγου εντάσσεται προνομιακά η επίτευξη κοινής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία, 

προφανώς και δεν ορίζεται, ούτε και εξαντλείται σε όρους λιτότητας. Για τις προϋποθέσεις αλλά και 

τις αντιρρήσεις από την έκδοση ευρωομολόγου, βλ.  ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους 

–Τραπεζών, τομ. 1
ος

 , Αθήνα, 2013, σσ. 223-225.  
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Ο ESM είναι ένας διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός που διέπεται από 

το διεθνές δίκαιο και διαθέτει νομική προσωπικότητα και δικαιοπρακτικές 

ικανότητες. Έχει έδρα το Λουξεμβούργο και στόχο την προστασία του Ευρώ 

παρέχοντας προληπτική γραμμή πίστωσης, ανακεφαλαιώνοντας με δανεισμό τις 

προβληματικές τράπεζες, αγοράζοντας κρατικά ομόλογα στην πρωτογενή και 

δευτερογενή αγορά κ.α.
269

. Το μετοχικό του κεφάλαιο ανέρχεται σε 704,798 δις €, 

από τη συμβολή των κρατών –μελών που μετέχουν στον οργανισμό. Για την 

εξασφάλιση της ανώτατης πιστοληπτικής αξιολόγησης περιόρισε την δανειοδοτική 

του ικανότητα στα 500 δις €, εκ των οποίων τουλάχιστον το 15% είναι 

καταβεβλημένα κεφάλαια και τα υπόλοιπα εγγυήσεις. Είναι το μοναδικό 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παγκοσμίως που διαθέτει κεφάλαιο σε ρευστό 80 δις €. 

Ήδη το 2015 ο ESM είχε συσσωρεύσει συνολική δανειοδοτική ικανότητα 455,31δις 

€. Τα δάνεια από τον ESM διέπονται από το καθεστώς προτιμησιακού πιστωτή, 

καθώς έχουν προτεραιότητα αποπληρωμής (superseniority) έναντι όλων των άλλων 

πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης
270

. Ο Μηχανισμός απολαμβάνει πλήρη ασυλία 

έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή άλλης μορφής κατάσχεσης 

βάσει δικαστικών, διοικητικών ή νομικών μέτρων (άρθρο 32, παρ. 8). Ασυλία έναντι 

δικαστικών διώξεων απολαμβάνουν τα επιτελικά στελέχη και το προσωπικό του ESM 

(άρθρο 35, παρ. 1 της Συνθήκης για τη θέσπισή του)
271

.  

Ο τρόπος εξασφάλισης κεφαλαίων από τον ESM είναι ο ίδιος με αυτόν του 

EFSF. Όταν μια χώρα προσφύγει στον Μηχανισμό για δανεισμό, ο ESM εκδίδει 

ομόλογο ανάλογου ύψους δανειζόμενος από τις αγορές, με τα κράτη –μέλη του 

Μηχανισμού να αναλαμβάνουν ρόλο εγγυητή, με ποσοστό συμμετοχής ανάλογο της 

συνεισφοράς τους στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
272

. Πρόκειται για 

ακόμη ένα CDO.  

Η ίδρυση και λειτουργία του ESM θεωρήθηκε, κυρίως από τον πολιτικό 

κόσμο της Γερμανίας, ότι παραβιάζει το άρθρο 125 της Συνθήκης της Λισαβόνας και 

συγκεκριμένα τη λεγόμενη ρήτρα μη διάσωσης (no bail–out clause). Για την 

υπέρβαση αυτού του προσκόμματος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποίησε, στις 

25/03/2011, το άρθρο 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας, ουσιαστικά επιτρέποντας 

την ύπαρξη μηχανισμού σταθερότητας για τις χώρες –μέλη, υπό τον όρο ότι 

εφαρμόζουν πλήρως το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 
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 Βλ. ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΈΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ, διαθέσιμο στο: 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01731/imfname_247811.pdf.  
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ΓΙΑΝΝΊΚΟΣ Α., «Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας», Unfollow, τχ. 44, (2025), σσ. 

33-34.  
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 Βλ. ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., GALBRAITH K. J., HOLLAND S., Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της 

κρίσης του Ευρώ, Αθήνα, 2014, σελ. 27, σημ. 3.  
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1/1/2013, ακολουθούν εν γένει περιοριστική οικονομική πολιτική και έχουν 

υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας
273

. 

Η συνολική αποτίμηση του ρόλου της ΕΚΤ –καθώς και του EFSF και του 

ESM –στην αντιμετώπιση της κρίσης, ασφαλώς και δεν πρέπει να παραθεωρεί το 

γεγονός ότι η Τράπεζα της Ευρώπης και οι παραπάνω δύο οργανισμοί, κινήθηκαν 

μέσα στα ασφυκτικά περιθώρια που τους επέβαλαν, τόσο οι Συνθήκες και τα 

Καταστατικά τους, όσο και οι αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της ΕΕ. Η 

παρατήρηση αυτή, χωρίς να συνιστά άλλοθι για την ΕΚΤ, οριοθετεί το πλαίσιο μιας 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του τραπεζικού συστήματος της Ευρωζώνης και της 

ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας, παρά τη θρυλούμενη ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής 

Τράπεζας.  

Αρχικά να παρατηρηθεί ότι οι αντιδράσεις της ΕΚΤ καθ’ όλο το χρονικό 

διάστημα της κρίσης είναι αμήχανες, διστακτικές και καθυστερημένες. Η Τράπεζα 

της Ευρώπης μοιάζει να ακολουθεί τα γεγονότα και όχι να τα προβλέπει –παρά το 

γεγονός ότι υπήρχαν αρκετές αποχρώσες ενδείξεις –ή να διαθέτει ένα πλήρες και 

αποτελεσματικό πρόγραμμα υπέρβασης της κρίσης. Αιτία της στάσης αυτής είναι η 

δογματική της προσήλωση στη μονεταριστική ορθοδοξία, η οποία στρεβλώνει τον 

ορίζοντα λήψης αποφάσεων και συνακόλουθης δράσης. Και μόνον η αύξηση των 

επιτοκίων σε μια περίοδο που ξεκινούσε η κρίση, όταν η Fed μείωνε τα αντίστοιχα 

επιτόκια στις ΗΠΑ, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.  

Το σύνολο των προγραμμάτων ενίσχυσης της ρευστότητας, που εκπονήθηκε 

από την ΕΚΤ, στοιχεί στην ίδια μονεταριστική αντίληψη του ρόλου της. Οι 

παρεμβάσεις της, αποκλειστικά στη δευτερογενή αγορά, πραγματοποιούνται υπό το 

φόβο να μη χαρακτηριστούν ως διάσωση, με τις απαιτήσεις των ομολόγων κατά την 

ωρίμανσή τους στην ονομαστική τους αξία, από τις χώρες που βοηθούνται από το 

μέτρο αυτό. Η αυστηρή της προσήλωση στη συγκράτηση της προσφοράς χρήματος 

(sterilization) και, τελικά, στην μη αύξηση του πληθωρισμού, την οδήγησε σε 

στοχευμένες προσαρμογές στο ενεργητικό του ισολογισμού της, προκειμένου να 

συγκρατηθεί ο ρυθμός αύξησης της νομισματικής βάσης
274

. Η στάση της αυτή 

αντανακλάται ξεκάθαρα στους τραπεζικούς ισολογισμούς, με την ΕΚΤ να εμφανίζει, 

κατά την περίοδο 2007-2012, την μικρότερη αύξηση ισολογισμού, ύψους 160%, σε 

σύγκριση με τη Fed (235%) και την Τράπεζα της Αγγλίας (300%). Άλλωστε, οι 

παρεμβάσεις της ΕΚΤ στόχευαν αποκλειστικά στην αποφυγή της πιστωτικής 

ασφυξίας, ενώ των άλλων Κεντρικών Τραπεζών στο σύνολο της πραγματικής 

οικονομίας
275

. Και όλα αυτά με τον πληθωρισμό να κινείται σε μηδενικά επίπεδα σε 

όλη την περίοδο της κρίσης. 
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ΓΙΑΝΝΊΚΟΣ Α., ο.π., σσ. 34-36.  
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ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους –Τραπεζών, τομ. 1
ος

 , Αθήνα, 2013, σελ. 150.  
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ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους –Τραπεζών, τομ. 2
ος

 , Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 

170.  
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Παρόλη τη διευρυνόμενη (από 60 σε 80 δις € μηνιαίως) και παρατεινόμενη 

(τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του 2017) ποσοτική χαλάρωση, η ΕΚΤ σε αγαστή 

συνεργασία με την πολιτική ηγεσία της Ευρωζώνης, παλινωδούν σε μια συζήτηση για 

το κατά πόσο η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα μπορεί και πρέπει να θεωρείται ως 

δανειστής έσχατης προσφυγής. Η συζήτηση αυτή συνεχίζει στην ουσία, μια 

θεωρητική –ιδεολογική διαμάχη μεταξύ κεϋνσιανισμού και μονεταρισμού, την ίδια 

στιγμή που η Τράπεζα της Ευρώπης δέχεται τα πολιτικά και νομικά πυρά τραπεζικών 

και πολιτικών παραγόντων, αντιθέτων προς το μέτρο αυτό. Η συζήτηση αυτή, ερήμην 

της κοινωνίας, καταδεικνύει αφενός μειωμένη αντιληπτικότητα για τα προβλήματα 

της πραγματικής οικονομίας, αφετέρου υποτίμηση της αξίας της ευρωπαϊκής 

συνοχής, στο βωμό της ιδεολογικής προτίμησης.  

Τέλος, η θεσμοθέτηση και λειτουργία των δύο οργανισμών, EFSF και ESM, 

αποτιμάται στην ίδια λογική αποφυγής της διάσωσης χώρας –μέλους από τους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρόκειται για μια πλάγια δανειακή διευκόλυνση, πολλές 

φορές με το αζημίωτο, δομημένη στην επισφαλή πρακτική των CDO, με την οποία 

επιφορτίζονται οι, ήδη ταλαιπωρημένες, εθνικές οικονομίες των χωρών –μελών των 

οργανισμών, με πρώτιστους στόχους την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την 

αποπληρωμή ώριμων ομολόγων. Είναι προφανές πως, παρά την ομολογούμενη 

συγκυριακή ωφέλεια του συνόλου των ανωτέρω μέτρων, εκφραζόμενη κυρίως στην 

παροχή ρευστότητας, τη δανειακή διευκόλυνση και την, εν μέρει, συγκράτηση των 

εθνικών ομολόγων, οι ως άνω πρακτικές της ΕΚΤ, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας 

της Ευρώπης, αδυνατούν να προσφέρουν μια έξοδο από την κρίση, η οποία, με 

βεβαιότητα, έχει καταλήξει σε κρίση του Ευρώ. Μια νέα, κυρίως αναπτυξιακή 

πολιτική, αποτελεί το πρόταγμα όχι μόνο της ευρωπαϊκής ευημερίας, αλλά και της 

ευρωπαϊκής συνέχειας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. 

Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την ελληνική οικονομική 

κρίση, ως μελέτη περίπτωσης και ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης του 2008. Η 

σύνδεση της ελληνικής κρίσης με την πρόσφατη παγκόσμια κρίση, ιδιαίτερα με την 

ευρωπαϊκή, δεν εξαρτά με κανένα τρόπο απόλυτα την ελληνική από την παγκόσμια 

κρίση, όπως, άλλωστε, θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Η σημερινή κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών και οικονομικών 

επιλογών του παρελθόντος και η διαπραγμάτευσή της απαιτεί τη σύνθεση πολλών 

γνωστικών αντικειμένων για τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας. Ωστόσο, 

οι παγκοσμίων διαστάσεων καταιγιστικές συνέπειες της πρόσφατης παγκόσμιας 

κρίσης, αναμφίβολα επέδρασαν καταλυτικά σε μια ασταθή οικονομία με πλήθος 

διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η ελληνική.  

Αναφορικά με την ακολουθητέα μεθοδολογία, η διαπραγμάτευση της 

περίπτωσης της ελληνικής οικονομίας στο παρόν κεφάλαιο δε θα έχει ιστορικό 

χαρακτήρα, που να αναφέρεται στην πορεία της κατά τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι 

το 2010, ούτε θα αποτελεί ένα χρονικό της πρόσφατης κρίσης μετά το 2010. Ιστορικά 

στοιχεία και γεγονότα θα παρουσιαστούν, εισαγωγικά, στην πρώτη παράγραφο αλλά 

και σποραδικά, μόνον στο μέτρο που απαιτείται για τη διασάφηση των 

παρατιθέμενων θέσεων ή την κατοχύρωση σχετικών επιχειρημάτων. Εξάλλου, τα 

γεγονότα είναι νωπά και η βιβλιογραφία, η σχετική με τα όσα διαμείφθηκαν, 

πλήθουσα. 

Εκείνο που θα επιχειρηθεί στο κεφάλαιο αυτό είναι η μελέτη ορισμένων 

διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, σε σχέση, πάντοτε, με την 

πρόσφατη κρίση και τις ολέθριες υφεσιακές της συνέπειες στην Ελλάδα. Έτσι, 

ζητήματα όπως: ο ρόλος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος (ιδιαίτερα μετά την 

ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ) στη σημερινή κρίση, η σχέση του υψηλού δημοσίου 

χρέους της Ελλάδας αρχικά με την κρίση δανεισμού και στη συνέχεια με την 

αδυναμία ανάκαμψης, ζητήματα σχετικά με το εύρος και το κόστος του δημοσίου 

τομέα, τη γραφειοκρατία, το κόστος παραγωγής, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, 

τον πελατειακό χαρακτήρα του δημοσίου, τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή σε σχέση 

πάντοτε προς τη συνεχιζόμενη κρίση και τον ρόλο σ’ αυτήν της ευρωπαϊκής 

οικογένειας, θα αποτελέσουν τον κορμό του κεφαλαίου αυτού.  

Τέλος να παρατηρηθεί πως, κατά τη διαδρομή της ανωτέρω διαπραγμάτευσης, 

η μεθοδολογία μας παραμένει αυστηρά επιστημονική, αν και, μοιραία, θα αγγίξει 

ευαίσθητα ζητήματα, που άπτονται της πολιτικής. Άλλωστε, η παρουσία των 

διαθρωτικών οικονομικών προβλημάτων στη χώρα μας είναι πολύ μακρά και, ως εκ 

τούτου, αφενός αγγίζει πολύ μεγάλο φάσμα του πολιτικού συστήματος, αφετέρου 

αποτελεί το πεδίο έρευνας της (οικονομικής και πολιτικής) ιστορίας και όχι της 

συστηματικής ανάλυσης της κρίσης του Ευρώ και της ελληνικής κρίσης.  
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α) Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας από τη 

μεταπολίτευση μέχρι και την είσοδο στην ΟΝΕ. 

 

Με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, το Φθινόπωρο του 2009, η Ελλάδα 

βρέθηκε ενώπιον ενός διττού προβλήματος. Αφενός είχε να αντιμετωπίσει μια κρίση 

δανεισμού από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, εν όψει της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και λόγω του υψηλού της δημοσίου ελλείμματος. 

Αφετέρου, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα χρόνια διαρθρωτικά της προβλήματα στην 

οικονομία, όταν συνειδητοποιήθηκε ότι τα υψηλά ελλείμματα και το μεγάλο δημόσιο 

χρέος αντανακλούν ουσιαστικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, η 

αντιμετώπιση των οποίων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο από την 

κρίση
276

.  

Η συνειδητοποίηση των διαχρονικών διαρθρωτικών προβλημάτων της 

εγχώριας οικονομίας, συνιστά την «αχίλλειο πτέρνα» όχι μόνο της οικονομίας αλλά 

και της ελληνικής κοινωνίας και επιβάλλει την άμεση αντιμετώπισή τους. Κατά 

συνέπεια, τα προβλήματα αυτά πρέπει να αποτυπωθούν στην, έστω και σύντομη, 

παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας, από την 

μεταπολίτευση και μετά.  

i) Το προβληματικό μοντέλο ανάπτυξης.  

Βασικό έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας συνιστά το στρεβλό μοντέλο 

ανάπτυξης της παραγωγικής της βάσης, κυρίως σ’ ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα 

στη παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Το έλλειμμα αυτό εντοπίζεται τόσο 

στη χαμηλή συσσώρευση κεφαλαίου, όσο στην υστέρηση στον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό και αντανακλάται, βέβαια, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το 

εμπορικό ισοζύγιο. Ως συνέπειες της πρακτικής αυτής εμφανίζονται η σημαντική 

συρρίκνωση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με συνακόλουθα τις συνεχείς 

πληθωριστικές πιέσεις και την υψηλή ανεργία, καθώς και η βαθμιαία στροφή στις 

εισαγωγές, οι οποίες, εξαιτίας και της ανεπάρκειας των εξαγωγών, 

αποσταθεροποίησαν προοδευτικά το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας
277

. 

Παρόλα αυτά η ελληνική οικονομία αποτελεί μοναδικό, ίσως, παράδειγμα 

ταυτόχρονης σταθεροποίησης και ανάπτυξης, για όλη τη μακρά περίοδο από το 1953 

μέχρι το 1978
278

. Πράγματι, η χώρα από 200$ κατά κεφαλήν εισόδημα το 1953, 
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 Για μια παρόμοια ανάλυση βλ. ΑΡΓΕΊΤΗΣ Γ., «Η δημοσιονομική κρίση της ελληνικής οικονομίας: 

Αποτυχία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) 

Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ.180. Στην ανάλυση του αυτή ο 

καθηγητής Αργείτης μιλά για μια διπλή παγίδα της ελληνικής οικονομίας. Την παγίδα χρεοκοπίας και 

την παγίδα κερδοσκοπίας στην οποία έπεσε η Ελλάδα εξαιτίας της παγίδας χρέους. Δεν κάνει άμεση 

αναφορά στα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, ως την πλέον σταθερή και μόνιμη παγίδα, 

χωρίς, ασφαλώς, να παραγνωρίζει τη σημασία τους.   
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 Βλ. ΑΡΓΕΊΤΗΣ Γ., ο.π., σσ. 182-183.  
278

 Η παρατήρηση αυτή κρίνεται ιδιαζόντως σημαντική διότι, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, οι 

σταθεροποιητικές πολιτικές (δημοσιονομική πειθαρχία, αύξηση φόρων, αντιπληθωριστικές πολιτικές, 
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πέρασε στα 4600$ το 1978, πραγματοποιώντας, ταυτόχρονα, τους πλέον χαμηλούς 

ρυθμούς πληθωρισμού σε όλη την Ευρώπη
279

. Η πτώση της ανάπτυξης κατά τη 

δεκαετία του’ 70 και εξής, οφείλεται κατεξοχήν (όχι, όμως, αποκλειστικά) στη 

χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων
280

, εν όψει της ανάδυσης 

οικονομιών του τρίτου κόσμου, που προσέφεραν διεθνώς τα ίδια αγαθά σε 

χαμηλότερες τιμές και με συνεχή τάση βελτίωσης της ποιότητάς τους. Η ελληνική 

βιομηχανία, αδυνατώντας να εκσυγχρονιστεί και να υποκαταστήσει έγκαιρα τα 

παραδοσιακά προϊόντα με προϊόντα έντασης κεφαλαίου, διολίσθησε εύκολα στον 

τομέα των υπηρεσιών και στην παραοικονομία
281

. 

Ωστόσο, την περίοδο 1975-1980 διατηρήθηκε ένας ικανοποιητικός ρυθμός 

μεγέθυνσης με συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας, σε σύγκριση με την επόμενη 

περίοδο μέχρι το 2012, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραμμα:  

Διάγραμμα 3: Ρυθμός ανάπτυξης 1975-2012 (%, τιμές 2005) 

 

Πηγή: Η ελληνική Πολιτική Οικονομία
282

 

                                                                                                                                                                      
συγκράτηση των επιτοκίων, μείωση δημοσίων δαπανών), θεωρούνται στον αντίποδα της ανάπτυξης, η 

οποία απαιτεί μάλλον επεκτατική πολιτική.  
279

ΝΕΓΡΕΠΌΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΆΝΗ Μ., Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα. Αδιέξοδα και λύσεις, 

Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 127.  
280

 Η πετρελαϊκή κρίση, για παράδειγμα, της δεκαετίας του’ 70 σε συνδυασμό με την ελεύθερη 

διακύμανση της ισοτιμίας του δολαρίου, οδήγησε στην εκτίναξη του νομίσματος αυτού σε ιστορικά 

υψηλά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την άνοδο του πετρελαίου. Η 

πληθωριστικές αυτές πιέσεις μεταφέρθηκαν και στην Ευρώπη, ιδιαιτέρως σε ασταθείς οικονομίες όπως 

η ελληνική, με αποτέλεσμα μια πολυετή περίοδο οικονομικής ύφεσης με απόληξη την ίδρυση, το 1979, 

του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ). Βλ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ Π., Η υπόθεση «Ελληνική 

Κρίση», Αθήνα 2011, σελ. 97.   
281

ΝΕΓΡΕΠΌΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΆΝΗ Μ.,  Όχι στη λιτότητα, Αθήνα 1991, σελ. 107.  
282

ΤΣΑΜΑΔΙΆΣ Κ., «Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος 

κατά τις διακυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου: Συγκριτική αξιολόγηση», στο: Ελληνική 
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Σύμφωνα με το  διάγραμμα, η δεκαετία του’ 80, με κάποια, βέβαια, διαλείμματα, 

είναι μια δεκαετία με χαμηλούς και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά την οποία η 

επιχειρηματικότητα πέρασε από την προστασία στις επιδοτήσεις, ενώ η συρρίκνωση 

του τομέα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων είναι πολύ μεγάλη και, δυστυχώς, μη 

αναστρέψιμη μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, εντείνεται η παραοικονομία και η 

φοροδιαφυγή μέχρι του σημείου να αποτελεί κοινωνική πληγή, αλλά και η 

κατανάλωση, ιδιαίτερα εισαγώγιμων προϊόντων, απορρυθμίζοντας το εξωτερικό 

ισοζύγιο
283

. Η κατάσταση φαίνεται να απαλύνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 

δείκτες τις επόμενες δεκαετίες και συγκεκριμένα την περίοδο 1995-2007, με τα εξής 

χαρακτηριστικά: Η ανάπτυξη του τουρισμού
284

, η άνοδος της ναυτιλίας λόγω της 

ανόδου του διεθνούς εμπορίου –ιδιαίτερα της Κίνας –σε συνδυασμό με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, έδωσαν μια πρόσκαιρη μεγέθυνση στην εγχώρια οικονομία
285

. 

Χωρίς, όμως, βελτίωση της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή και δευτερογενή 

τομέα και χωρίς την επίτευξη ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εμπορεύσιμων 

προϊόντων, η ανάπτυξη αυτή αποδείχθηκε συγκυριακή. Η ολοένα και μεγαλύτερη 

φιλελευθεροποίηση της οικονομίας, η απελευθέρωση κεφαλαίων και, τελικά, η 

εισαγωγή του Ευρώ, άσκησαν πιέσεις, ιδιαίτερα στη μικρή και μεσαία 

επιχειρηματικότητα, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της παραγωγής. 

Η διάνοιξη των Βαλκανίων στην ελεύθερη αγορά χαρακτηρίστηκε από την 

καθηγήτρια Νεγρεπόντη-Δελιβάνη ως «ο από μηχανής Θεός των Ελλήνων στο τέλος 

του 20
ου

 αιώνα»
286

. Πράγματι, οι επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρθηκαν 

στην ελληνική οικονομία με τη διάνοιξη της βαλκανικής αγοράς, μοιάζουν με σανίδα 

σωτηρίας που θα μπορούσε να κρίνει αποφασιστικά την πορεία σε ένα, εν πολλοίς 

ενοποιημένο, γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί οικονομική ενδοχώρα
287

. Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν, δεν υπήρξε ικανοποιητική επενδυτική και επιχειρηματική 

στρατηγική, που να αναδεικνύει τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και να 

αποφέρει τους αναμενόμενους καρπούς.  

Μεγάλη συρρίκνωση υπέστη, εν όψει της σύγκλισης με την ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα, και ο αγροτροφικός τομέας, ένας κρίσιμος τομέας τόσο για την 

πρωτογενή παραγωγή, όσο και για τη μεταποίηση. Το εμπορικό ισοζύγιο των 

αγροτικών προϊόντων είναι ελλειμματικό από τις αρχές της δεκαετίας του’ 80, ενώ 
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μετά το 2000 το έλλειμμα πήρε τεράστιες διαστάσεις
288

. Η αυστηρή σύνδεση της 

αγροτικής πολιτικής με τις ευάριθμες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ, οδήγησε στη 

συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής από 28,4% του ΑΕΠ το 1961, στο 17,7 % το 

1981 για να καταλήξει σήμερα σε ποσοστό κάτω του 5%, με ανάλογες σοβαρές 

συνέπειες και για τη μεταποίηση
289

. Να παρατηρηθεί, σε συμφωνία με τον καθηγητή 

Νικολαΐδη
290

, πως το αγροτροφικό ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά 

ισοδύναμα και πολιτικό. Είναι πρόβλημα κυρίως της ελληνικής πολιτικής απέναντι 

στους διεθνείς οργανισμούς. Η θεώρηση των πολιτικών στο πλαίσιο του ΠΟΕ ή της  

ΚΑΠ ως αδιαπραγμάτευτες, αντανακλά την εγνωσμένη παθητικότητα της ελληνικής 

πολιτικής, κρίνοντας σε ικανό ποσοστό τη θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή 

οικογένεια και τη διεθνή σκηνή. Πέρα από το γεγονός ότι η ύπαρξη αμυντικών 

πολιτικών στο εμπόριο όπως ποσοτικοί περιορισμοί, ενισχύσεις της εγχώριας 

παραγωγής, εξαγωγικές επιδοτήσεις, απαγορεύονται από τον ΠΟΕ και την ΕΕ, ακόμα 

και η έμμεση ενίσχυση της παραγωγής δεν είναι επιτρεπτή από την ΕΕ για λόγους 

προστασίας του ανταγωνισμού
291

. Υπό τους όρους αυτούς, η απορία για τις 

δυνατότητες ανάπτυξης μιας περιφερειακής χώρας της Ένωσης, παραμένει έκδηλη.  

Τέλος, την περίοδο αυτή αναπτύσσεται το φαινόμενο της κρατικοδίαιτης 

επιχειρηματικότητας, η οποία έχει σχεδόν πάντοτε τον κίνδυνο της διαπλοκής με το 

κομματικό κράτος. Επιπλέον, έχει σοβαρούς κινδύνους εθισμού σε μια 

υποστηριζόμενη επιχειρηματικότητα, στη ροπή στον εύκολο πλουτισμό, την 

αποδυνάμωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, της καινοτομίας και της 

ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό και όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο η ελληνική 

επιχειρηματικότητα δεν οδηγήθηκε στο μετασχηματισμό της συσσώρευσης κερδών 

σε συσσώρευση κεφαλαίου
292

, με τις ολέθριες συνέπειες να εμφανίζονται στην 

περίοδο της κρίσης, όταν οι περιοριστικές πολιτικές και η δημοσιονομική πειθαρχία 

τείνουν να μηδενίσουν την κρατική υποστήριξη. 
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ii) Ο πληθωρισμός, η συναλλαγματική πολιτική της δραχμής και η ενταξιακή 

προσπάθεια της χώρας. 

Κύριος άξονας της συναλλαγματικής πολιτικής της χώρας από το 1975 (χρονιά 

σημαντικής υποτίμησης της δραχμής σε σχέση με την ισοτιμία της με το δολάριο), 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του’ 80, ήταν η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. Όμως, τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ο 

πληθωρισμός
293

, την ανάγκαζαν, έκτοτε, σε συνεχείς υποτιμήσεις, χωρίς να 

κατορθώσει παράλληλα την επιτυχία του στόχου της, που ήταν η βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
294

. 

Η άνοδος του πληθωρισμού, ενός μείζονος διαρθρωτικού προβλήματος της 

ελληνικής οικονομίας, δυστυχώς, δεν αποτελεί μόνον ζήτημα της εγχώριας 

οικονομικής πολιτικής, αλλά και συνέπεια των εξελίξεων της παγκόσμιας οικονομίας. 

Η άνοδος των τιμών του διεθνούς εμπορίου, ιδιαίτερα των πρώτων υλών και του 

πετρελαίου, ασκούν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε αδύναμες ή αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. Επιπλέον, η διεθνής κερδοσκοπία επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

ανάγκασε πολλές χώρες σε μεταβολή της νομισματικής τους ισοτιμίας και της, εν 

γένει, νομισματικής τους πολιτικής. Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της 

Ελλάδας του 1998, η δραχμή, μετά τη νομισματική κρίση της Ασίας, θεωρήθηκε 

υπερτιμημένη και δέχθηκε κερδοσκοπικές επιθέσεις μέχρι την ένταξή της στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Αποτέλεσμα της επίθεσης 

εναντίον της δραχμής ήταν η αύξηση του κόστους δανεισμού, από το 8,4% στο 

12,8% για τα ομόλογα τριμήνου και η υποτίμηση της δραχμής κατά 12,3% έναντι της 

Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδος (European Currency Unit–ECU)
295

.  

Μία προσπάθεια εξόδου από τον φαύλο κύκλο πληθωρισμού και υποτίμησης 

ξεκινά από τη δεκαετία του’ 80 με την προσπάθεια σταθεροποίησης της ονομαστικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. Πρόκειται για την πολιτική της 

νομισματικής διολίσθησης ή της «σκληρής δραχμής», όπως είναι περισσότερο 

γνωστή. Πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας στην 

αγορά συναλλάγματος, ώστε η δραχμή να υποτιμάται σε ποσοστό μικρότερο της 
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διαφοράς του πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ
296

. Η πολιτική αυτή απέδωσε 

περισσότερους καρπούς κατά τη δεκαετία του’ 90, κατά την οποία ο πληθωρισμός 

υποχώρησε κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες.  

Αποτέλεσμα της πολιτικής της «σκληρής δραχμής» ήταν η διατήρηση υψηλών 

επιτοκίων σε σχέση με τα διεθνή, προκειμένου να επιτευχθεί η προσέγγιση ξένων 

κεφαλαίων. Η πεποίθηση των αγορών για τη συνέχιση της πολιτικής της «σκληρής 

δραχμής», προκειμένου να επιτευχθεί η σύγκλιση του πληθωρισμού με την ΕΕ, 

απέδωσε μεγάλη αύξηση συναλλαγματικών διαθεσίμων, τα οποία, με τη σειρά τους, 

βοήθησαν την Τράπεζα της Ελλάδας στην διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Οι πιέσεις στη δραχμή στο τέλος του 1997, οδήγησαν στην αύξηση των επιτοκίων 

(από 5% το 1997 σε 10% το 1998), αναγκάζοντας σε υποτίμηση της δραχμής και 

πρόσδεσή της στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Σύμφωνα με τον 

καθηγητή Παπαδημητρίου, κύρια αιτία των επιθέσεων εναντίον της δραχμής το 1997 

ήταν η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία οδήγησε τις 

αγορές στην εκτίμηση για την ύπαρξη υπερτιμημένης δραχμής
297

. 

Παρά τις πρόσκαιρες επιτυχίες της πολιτικής της «σκληρής δραχμής», το κύριο 

πρόβλημά της ήταν η αυστηρή απομόνωση του πληθωρισμού, με στόχο την 

αποκλιμάκωσή του. Η απομόνωση αυτή παραθεώρησε τη συσχέτιση της μεταβολής 

των τιμών (πληθωρισμός), με μια σειρά άλλων, εξίσου σημαντικών, διαρθρωτικών 

προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας όπως: Την εισοδηματική πολιτική, τον 

παραγωγικό τομέα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τα υψηλά ελλείμματα και το 

αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Απέναντι στα προβλήματα αυτά, η συναλλαγματική 

πολιτική, παρά την αυτόνομη αξία της παραμένει ατελέσφορη. Πολύ περισσότερο, 

όταν η άσκηση της συναλλαγματικής πολιτικής πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον 

προοδευτικής απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, στην προσπάθεια σύγκλισης 

με τους στόχους και της πρακτικές της ΕΕ. Το πεδίο του ανταγωνισμού της 

οικονομίας που ορίζει η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων είναι πολύ πιο 

απαιτητικό, ενώ ο κίνδυνος απορρύθμισης του ισοζυγίου πληρωμών, η αύξηση των 

εισαγωγών και οι πληθωριστικές πιέσεις, είναι ευθέως ανάλογα προς τη μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, τα υψηλά ελλείμματα και 

το μεγάλο δημόσιο χρέος
298

. 
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iii) Επέκταση του κράτους, αύξηση των δημοσίων δαπανών και η πολιτική των 

δημοσίων εσόδων.     

Ο περιορισμένος δημόσιος τομέας που διέθετε η ελληνική οικονομία μέχρι το 

1974, είχε ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση των δημοσίων δαπανών στο 25% του 

ΑΕΠ, για όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Η επέκταση της δημόσιας σφαίρας της 

οικονομίας ξεκινά μετά το 1974 και αναφέρεται αφενός στις κρατικοποιήσεις 

επιχειρήσεων και αφετέρου στην επέκταση των δημοσίων δαπανών. Οι 

κρατικοποιήσεις επιχειρήσεων αφορούσαν, αρχικά, επιχειρήσεις που είχαν 

προβλήματα λόγω των διεθνών κρίσεων του 1973 και του 1979 και δοκιμάστηκαν 

από το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού
299

. Η μεταφορά των βαρών των 

«προβληματικών», όπως χαρακτηρίστηκαν, επιχειρήσεων στο δημόσιο 

προϋπολογισμό, συνοδεύτηκε από την προοδευτική αποβιομηχάνιση της ελληνικής 

οικονομίας σε όλη αυτή την περίοδο.  

Η αύξηση των δημοσίων δαπανών, η οποία εκκινεί από το 1974 και μετά, 

προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις τη δεκαετία του’80. Πρόκειται κυρίως για 

κοινωνικές δαπάνες που αφορούν στην παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, 

συντάξεις κ.α. Οι δημόσιες δαπάνες στο τέλος της δεκαετίας του’80 αγγίζουν το 40% 

του ΑΕΠ, από το 25% την περίοδο μέχρι το 1974, ενώ τη δεκαετία του’90 ανέρχονται 

και σταθεροποιούνται στο 46% του ΑΕΠ, ποσοστό που συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο
300

. 

Η επέκταση των δημοσίων κοινωνικών δαπανών συνιστά ένα αμφιλεγόμενο 

ζήτημα. Δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, τη δημόσια υγεία, την καθιέρωση ενός 

καθολικού ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος κ.α., συνιστούν αφενός 

απαραίτητες μέριμνες ενός κράτους που σέβεται τους πολίτες του, αφετέρου 

απαραίτητες προσπάθειες εκσυγχρονισμού και σύγκλισης με το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο, όπως, τουλάχιστον, κατανοούνταν την περίοδο εκείνη. Το πρόβλημα 

έγκειται στην οριοθέτηση δικλείδων ασφαλείας που θα αποτρέψουν τη διαφθορά και 

τις καταχρήσεις στους παραπάνω τομείς, πραγματικότητα για την οποία το ελληνικό 

κράτος διαχρονικά εθελοτυφλεί, καθώς και δημιουργίας αναπτυξιακών 

προϋποθέσεων μεγέθυνσης της οικονομίας, ικανών να εξασφαλίσουν πόρους για την 

επίτευξη των δημοσίων κοινωνικών δαπανών.  

Αντίθετα, η επέκταση των δημοσίων κοινωνικών δαπανών κατά τη δεκαετία 

του’80, καλύφθηκε, στο μεγαλύτερο μέρος της από δημόσιο δανεισμό, 

δημιουργώντας εκρηκτική άνοδο του δημοσίου χρέους της χώρας. Από 18,2% του 

ΑΕΠ το 1975, πέρασε στο 71,7% το 1990, για να αναβιβαστεί στο 99,2% το 1993
301
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Η επιδείνωση της εικόνας των μακροοικονομικών μεγεθών της περιόδου ήταν τόσο 

μεγάλη, η οποία, κατ’ εκτιμήσεις
302

, απορρόφησε την ωφέλεια της αύξησης των 

μισθών κατά 47% και των ημερομισθίων κατά 45%. Η δημοσιονομική εικόνα της 

περιόδου αποκαλύπτεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 14: Τα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδας περιόδου 1980-1990 

 

Έτος Καθαρός δανεισμός 

(%) 

Συνολικές δαπάνες 

(%) 

Χρέος γενικής 

κυβέρνησης (%) 

1980 -2,6 31,8 28,6 

1981 -9,1 38 34,5 

1982 -6,8 38,7 41,3 

1983 -7,6 40,5 41,9 

1984 -8,4 42,4 48 

1985 -11,7 45,6 54,7 

1986 -9,5 44,1 55,9 

1987 -9,2 46,4 62,2 

1988 -11,5 42,2 66,8 

1989 -14,4 43,6 69,9 

1990 -16,1 48,2 80,7 

 

ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
303

 

Η κατάσταση αυτή, κατάσταση παρ’ ολίγον χρεοκοπίας
304

, οδήγησε στον 

αναγκαστικό δανεισμό της χώρας από την τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έτσι, το 

Δεκέμβριο του 1985 η ΕΚ χορήγησε δάνειο στην Ελλάδα ύψους 1,75 δις$, σε δύο 

δόσεις. Για τη χορήγησή του, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε πρόγραμμα 

οικονομικής ανάκαμψης με στόχους, μεταξύ άλλων, τη μείωση του πληθωρισμού και 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στόχοι οι οποίοι, προφανώς, δεν 
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 Πρόκειται για την εκτίμηση των: ΣΚΛΙΑ Π. & ΜΑΡΉ Γ., «Τα κριτήρια σύγκλισης της ΟΝΕ και η 

εικόνα της Ελλάδας: Οι δεκαετίες του 1980 και του 1990», στο: Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-

2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 

2014, σελ. 48.  
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δημόσιο χρέος της χώρας το έτος 1990, (ο πίνακας το δίδει 80,7% του ΑΕΠ, ενώ λίγο παραπάνω 

αναφέρεται ως 71,7% του ΑΕΠ), πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία λαμβάνονται από δύο 

διαφορετικές πηγές: Την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στην περίπτωση του πίνακα και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το έτος 2013, στη δεύτερη περίπτωση, όπως την παραθέτει ο καθηγητής Τσαμαδιάς, 

σύμφωνα με την παραπομπή υπ. Αριθ. 301. Πάντως η διαφορά αντικατοπτρίζει τη γενικότερη σύγχυση 

των στατιστικών δεδομένων.  
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Μεταπολεμική Ελλάδα, 1944-2000, Αθήνα 2009, σελ. 375.  
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υλοποιήθηκαν
305

. Να σημειωθεί ότι, από το 1985 και εξής, η ελληνική οικονομία 

βρίσκεται σε συνεχή προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και, δυστυχώς, 

μέτρα λιτότητας. Οι περίοδοι 1985-1987 και 1990-1993 αποτελούν την αρχή για να 

ακολουθήσουν, στη συνέχεια, τα ποικίλα Προγράμματα Σύγκλισης
306

. 

Η όλη αυτή περίοδος συνοδεύτηκε από εκτεταμένη παραοικονομία και 

φοροδιαφυγή, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερες δανειακές ανάγκες και ακόμη 

περισσότερα προσκόμματα στα ποικίλα Προγράμματα Σύγκλισης. Η παραοικονομία 

και η φοροδιαφυγή, οι οποίες οδηγούν νομοτελειακά σε υστέρηση των δημοσίων 

εσόδων
307

 συνιστούν πάγια και διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. 

Τα δημόσια έσοδα εξυπηρετούνται από ένα απαρχαιωμένο φορολογικό σύστημα, με 

τη βασική του δομή να ανάγεται στη δεκαετία του’50 και τις όποιες αναμορφώσεις 

του, μετά το’74, να παρεμποδίζονται από τα ποικίλα συμφέροντα, τις συντεχνιακές 

αντιλήψεις, τις τεράστιες φοροαπαλλαγές και το πελατειακό κράτος. Ταυτόχρονα, 

εξαιτίας των προηγουμένων στρεβλώσεων, το κύριο βάρος πέφτει διαχρονικά στα 

«συνήθη υποζύγια» και τους έμμεσους φόρους, με αποτέλεσμα τη δεδομένη 

υστέρηση εσόδων. Μισθωτοί και συνταξιούχοι καταβάλουν, π.χ. το 1989, το 57% του 

συνολικού φόρου επί του δηλωθέντος εισοδήματος, ενώ η χώρα μας έχει διαχρονικά 

το μικρότερο ποσοστό ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ στη φορολογία εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, με το 1989 να ανέρχεται μόλις στο 2.38% του ΑΕΠ της
308

. 

Κατά συνέπεια, το έλλειμμα του προϋπολογισμού για περίοδο μεγαλύτερη της 

δεκαετίας  κινήθηκε στο 10%, για να φτάσει το 1990 στο 15% του ΑΕΠ, ενώ το 1993 

(χρονιά στην οποία ίσχυαν τα κριτήρια του Μάαστριχτ και με όλες τις απορίες να 

αναφύονται σχετικά με την ακατανόητη ελαστικότητα των κριτηρίων αυτών, σε 

αρκετές ευρωπαϊκές χώρες), μετράται στο 14%. Την περίοδο 1995-2008 το έλλειμμα 

του προϋπολογισμού μειώνεται και σταθεροποιείται στο 6%
309

, προφανώς λόγω των 

απαιτήσεων της ΟΝΕ. 

Πρέπει να ομολογηθεί ότι την περίοδο αυτή (δεκαετία του’ 80), ανάλογα 

φαινόμενα μεγέθυνσης του δημοσίου χρέους παρουσιάζονται σε πολλές χώρες, 

ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης, σε μεγάλο ποσοστό εξαιτίας της αύξησης του 

κοινωνικού κράτους, αλλά και της μείωσης της ανάπτυξης και της χαλαρής 

δημοσιονομικής πολικής της περιόδου. Η πραγματικότητα αυτή αποτυπώνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 15: Χρέος και ελλείμματα (% του ΑΕΠ, Γενικό της Κυβέρνησης) 

Χώρες 

1981 1988 

Χρέος Σύνολο 

Ελλείμ. 

Πρωτογενές Χρέος Σύνολο 

Ελλείμ. 

Πρωτογενές 

Ευρώπη - 10 40,6 3,8 1,4 58,7 2,9 -1,8 

Βέλγιο 75,7 12,6 4,8 126,5 5,9 -4,5 

Δανία 39,3 6,9 1,6 62,5 -1,0 -8,5 

Γερμανία 32,7 3,7 1,4 44,7 0,8 -2,0 

Ελλάδα 28,8 11,0 7,9 73,6 12,8 3,2 

Ισπανία 18,2 3,9 3,1 47,7 3,2 -0,3 

Γαλλία 24,6 1,9 -0,1 36,5 1,7 -1,1 

Ιρλανδία 76,8 13,4 6,8 118,6 5,1 -4,3 

Ιταλία 58,5 11,3 5,2 94,1 9,9 1,0 

Λουξεμβούργο 13,6 3,6 2,7 10,0 -5,6 -6,7 

Ολλανδία 45,9 5,5 1,0 78,5 4,5 -1,5 

Πορτογαλία 37,1 9,2 4,1 72,2 6,1 -2,4 

Μ. Βρετανία 52,3 2,6 2,4 48,6 -1,2 -4,7 

Η.Π.Α. 37,1 1,0 0,7 51,5 1,7 0,3 

Ιαπωνία 57,1 3,9 2,5 68,3 -0,2 -2,8 

         

ΠΗΓΗ: Public Debt Management: Theory and History, p.2
310

 

Εν τούτοις, η γενικευμένη αυτή αύξηση του δημοσίου χρέους δεν αποτελεί 

άλλοθι, εφόσον συνιστά πρόβλημα για όλες τις χώρες και για όλες τις οικονομίες. Το 

παράδειγμα της Ιαπωνίας την επόμενη δεκαετία, χωρίς, με κανένα τρόπο, να συνιστά 

παραλληλισμό, αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αναφορικά με τη χώρα μας, η 

αύξηση του δημόσιου χρέους συνοδεύτηκε από παράλληλη συρρίκνωση της 

παραγωγικής βάσης και διαιώνιση απαγορευτικών διαρθρωτικών προβλημάτων όπως 

η διαρκής μείωση της ανταγωνιστικότητας, ο μεγάλος πληθωρισμός, η εκτεταμένη 

διαφθορά και φοροδιαφυγή κ.α. Και παρά τα συνεχή προγράμματα σύγκλισης, αλλά 

και τον «πολιτικό» και «οικονομικό χρόνο» που είχε η χώρα να ανατρέψει, 

ουσιαστικά και όχι δημοσιονομικά, την κατάσταση δεν το κατόρθωσε, σε τρόπο ώστε 

δικαιολογημένα να γίνεται λόγος για χαμένες δεκαετίες.  

 

β) Η εισαγωγή της χώρας στην ΟΝΕ: πολιτικοοικονομική επιτυχία ή 

μεθοδευμένη αμετροέπεια;   

i) Άμεσες συνέπειες από την ένταξη της χώρας στη νομισματική ένωση.  

Η εισαγωγή της χώρας στην ΟΝΕ θεωρήθηκε ως ένας πολιτικός, κοινωνικός αλλά 

και οικονομικός άθλος, μιας μικρής χώρας και μιας μικρής και ασταθούς οικονομίας, 

η οποία κατόρθωσε την ένταξή της στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώπης. Η επιτυχία 

αυτή δυστυχώς μεταφράστηκε γρήγορα σε ένα είδος επανάπαυσης στην ασφάλεια 

                                                           
310

ΝΕΓΡΕΠΌΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΆΝΗ Μ., Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα. Αδιέξοδα και λύσεις, 

Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 48.  



99 
 

του Ευρώ και διαιώνισης του παλαιού και ατελέσφορου εγχώριου οικονομικού 

μοντέλου. Παραθεωρήθηκε εγκληματικά το γεγονός ότι, μια νομισματική αλλαγή 

όπως η αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ, είναι ανίκανη να εξαλείψει τα 

χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας
311

, η αποτύπωση των 

οποίων επιχειρήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.  

Η προτεραιότητα της εισόδου της χώρας στο κοινό νόμισμα δικαίως 

χαρακτηρίστηκε πολιτική, με την έννοια της ύπαρξης περισσότερων πολιτικών 

ωφελειών από την ένταξη, παρά οικονομικών. Ωστόσο, η οικονομική ωφέλεια, στην 

περίπτωση που αναγκαία λειτουργούν ορισμένες προϋποθέσεις, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ευκαταφρόνητη. Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, η εξάλειψη της 

συναλλαγματικής διαφοράς και η σταθερότητα των τιμών, ως πρώτιστα οφέλη από τη 

νομισματική ενοποίηση, δημιουργούν τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

της οικονομικής δραστηριότητας. Στις προϋποθέσεις αυτές πρέπει να προστεθούν η 

ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων, που θα οδηγούσαν τις 

επιχειρήσεις σε συμφερότερη επιλογή των συντελεστών παραγωγής τους και σε 

μεγαλύτερο κέρδος. Επιπλέον, η μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, η οποία 

είχε επιτευχθεί και πριν την επίσημη καθιέρωση του Ευρώ, μείωνε τα επιτόκια 

πιστώσεων από το εξωτερικό, χωρών με μεγάλο πληθωρισμό, όπως η Ελλάδα
312

. 

Προκειμένου, όμως, για τη χώρα μας, ελλείψει άλλων προϋποθέσεων, τα οφέλη αυτά 

είτε περιορίστηκαν στο ελάχιστο, είτε υπερφαλαγγίστηκαν από τα κόστη, όπως θα 

δειχθεί κατωτέρω.   

Πράγματι, η εξάλειψη της δυνατότητας νομισματικής πολιτικής από τη χώρα με 

την είσοδο στο Ευρώ, εξουδετέρωσε το «όπλο» της υποτίμησης, με αποτέλεσμα, η 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τα 

υψηλά ελλείμματα, να μη μπορούν να μετριαστούν μέσω του συναλλαγματικού 

μηχανισμού. Ο μεγάλος πληθωρισμός λειτούργησε περισσότερο αρνητικά στο 

πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορικού ανταγωνισμού μετά την ένταξη στην ΟΝΕ, 

λόγω ευκολότερης συγκρισιμότητας των τιμών που εκφράζονται σε ενιαίο νόμισμα. 

Ταυτόχρονα, όπως πλέον ευρύτατα αναγνωρίζεται, η συμμετοχή της Ελλάδας στην 

ΕΕ και στην ΟΝΕ, δε συνέβαλε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων τόσο στις ευρωπαϊκές, όσο και στις διεθνείς αγορές
313

. Με 

δεδομένο τον υψηλό πληθωρισμό και τα χαμηλά ποσοστά εμπορικών συναλλαγών με 

τα υπόλοιπα κράτη –μέλη, χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, δεν έπρεπε να μπουν 
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στο κοινό νόμισμα, σύμφωνα με την ανάλυση του καθηγητή De Grauwe
314

. Αντίθετα, 

ήδη από την είσοδό μας στην ΕΟΚ, παρατηρείται συρρίκνωση της παραγωγικής 

δομής και μείωση της ανταγωνιστικότητας, παρόλα τα «πακέτα σύγκλισης», τα οποία 

αναλώνονταν είτε στην ενίσχυση της κατανάλωσης, είτε στην εξυπηρέτηση του 

πελατειακού συστήματος
315

. Παράγοντες όπως: τεχνολογία, καινοτομία, υποδομές, 

οργάνωση του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

καταλυτικοί για την ανταγωνιστικότητα στο νέο πλαίσιο, βρίσκονταν πέρα από τους 

στόχους της οικονομικής μας πολιτικής. Και όλα αυτά, όταν είχε θεωρητικά 

επισημανθεί πως, το εγχείρημα του κοινού νομίσματος, μπορεί να οδηγήσει σε 

συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων στις πιο αναπτυγμένες περιοχές της 

Ένωσης και σε διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
316

. Σύμφωνα, άλλωστε, με τον 

καθηγητή De Grauwe
317

, η αναγκαία μείωση του πληθωρισμού των πληθωριστικών 

χωρών μέσα σε μια νομισματική ένωση, επιβάλλει στις αναπτυσσόμενες ή 

οικονομικά ασταθείς χώρες, την αύξηση της φορολογίας ή τον συνεχή δανεισμό.  

Η διατήρηση υψηλού πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία, η οποία 

δημιουργεί, με τη σειρά της, ένα υπερτιμημένο Ευρώ για τη χώρα, συνιστά ένα από 

τα θεμελιωδέστερα προβλήματα της οικονομίας μας. Μάλιστα, με την είσοδό μας στο 

κοινό νόμισμα, παρατηρήθηκε, κατά κοινή ομολογία ραγδαία αύξηση των τιμών. Το 

ζήτημα αυτό συνιστά οικονομικό παράδοξο αν αναλογιστεί κανείς την υποχρέωση 

της χώρας να συμμορφωθεί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, στο σημείο αυτό. Ωστόσο, 

υπήρχαν ανησυχίες ότι το Ευρώ μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και ως κινητήριος 

μοχλός για μεγάλες αυξήσεις τιμών στις χώρες της περιφέρειας. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο καθηγητή, η αύξηση των τιμών έφτασε στο 

σημείο να υπερφαλαγγίσει τα οφέλη από την εισαγωγή του Ευρώ
318

. Συνέπεια των 

πληθωριστικών τάσεων είναι η μείωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών, έναντι 

των χωρών του βορά, οι οποίες στην περίπτωση αυτή κερδίζουν από την υπάρχουσα 

ανωμαλία. Περαιτέρω συνέπεια συνιστά η αύξηση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών σε χώρες όπως η Ελλάδα, έναντι των βορείων χωρών της 

Ένωσης. Οι ίδιες επιδράσεις παρατηρούνται και στο εμπόριο με τρίτες χώρες (εκτός 

ΟΝΕ), με την πραγματική ανατίμηση του Ευρώ να είναι υψηλότερη από την 

ονομαστική σε χώρες της περιφέρειας, επιβαρύνοντας τις εξαγωγές και ευνοώντας τις 

εισαγωγές
319

.  
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DE GRAUWE P., Τα οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, μετ. Γιώργος Νέζης, Αθήνα, 2008, σσ. 

152-153. 
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 Για μια παρόμοια ανάλυση βλ. ΜΑΥΡΟΥΔΈΑΣ Σ., «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Καπιταλιστική κρίση και ενδο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) 

Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 405.  
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ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής;, 

Αθήνα 2012, σσ. 172-173.  
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 Βλ. DE GRAUWE P., Τα οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, μετ. Γιώργος Νέζης, Αθήνα, 2008, 

σσ. 55-56, όπου οι υποδειγματικές μαθηματικές αναλύσεις και η ειδικότερη βιβλιογραφία.  
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DE GRAUWE P., ο.π., σσ. 126-129.  
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 Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 180.  
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Με την ένταξη στην ΟΝΕ, πέρα από την εξάλειψη της δυνατότητας νομισματικής 

πολιτικής και τη δημοσιονομική πειθαρχία, η χώρα αποδέχθηκε την αποκλειστική 

χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα από τις ιδιωτικές αγορές χρήματος. Σύμφωνα με 

το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, απαγορεύεται τόσο ο δανεισμός χωρών της 

ευρωζώνης από την ΕΚΤ, όσο και ο διακρατικός εξωτερικός δανεισμός
320

. Με τον 

τρόπο αυτό οι αγορές αναγορεύονται σε ρυθμιστικό παράγοντα της οικονομίας του 

ευρωσυστήματος, και χώρες με σημαντικά και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, 

όπως η Ελλάδα, παραμένουν έωλες στα συμφέροντα και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια 

των αγορών κεφαλαίων. Περαιτέρω, η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ επέφερε, 

ταυτόχρονα την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας, σε επίπεδα, περίπου, 

της Γερμανίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη μεγάλων ελλειμμάτων και ενός 

δυσθεώρητου δημόσιου χρέους. Η ικανότητα αυτή λειτούργησε παραπειστικά, 

εφόσον, ακόμα και την ύστατη αυτή στιγμή, η χώρα δεν αξιοποίησε την εισροή 

κεφαλαίων σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, αλλά για αύξηση της εσωτερικής 

κατανάλωσης, κυρίως εισαγόμενων προϊόντων
321

. Το αποτέλεσμα ήταν η επιπλέον 

μεγέθυνση ελλειμμάτων και δημοσίου χρέους.  

Η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση προφανώς και δε δημιούργησε το 

πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου χρέους, λειτούργησε, όμως, ως πολλαπλασιαστής 

και επιταχυντής στην ανάδειξη των αδιεξόδων της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, τα 

υψηλά ελλείμματα αλλά και το μεγάλο δημόσιο χρέος, λειτούργησαν αποτρεπτικά, 

καταδικάζοντας την χώρα εκτός αγορών. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΟΝΕ, μη 

έχοντας το πλεονέκτημα της δημοσιονομικής πολιτικής και αδυνατώντας να ανατάξει 

διαρθρωτικά προβλήματα δεκαετιών, μοιραία παραδόθηκε βορά σε ποικίλα 

κερδοσκοπικά παιχνίδια και παγιδεύτηκε στον μονόδρομο της επιβαλλόμενης 

ευρωπαϊκής λιτότητας.   

ii) Η επισφαλής μέθοδος της ονομαστικής σύγκλισης για την είσοδο της χώρας                  

στην ΟΝΕ.  

Ο εθνικός στόχος, όπως αποκλήθηκε, της εισόδου της Ελλάδας στην ΟΝΕ 

πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2001 με την λογιστική ένταξη της χώρας στο 

Ευρώ
322

. Η πραγματικότητα αυτή θεωρήθηκε προϋπόθεση για την οικονομική 

ευημερία του τόπου, αλλά και για την αναβάθμιση του πολιτικού εκτοπίσματος της 

Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή οικονομική σκηνή.  
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ΚΟΤΙΌΣ Α. & ΚΟΥΤΟΥΛΆΚΗΣ Ε., «Η οικονομική πολιτική και οι συνέπειες στην πρόσβαση στο 

διεθνή δανεισμό», στο: Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό 
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πρόσφατης κρίσης και την αδυναμία προσφυγής –όχι μόνον της Ελλάδας, αλλά πολλών χωρών, κυρίως 

του ευρωπαϊκού νότου –στις αγορές για την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών τους, η ΕΚΤ 

αναγκάστηκε σε μετριασμό της σκληρής αυτής γραμμής. Περίπου αποδέχθηκε το ρόλο του δανειστή 

έσχατης προσφυγής, έστω και με την πολύπλοκη δομή των ποικίλων προγραμμάτων αντιμετώπισης 

της κρίσης, τα οποία αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής;, 

Αθήνα 2012, σσ.176-177.  
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 Ακολούθησε μεταβατική περίοδος ενός έτους και την 1
η
 Ιανουαρίου του 2002 κυκλοφόρησαν τα 

τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα του Ευρώ, τα οποία, έκτοτε, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά.  
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Η απόκλιση, όμως, της ελληνικής οικονομίας από τα κριτήρια της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ όλη την προηγούμενη δεκαετία, ήταν προκλητική και, σε συνδυασμό με 

τα υπάρχοντα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της χώρας, αποτελούσε 

εκρηκτικό μείγμα εκδήλωσης ασύμμετρων διαταραχών για την ευρωζώνη και 

αντίθετων, από τα αναμενόμενα, αποτελεσμάτων για την εθνική οικονομία
323

. Στην 

προκειμένη περίπτωση, η χώρα εκμεταλλεύτηκε τη γενικότερη ελαστικότητα ως προς 

τα κριτήρια του Μάαστριχτ και ακολούθησε την πεπατημένη της ονομαστικής 

σύγκλισης.  

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο
324

, η ελαστικότητα ως προς τα 

κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ ήταν γενικευμένη και αφορούσε 

οικονομικούς κολοσσούς, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Στην πραγματικότητα, 

μόνο το Λουξεμβούργο ικανοποιούσε πλήρως τα κριτήρια της συνθήκης, ενώ η 

Δανία και η Ιρλανδία βρίσκονταν πολύ κοντά
325

. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 

έτος 1991, ενέκρινε το κείμενο της Συνθήκης για την ΕΕ, ο πληθωρισμός στην 

Ελλάδα βρίσκονταν στο 19,46%, ενώ το δημόσιο έλλειμμα ανέρχονταν στο 9,95%. 

Τις διακυμάνσεις του ελληνικού πληθωρισμού, του ελλείμματος και του δημοσίου 

χρέους την περίοδο 1990-2000, εμφανίζει παραστατικά ο παρακάτω πίνακας326
. 

Πίνακας 16: Πληθωρισμός, δημόσιο έλλειμμα και χρέος ως ποσοστά του ΑΕΠ την περίοδο 

1990-2000 

 Πληθωρισμός Δημόσιο έλλειμμα  

(% ΑΕΠ) 

Πρωτογενές έλλειμμα 

(% ΑΕΠ) 

Δημόσιο χρέος  

(% ΑΕΠ) 

1990 20,34% -14,16 -5,14 71,68 

1991 19,46% -9,95 -1,26 74,02 

1992 15,88% -11,03 -0,66 79,08 

1993 14,41% -12,04 -0,68 99,18 

1994 10,87% -8,33 4,20 97,21 

1995 8,93% -9,15 2,19 97,90 

1996 8,19% -6,70 3,89 100,30 

1997 5,54% -5,95 3,43 97,49 

1998 4,77% -3,86 4,37 95,40 

1999 2,64% -3,13 4,34 94,86 

2000 3,15% -3,77 3,68 104,39 

                                ΠΗΓΗ: European Commission: Annual Macro-economic Database (AMECO) 

 

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη κριτική έχει ασκηθεί αναφορικά με το πόσο 

αντιπροσωπευτικοί είναι οι οικονομικοί δείκτες του Μάαστριχτ και κατά πόσο 

τίθενται αυθαίρετα, ικανοποιώντας τη γερμανική μονεταριστική προσέγγιση του 
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Αποτελεσμάτων που θα προέκυπταν είτε από την περιοριστική πολιτική για την επίτευξη της 

πραγματικής σύγκλισης, είτε από τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες εξωτερικού δανεισμού.  
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 Βλ. την πρώτη παράγραφο του δευτέρου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας, σσ. 39 κ.εξ.   
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Π., «Ονομαστική σύγκλιση της Ελλάδας με τα κριτήρια της ΟΝΕ: Πορεία χωρίς 

διαρθρωτικές αλλαγές και με απώλεια ανταγωνιστικότητας», στο: Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-

2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 

2014, σελ. 57. Για την οικονομική κατάσταση των χωρών της ΕΕ ως προς τα κριτήρια της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ βλ. τον πίνακα της σελ. 43, του δευτέρου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας.  
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 Στο: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Π., ο.π., σελ. 58.  
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Ευρώ. Πράγματι, οι μακροοικονομικοί αυτοί δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν ούτε τα 

διαρθρωτικά προβλήματα των οικονομιών των προς ένταξη χωρών, ούτε τις 

παραγωγικές και ανταγωνιστικές τους ικανότητες, ούτε και τους ποιοτικούς 

παράγοντες εκάστης οικονομίας των υποψηφίων χωρών
327

. Κατά συνέπεια, η 

σύγκλιση προς τα κριτήρια του Μάαστριχτ, μόνο ονομαστική θα μπορούσε να είναι, 

με ότι αυτό συνεπάγεται. Άλλωστε, η πρόσφατη κρίση απέδειξε έμπρακτα του λόγου 

το αληθές. Επιπλέον, τα ίδια τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ως καθαροί 

μακροοικονομικοί δείκτες, πέραν του ότι αγνοούν τους μικρο-οικονομικούς (π.χ. το 

κριτήριο των Άριστων Νομισματικών Περιοχών
328

), είναι στρεβλά και αυθαίρετα ως 

προς την επιλογή τους. Είναι, για παράδειγμα, εντελώς ακατανόητη η εμμονή στον 

πληθωρισμό και τα επιτόκια, τη στιγμή που παραθεωρείται προκλητικά το ύψος του 

δημόσιου χρέους, το οποίο η τρέχουσα κρίση απέδειξε κρίσιμο
329

.  

Στην περίπτωση, λοιπόν, της Ελλάδας, μιας μικρής οικονομίας που 

χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας, μικρή παραγωγική βάση, μεγάλο 

αριθμό αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, έλλειψη 

αναπτυξιακού μοντέλου
330

 και άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, η εισαγωγή της στην 

ΟΝΕ ξεκάθαρα επιτεύχθηκε μέσω της ονομαστικής σύγκλισης, της ποσοστιαίας, 

δηλαδή, σύγκλισης ως προς ορισμένους προϋποτιθέμενους μακροοικονομικούς 

δείκτες, οι οποίοι, σε καμία περίπτωση δεν κατοχύρωναν μια πορεία ευημερίας της 

χώρας. Η χώρα μπήκε στο Ευρώ ουσιαστικά μέσω της νομισματικής πολιτικής της 

περιόδου πριν την ένταξη και μιας φαινομενικής βελτίωσης των δημοσιονομικών 

δεικτών (δημιουργική λογιστική), εκμεταλλευόμενη την ελαστικότητα της ερμηνείας 

των κριτηρίων του Μάαστριχτ. 

Πρόκειται για ένα καθαρά πολιτικό πρόταγμα το οποίο έλαβε υπόψη του μόνον 

θετικές παραμέτρους (πχ. εξάλειψη της συναλλαγματικής αβεβαιότητας), χωρίς να 

υπολογίζει τις αρνητικές. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που επιτεύχθηκε η 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μείωσε την ανταγωνιστικότητα και διεύρυνε τις 

ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωμών. Η δημοσιονομική προσαρμογή έλαβε χώρα 

μέσω αύξησης της φορολογίας, λογιστικό ετεροχρονισμό των δαπανών και 

απόκρυψης χρέους, με τη βοήθεια εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων
331

. 
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Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής, 

Αθήνα 2012, σελ. 170. Οι εν λόγω ερευνητές αναφέρουν την περίπτωση του άρθρου 1091, παρ.1 

(άρθρο 140 της ισχύουσας Ενοποιημένης Συνθήκης), όπου διαλαμβάνονται, ως ένα βαθμό, και 

κριτήρια πραγματικής σύγκλισης, όμως τονίζουν ότι αυτά αγνοήθηκαν συστηματικά.  
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Βλ. DE GRAUWE P., Τα οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, μετ. Γιώργος Νέζης, Αθήνα, 2008,  

σελ. 237.  
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ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής, 

Αθήνα 2012, σελ. 171.  
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ΔΡΥΜΠΈΤΑΣ Ε. & ΚΑΛΟΓΕΡΊΔΗΣ Ν., «Η δυναμική και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2010», στο: Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ 

στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 2014, σελ. 87.  
331

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ Π., «Ονομαστική σύγκλιση της Ελλάδας με τα κριτήρια της ΟΝΕ: Πορεία χωρίς 

διαρθρωτικές αλλαγές και με απώλεια ανταγωνιστικότητας», στο: Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-

2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 

2014, σελ. 63. Πάντως, η πρακτική της δημιουργικής λογιστικής δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό 

φαινόμενο αλλά διεθνές και ευρωπαϊκό. Σύμφωνα με τον DE GRAUWE P., Τα οικονομικά της 
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Πρόκειται για την περίφημη «δημιουργική λογιστική», η οποία, τουλάχιστον στην 

ελληνική περίπτωση, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Goldman Sachs, 

σύμφωνα με ηλεκτρονικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel
332

. Η 

διαδικασία αφορούσε την τιτλοποίηση μέσω εξειδικευμένων παραγώγων, 

συγκεκριμένα μέσω των off-market cross currency swaps, ξένων νομισμάτων της 

χώρας (κυρίως γιεν και δολαρίων), δημιουργώντας αφανή κεφάλαια και 

μεταφέροντας υποχρεώσεις στο μέλλον
333

. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως και 

μετά την είσοδο της χώρας στην ευρωζώνη, παρατηρείται η ίδια ολιγωρία τόσο στη 

διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όσο και στην αντιμετώπιση των 

διαρθρωτικών οικονομικών προβλημάτων.  

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ότι η ολιγωρία αυτή συνοδεύτηκε από την αδιαφορία 

της ΕΕ για την πραγματική σύγκλιση των οικονομιών της ευρωζώνης. Προκειμένου 

περί της Ελλάδας, ήταν προ πολλού γνωστά τόσο τα δημοσιονομικά της μεγέθη, όσο 

και η ποιότητα της οικονομίας της. Ούτε είναι εύκολα αποδεκτό ότι η Ελλάδα 

μπορούσε να υποκρύψει, τόσο άνετα, είτε το έλλειμμα, είτε το δημόσιο χρέος. Είναι 

αδύνατο, στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, μια χώρα περιορισμένης 

οικονομικής ισχύος και περιορισμένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, να μπορέσει 

να ξεφύγει από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΕΕ και των ΗΠΑ. Δεν πρέπει να 

λησμονηθεί το γεγονός ότι τα εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα με τα 

οποία η Ελλάδα μπόρεσε να αποκρύψει μέρος του χρέους της για να μπει στην ΟΝΕ, 

δημιουργήθηκαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και ήταν τα ίδια με αυτά 

που οδήγησαν τις ΗΠΑ στη φούσκα των στεγαστικών δανείων, λίγα χρόνια 

αργότερα
334

. Και ήταν σε σαφή γνώση της ΕΕ, συγκεκριμένα της Eurostat, σε τρόπο 

ώστε, η μη θεσμική παρέμβαση της τελευταίας, να δημιουργεί δικαιολογημένα 

ερωτηματικά
335

. Άλλωστε, η χώρα βρίσκονταν περίπου σε μόνιμη δημοσιονομική 

επιτήρηση, τόσο πριν, όσο και μετά την εισαγωγή της στην ΟΝΕ, εξαιτίας των 

υπερβολικών ελλειμμάτων της. Κατά συνέπεια, η ένταξη της Ελλάδας στο κοινό 

νόμισμα
336

, όχι μόνο δεν αποτελεί πανάκεια για τη λύση των οικονομικών 

προβλημάτων της, αλλά, με τη συνενοχή των ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, 

αποτέλεσε μάλλον μια επισφαλή κίνηση τόσο για τη χώρα, όσο και για την 

προσπάθεια του κοινού νομίσματος.  
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γ) Το υψηλό δημόσιο χρέος της χώρας ως καταλύτης μετατροπής της κρίσης 

ρευστότητας σε ύφεση και υστέρηση.  

i) Ελληνική και παγκόσμια κρίση: διαλεκτική ανεξαρτησίας και αμοιβαιότητας. 

Από τις αρχές του 2009, με τη μεταφορά της κρίσης στην ευρωπαϊκή πλευρά του 

Ατλαντικού, η Ελλάδα άρχισε να δέχεται, με τον πλέον επώδυνο τρόπο, τις 

επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η αλληλεξάρτηση των αγορών και 

ιδιαίτερα του τραπεζικού συστήματος, όπως αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια, αποτέλεσαν τον καταλύτη μετατροπής μιας καταρχήν χρηματοπιστωτικής 

κρίσης σε ύφεση και υστέρηση. Η κρίση γρήγορα πέρασε στην πραγματική οικονομία 

και στην περίπτωση της Ελλάδας, εκφράστηκε ως κρίση δανεισμού της χώρας από τις 

διεθνείς αγορές, οι οποίες, λόγω της νέας κατάστασης, υιοθέτησαν φειδωλή 

στρατηγική στην παροχή ρευστότητας. 

Με την προσχώρηση της χώρας στη νομισματική ένωση, ο κίνδυνος της 

υποβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας λόγω υψηλών ελλειμμάτων και 

δημοσίου χρέους και η αύξηση του κόστους δανεισμού, δεν εκφράζεται ως πίεση για 

πιθανή υποτίμηση του νομίσματος και αλλαγή της πληθωριστικής πολιτικής, αλλά 

αντανακλάται στις κερδοσκοπικές επιθέσεις στην αγορά ομολόγων, μετατρέποντας, 

στην περίπτωση της Ελλάδας, την κρίση δανεισμού σε κρίση αφερεγγυότητας και όχι 

απλά κρίση ρευστότητας
337

. Η πραγματικότητα αυτή, στηριγμένη στην απόφαση της 

ΕΕ για τη μη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα από την Κεντρική Τράπεζα, σε 

συνδυασμό με τις ποικίλες κερδοσκοπικές επιθέσεις που δέχθηκε η χώρα με το 

ξέσπασμα της κρίσης και τις επώδυνες κοινωνικές συνέπειες που αυτή επέφερε, 

οδήγησαν στην αντίληψη ότι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση είναι η ΕΕ, 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι διεθνείς χρηματαγορές. Ωστόσο, μια τέτοια 

αντίληψη, παρά τα όποια ερείσματά της, αμνηστεύει αδιέξοδες και καταστροφικές 

πολιτικές περίπου μισού αιώνα
338

, που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση δημόσιου 

χρέους.  

Όπως έχει, ήδη, επισημανθεί, το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου χρέους δεν 

το δημιούργησε η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση. Η τελευταία, λειτούργησε ως 

επιταχυντής στην ανάδειξη προϋπαρχόντων αδιεξόδων. Το δημόσιο χρέος μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο, δυστυχώς, δεν 

αντιμετωπίστηκε, ούτε με την είσοδο της χώρας στην τότε ΕΟΚ, ούτε με την είσοδό 

μας στην ΟΝΕ. Για παράδειγμα, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε απόλυτες τιμές 

περισσότερο από 27 φορές, μόνο την περίοδο 1980-1992, χωρίς να σημειώνεται 

αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ. Αντίθετα, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, 

από 40% το 1980 έφτασε στο 127% το 1992
339

. Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία 

                                                           
337

ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους –Τραπεζών, τομ. 1
ος

 , Αθήνα, 2013, σελ. 35.  
338

 Εκκινώντας από το συμβατικό ορόσημο της μεταπολίτευσης.  
339

ΓΑΛΑΝΌΣ Γ., «Η δημοσιονομική θέση της ελληνικής οικονομίας», στο: Ελληνική Πολιτική 

Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής 

Σκλιάς, Αθήνα, 2014, σελ.157.  



106 
 

διόγκωνε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητάς της, όπως αυτό αποτυπώνεται στο 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
340

. Όπως παρατηρεί ο αείμνηστος 

καθηγητής Δρεττάκης, αντί να χρησιμοποιήσουν οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις 

κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας, επέμεναν στην κατανάλωση με δανεικά και τις παροχές, με 

αποτέλεσμα την αύξηση των ελλειμμάτων και τη διόγκωση του δημοσίου χρέους
341

. 

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και μια σειρά λανθασμένων πολιτικών και 

υστερήσεων της τελευταίας, πριν την κρίση, περιόδου, ιδιαίτερα κρίσιμων εν όψει της 

επικείμενης κρίσης.  

Πράγματι, σε όλη αυτή την περίοδο, 1999-2009, η δημοσιονομική προσαρμογή 

στηρίζονταν στην αύξηση των φόρων και όχι στη συγκράτηση των δαπανών. Παρόλα 

αυτά, η προνομιακή φορολογική μεταχείριση, αποτελεί μόνιμη παθογένεια της 

ελληνικής οικονομίας. Το 2001, έτος κρίσιμο λόγω της ένταξης της χώρας στο ευρώ, 

εμφανίστηκε υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού, οφειλόμενη 

κυρίως στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, χρηματιστηριακών 

συναλλαγών, τόκων ομολόγων και καταθέσεων, καθώς και στον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης υγρών καυσίμων
342

. Το 2002 σημειώθηκε μεγάλη υπέρβαση των 

πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (κατά 1,112 δις €), η οποία 

αντιμετωπίστηκε με μείωση των δημοσίων δαπανών και έκτατη φορολογία. Τον 

Ιούνιο του 2002, η Eurostat αναθεώρησε και συμπλήρωσε τους κανόνες του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ 95), με αποτέλεσμα να αναθεωρηθεί 

και το ελληνικό έλλειμμα και χρέος από το 2000 και μετά, με αποτέλεσμα μικρά 

πλεονάσματα των προηγουμένων ετών να μετατραπούν σε ελλείμματα
343

. Η ελληνική 

οικονομία το 2003, ενώ παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ 

(4,02%), αύξησε το έλλειμμά της από 1,43% του ΑΕΠ το 2002 σε 2,95% του ΑΕΠ το 

2003, με αποτέλεσμα την αύξηση των δανειακών αναγκών της κατά 1,9 ποσοστιαία 

μονάδα του ΑΕΠ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αποτέλεσμα της τακτικής 

αυτής ήταν η ενεργοποίηση από την ΕΕ της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, 

τον Μάιο του 2004. Την επόμενη χρονιά (2005), στο πλαίσιο περιοριστικής πολιτικής 

το έλλειμμα μειώθηκε και παράλληλα δημιουργήθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 

0,5% του ΑΕΠ, από μείωση των δαπανών για επενδύσεις και τη συγκράτηση 

δαπανών του προϋπολογισμού. Μείωση του ελλείμματος υπήρξε και την επόμενη 

χρονιά (2006), για να αυξηθεί κατά 2,405 δις €, το 2007. Μετά την αναθεώρηση των 

στατιστικών στοιχείων από τη Eurostat το 2009, το έλλειμμα του 2007 ανήλθε στο 

3,6% του ΑΕΠ, του 2008 σε 7,7% και του 2009 σε 12,9% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα του 
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2009 αυξήθηκε περεταίρω στο 15,6% του ΑΕΠ, λόγω της περίφημης δεύτερης 

αναθεώρησης των στατιστικών στοιχείων για το έτος αυτό.  

Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος στην παραπάνω συλλογιστική, ο οποίος επιμένει 

στο ότι, παρά τα εγνωσμένα ελληνικά προβλήματα, η διεθνής κρίση του 2008 

προξένησε τέτοια καταστροφή που και σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης να 

επανέρχονταν οι οικονομίες των χωρών, πάλι θα παρουσίαζαν δημοσιονομικό 

έλλειμμα. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ο καθηγητής Stiglitz παρατηρεί τον φαύλο 

κύκλο που δημιουργείται, εν όψει μάλιστα της αβεβαιότητας στην παγκόσμια 

οικονομία μετά την κρίση, από την στρατηγική της ελληνικής ανάκαμψης, η οποία, 

οδηγώντας σε ακόμη χαμηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, μάλλον οδηγεί 

στην ύφεση
344

. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανάλυση του Toporowski, ο 

οποίος επισημαίνει την ευθύνη του ελαττωματικού σχεδιασμού  των θεσμών της 

ευρωζώνης, συγκεκριμένα για την ελληνική περίπτωση. Ο ίδιος μελετητής τονίζει ότι 

και εάν ακόμη δεν βρίσκονταν η Ελλάδα στη θέση του αδύναμου κρίκου της ΕΕ, θα 

υπήρχε κάποια άλλη χώρα –μέλος με υψηλό χρέος
345

 και ελλείμματα για το ρόλο 

αυτό
346

. 

Άλλωστε, το ύψος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο σε απόλυτες τιμές, 

όσο και ως ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, είναι πάρα πολύ μικρό σε σύγκριση με 

άλλες χώρες της Ένωσης. Εκείνο που συνιστούσε την ιδιομορφία του ελληνικού 

χρέους στο ξεκίνημα της κρίσης ήταν το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

(75%), ανήκε στις ξένες, ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ μόλις το 25% σε ελληνικές
347

. 

Πράγματι, από τα 319 δις € που ήταν το ελληνικό χρέος τον Απρίλη του 2010, τα 294 

ήταν με μορφή ομολόγων, ενώ τα 8,6 δις € σε τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Από 

αυτά, 240 δις € χρέους κατείχαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, 55 δις οι γαλλικές, 47 δις οι 

ελβετικές, 30 δις οι γερμανικές κ.α.
348

. Γίνεται, έτσι, εύκολα κατανοητό πως πιθανή 

ελληνική χρεοκοπία θα παρέσυρε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών τραπεζών, 

κυρίως γαλλικών και γερμανικών
349

. Σε έκθεση της Bertelsmann Stiftung του 2012 
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αναφέρεται ότι, στην πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλάδας και των αλυσιδωτών 

επιπτώσεων που θα επιφέρει, το ΑΕΠ των 42 μεγαλυτέρων χωρών θα μπορούσε να 

μειωθεί μέχρι και 17,2 τρις €, έως το 2020
350

. Επιπλέον, μια σειρά γεγονότων και 

αποκαλύψεων έρχονται να εντείνουν τις υποψίες περί επιτηδευμένης κερδοσκοπικής 

επίθεσης στην ελληνική οικονομία, γνωστής στους οικονομικούς παράγοντες της 

Ευρώπης. Πέρα από τη γνωστή πια απόκρυψη του ελληνικού χρέους από την 

Goldman Sachs, προκειμένου η χώρα να γίνει μέλος της ΟΝΕ, πρακτική που η 

νομοθετική αποτροπή της στην Αμερική αποκλήθηκε «διάταξη περί ελληνικής 

απάτης»
351

, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τράπεζα έπαιξε ενεργό ρόλο στην προσπάθεια 

χειραγώγησης του Ευρώ, μέσω της ελληνικής κρίσης. Μετά τις αποκαλύψεις του 

Strauss-Kahn για προσυμφωνημένη υπαγωγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ και τη διαταγή 

έρευνας των αμερικανικών αρχών για τη διαπίστωση τυχόν έρευνας χειραγώγησης 

του Ευρώ, τα ερωτήματα παραμένουν, όντως, ανοικτά
352

.  

Εντούτοις, οι ανωτέρω επισημάνσεις, παρά την βαρύτητά τους, δε θα πρέπει να 

συγκαλύψουν τόσο την πραγματικότητα ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι 

προϊόν της κρίσης, όσο και τις αστοχίες της οικονομικής μας πολιτικής, τουλάχιστον 

από την μεταπολίτευση και μετά. Κατακλείοντας, μπορούμε με βεβαιότητα να 

συμπεράνουμε, σε συμφωνία με τον καθηγητή Βαΐτσο
353

, ότι η ελληνική κρίση θα 

εκδηλώνονταν κάποια στιγμή, ανεξάρτητα από την πρόσφατη παγκόσμια κρίση. 

Πιθανότατα άλλη χρονική στιγμή, με άλλη ένταση και διαφορετικά κοινωνικο-

οικονομικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η παθογένεια της ελληνικής οικονομίας δεν 

μπορούσε να συνεχιστεί ανώδυνα επ’ αόριστον.  

ii) Ανάλυση της πορείας του δημοσίου χρέους μετά τη μεταπολίτευση. 

Με συμβατικό ορόσημο την περίοδο μετά την μεταπολίτευση παρατηρείται μια 

διαρκής αύξηση του χρέους τόσο ως απόλυτου μεγέθους, όσο και ως ποσοστού του 

ΑΕΠ. Το σχετικά χαμηλό χρέος της υποπεριόδου 1975-1980 απέκτησε μια ραγδαία 

αυξητική πορεία κατά την επόμενη δεκαετία, κατά την οποία ανήλθε και παγιώθηκε 

σε απαγορευτικά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επίπεδα. Η σημαντική επέκταση στις 

εγγυήσεις του δημοσίου
354

 κατά την δεκαετία αυτή (το 1989 ανήλθαν στο 32% του 

ΑΕΠ) και η κατάπτωσή τους τα επόμενα (τρία) χρόνια, επιβάρυνε το δημόσιο χρέος, 

μέρος του οποίου παρέμενε αφανές μέχρι και το 1993, οπότε ενσωματώθηκε στα 

                                                                                                                                                                      
αναδιάρθρωση του χρέους με τα εξής λόγια: «Staff pointed out that dept restructuring has been ruled 

out by Greek authorities themselves». Πρβλ. IMF, 2010, σελ. 3, όπως παρατίθεται στο: ΡΟΥΚΑΝΆΣ ΣΠ., 

ο.π., σελ. 448.  
350

 Η πληροφορία από το ΣΚΛΙΆΣ Π., & ΜΑΡΉΣ Γ., «Η ένταξη στο Μηχανισμό στήριξης», στο: 

Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων 

Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 2014, σελ. 468.  
351

 Βλ. STIGLITZ J., Ο θρίαμβος της απληστίας. Η ελεύθερη αγορά και η κατάρρευση της παγκόσμιας 

οικονομίας, τομ. Β΄, μετ. Ρούσσος Ν., Αθήνα, 2014
2
, σελ. 241, σημ. 24.  

352
 Για τα θέματα αυτά πρβλ. ΜΑΡΙΆΣ  Ν., Το Μνημόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος: 

«Πειραματόζωον η Ελλάς», Αθήνα, 2011, σσ. 219-220, όπου και οι σχετικές παραπομπές.  
353

ΒΑΪΤΣΟΣ Κ., «Ελληνική και παγκόσμια οικονομική κρίση: Αναπτυξιακές διαστάσεις σε ένα διεθνές 

πλαίσιο αλληλεξάρτησης», στο: Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., 

Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 330.  
354

 Δάνεια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, χρέη των ΔΕΚΟ κ.α. 
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επίσημα στοιχεία. Η πτώση του πληθωρισμού,  η μείωση των ονομαστικών επιτοκίων 

και η κατά περιόδους οικονομική μεγέθυνση ως επιπτώσεις της ένταξης της χώρας 

στην ευρωζώνη, λειτούργησαν σταθεροποιητικά για το δημόσιο χρέος ως ποσοστού 

του ΑΕΠ, ενώ συνεχίζονταν η αύξησή του ως απόλυτου μεγέθους
355

. Η 

πραγματικότητα αυτή αποτυπώνεται στους παρακάτω δύο πίνακες οι οποίοι 

παρουσιάζουν την εξέλιξη του δημοσίου χρέους, τόσο ως απολύτου μεγέθους, όσο 

και ως ποσοστού του ΑΕΠ, από τη μεταπολίτευση έως και το 2012.  

 

Πίνακας 17: Δημόσιο χρέος ως απόλυτο μέγεθος και μεταβολές, 1975-2012 

Έτος Δημόσιο χρέος Μεταβολή δημόσιου χρέους ανά Π.Δ. 
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Σε τρέχουσες τιμές (δις ευρώ) 

1975 3,9   

4,6/0,8 117,9/19,7 17,4 

1976 4,6 0,7 17,9 

1977 5,2 0,6 13,0 

1978 7,2 2,0 38,5 

1979 7,9 0,7 9,7 

1980 8,5 0,6 7,6 

1981 11,9 3,4 40,0 Χ Χ Χ 

1982 15,3 3,4 28,6 

24,9/3,6 209,2/29,9 18,0 

1983 17,6 2,3 15,0 

1984 23,4 5,8 33,0 

1985 23,2 -0,2 -0,9 

1986 25,4 2,2 9,5 

1987 29,1 3,7 14,6 

1988 36,8 7,7 26,5 

1989 42,2 5,4 14,7 Χ Χ Χ 

1990 49,5 7,3 17,3 Χ Χ Χ 

1991 57,5 8,0 16,2 
14,7/7,3 29,7/14,8 13,9 

1992 64,2 6,7 11,7 
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ΤΣΑΜΑΔΙΆΣ Κ., «Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος 

κατά τις διακυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου: Συγκριτική αξιολόγηση», στο: Ελληνική 

Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –

Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 2014, σσ. 116-117.  
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1993 84,9 20,7 32,2 Χ Χ Χ 

1994 88,7 3,8 4,5 

83,1/8,3 97,9/9,8 7,1 

1995 95,0 6,3 7,1 

1996 107,7 12,7 13,4 

1997 114,9 7,2 6,7 

1998 115,7 0,8 0,7 

1999 122,3 6,6 5,7 

2000 141,0 18,7 15,3 

2001 151,9 10,9 7,7 

2002 159,2 7,3 4,8 

2003 168,0 8,8 5,5 

2004 183,2 15,2 9,0 Χ Χ Χ 

2005 195,4 12,2 6,7 

80,1/20,0 43,7/10,9 9,5 
2006 224,2 28,8 14,7 

2007 239,3 15,1 6,7 

2008 263,3 24,0 10,0 

2009 299,7 36,4 13,8 Χ Χ Χ 

2010 329,5 29,8 9,9 29,8 9,9 9,9 

2011 355,1 25,7 7,8 Χ Χ Χ 

2012 303,9 -51,3 -14,4 Χ Χ Χ 

 

Πηγή:European Commission, 2013
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ΤΣΑΜΑΔΙΆΣ Κ., «Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος 

κατά τις διακυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου: Συγκριτική αξιολόγηση», στο: Ελληνική 

Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –

Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 2014,σσ. 111-112. Οι στήλες Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ από υπολογισμούς του 

συγγραφέα. Όπου Χ έτος εκλογών, όπου Μ.Τ. μέση τιμή και όπου Π.Δ. περίοδος διακυβέρνησης.  
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Πίνακας 18: Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και μεταβολές, 1975-2012 

Έτος Δημόσιο χρέος  Μεταβολή δημόσιου χρέους ανά Π.Δ. 
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Σε τρέχουσες τιμές (δις 

ευρώ) 

1975 8,2   

4,3/0,7 23,6/3,9 0,9 5,0 

1976 17,7 -0,5 -2,7 

1977 17,9 0,2 1,1 

1978 23,2 5,3 29,6 

1979 22,7 -0,5 -2,2 

1980 22,5 -0,2 -0,9 

1981 26,7 4,2 18,7 Χ Χ Χ Χ 

1982 30,2 3,5 13,1 

34,9/5,0 130,7/18,7 5,0 12,8 

1983 34,6 4,4 14,6 

1984 41,3 6,7 19,4 

1985 48,3 7,0 16,9 

1986 50,2 1,9 3,9 

1987 56,4 6,2 12,4 

1988 61,6 5,2 9,2 

1989 64,8 3,2 5,2 Χ Χ Χ Χ 

1990 71,7 6,9 10,6 Χ Χ Χ Χ 

1991 74,0 2,3 3,2 
7,4/3,7 10,3/5,2 3,7 5,0 

1992 79,1 5,1 6,9 

1993 99,2 20,1 25,4 Χ Χ Χ Χ 

1994 97,2 -2,0 -2,0 

-0,9/-0,1 -0,9/-0,1 -0,1 0,0 

1995 97,9 0,7 0,7 

1996 100,3 2,4 2,5 

1997 97,5 -2,8 -2,8 

1998 95,4 -2,1 -2,2 

1999 94,9 -0,5 -0,5 

2000 104,4 9,5 10,0 

2001 104,7 0,3 0,3 

2002 102,6 -2,1 -2,0 

2003 98,3 -4,3 -4,2 

2004 99,8 1,5 1,5 Χ Χ Χ Χ 

2005 101,2 1,4 1,4 

13,1/3,3 13,1/3,3 3,3 3,2 
2006 107,5 6,3 6,2 

2007 107,2 -0,3 -0,3 

2008 112,9 5,7 5,3 

2009 129,7 16,8 14,9 Χ Χ Χ Χ 

2010 148,3 18,6 14,3 18,6 14,3 18,6 14,3 

2011 170,3 22,0 14,8 Χ Χ Χ Χ 

2012 156,9 -13,4 -7,9 Χ Χ Χ Χ 

                                                                                                         Πηγή:European Commission, 2013
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ΤΣΑΜΑΔΙΆΣ Κ., «Ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας, το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος 

κατά τις διακυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου: Συγκριτική αξιολόγηση», στο: Ελληνική 

Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –

Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 2014, σσ. 111-112. Οι στήλες Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ από υπολογισμούς του 

συγγραφέα. Όπου Χ έτος εκλογών, όπου Μ.Τ. μέση τιμή και όπου Π.Δ. περίοδος διακυβέρνησης.  
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Η ανάλυση των πινάκων καταδεικνύει τη σταθερή, κατ’ έτος, αύξηση του 

δημοσίου χρέους, ακόμη και σε περιόδους δημοσιονομικής προσαρμογής. Η 

πραγματικότητα αυτή φανερώνει, με τη σειρά της την αλληλεξάρτηση χρέους και 

ελλειμμάτων. Πράγματι, τα κατ’ έτος ελλείμματα προστίθενται σταθερά στο υπάρχον 

δημόσιο χρέος και το αυξάνουν διαρκώς. Όσο η οικονομική μεγέθυνση-ανάπτυξη 

είναι μεγαλύτερη του πρωτογενούς ελλείμματος, τότε δεν υπάρχει ιδιαίτερο 

πρόβλημα. Αν η ανάπτυξη είναι μικρότερη του πρωτογενούς ελλείμματος ή το 

επιτόκιο του δημόσιου χρέους υπερβαίνει το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο λόγος 

χρέους προς ΑΕΠ αυξάνεται διαρκώς
358

. Η επαμφοτερίζουσα σχέση των ελλειμμάτων 

προς την οικονομική μεγέθυνση της Ελλάδας, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 19: Σχέση οικονομικής μεγέθυνσης και δημοσίου ελλείμματος: 1975-2012 

Έτος Μεγέθυνση - Ανάπτυξη 
Δημόσιο έλλειμμα 
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1975 95,7 6,4 

4,5/4,6 

0,6 2,9 

0,8 2,5 

1976 102,2 6,9 0,4 1,6 

1977 105,2 2,9 0,8 2,5 

1978 112,8 7,2 1,0 2,9 

1979 116,6 3,3 0,9 2,4 

1980 117,3 0,7 1,0 2,6 

1981 115,5 -1,6 Χ 0,4 19,0 Χ Χ 

1982 114,2 -1,1 

0,7/0,7 

3,6 6,8 

5,1 9,0 

1983 113,0 -1,1 4,0 7,5 

1984 115,2 2,0 4,8 8,3 

1985 118,1 2,5 6,9 11,6 

1986 118,8 0,5 5,1 9,4 

1987 116,1 -2,3 4,9 9,1 

1988 121,0 4,3 6,4 10,4 
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 Βλ. DE GRAUWE P., Τα οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, μετ. Γιώργος Νέζης, Αθήνα, 2008, 

σελ. 360. Η θέση της οικονομικής θεωρίας ότι η διατήρηση των ελλειμμάτων, όταν υπάρχει 

οικονομική μεγέθυνση, δεν συνιστά ιδιαίτερο πρόβλημα, κρίνεται σχετική. Πρώτον διότι τα 

ελλείμματα αυξάνουν διαρκώς το δημόσιο χρέος σε απόλυτες τιμές, δεύτερον διότι μια χώρα με υψηλό 

δημόσιο χρέος είναι πάντα επισφαλής (πχ. Ιαπωνία), τρίτον δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια εσαεί 

οικονομική μεγέθυνση, ιδιαίτερα σε ασταθείς μικρομεσαίες οικονομίες όπως η ελληνική και τέταρτον 

και κυριότερο, γιατί σε περιόδους κρίσεων και οικονομικών ανακατατάξεων το χρέος λειτουργεί 

καταστροφικά.  
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1989 125,6 3,8 Χ 8,4 12,2 Χ Χ 

1990 125,6 0,0 Χ 10,4 14,2 Χ Χ 

1991 129,5 3,1 
1,9/1,9 

8,1 9,9 
8,8 10,5 

1992 130,4 0,7 9,4 11,0 

1993 128,4 -1,6 Χ 10,7 12,0 Χ Χ 

1994 130,9 2,0 

4,1/3,5 

7,8 8,3 

6,9 5,6 

1995 133,7 2,1 9,1 9,1 

1996 136,8 2,4 7,3 6,7 

1997 141,8 3,6 7,1 5,9 

1998 146,6 3,4 4,7 3,9 

1999 151,6 3,4 4,1 3,1 

2000 158,4 4,5 5,2 3,8 

2001 165,0 4,2 6,5 4,5 

2002 170,7 3,4 7,6 4,9 

2003 180,8 5,9 9,9 5,8 

2004 188,7 4,4 Χ 13,8 7,5 Χ Χ 

2005 193,0 2,3 

2,9/2,8 

10,9 5,6 

15,4 7,1 
2006 203,7 5,5 12,6 6,0 

2007 210,9 3,5 15,1 6,8 

2008 210,4 -0,2 23,1 9,9 

2009 203,8 -3,1 Χ 36,1 15,9 Χ Χ 

2010 193,8 -4,9 -4,9/-4,6 24,0 10,8 24,0 10,8 

2011 180,0 -7,1 Χ 20,0 9,6 Χ Χ 

2012 168,5 -6,4 Χ 17,5 9,0 Χ Χ 

                                                                                        

                                                                                       Πηγή: European Commission, 2013
359 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι από το 1980 το ετήσιο έλλειμμα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, υπερβαίνει την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ. Αυτό 

σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης του δημοσίου χρέους ήταν ταχύτερος του αντιστοίχου 

ρυθμού αύξησης του εθνικού προϊόντος
360

. 

Οι αιτίες των διαχρονικά υψηλών ελλειμμάτων δεν μπορεί να είναι παρά 

πολιτικές. Οι πρωτογενείς δαπάνες της γενικής κυβέρνησης αυξάνονταν ταχύτερα 

από τα συνολικά έσοδα, ενώ στην Ελλάδα δεν μπόρεσε, ουσιαστικά, ποτέ να 

τιθασευτεί ο πληθωρισμός. Οι υψηλές αμυντικές δαπάνες, κατά πολύ υψηλότερες από 
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αυτές των χωρών της ΕΕ, η στενή φορολογική βάση, η φοροδιαφυγή, η διαρκής 

πτώση της ανταγωνιστικότητας, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

είναι οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών αιτιών του ελλείμματος
361

. Σ’ 

αυτά πρέπει να προστεθούν, σύμφωνα με τον καθηγητή Δρεττάκη, οι αναθέσεις 

έργων και οι προμήθειες του δημοσίου σε ντόπιες και ξένες επιχειρήσεις με 

προνομιακούς όρους, στο πελατειακό κράτος το οποίο με νομοθετικές ρυθμίσεις και 

προεδρικά διατάγματα μείωνε ή απάλλασσε από τη φορολογία οργανωμένες ομάδες 

συμφερόντων, στη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και εισφοροδιαφυγή, στην 

παραοικονομία κ.α.
362

.  

Από το 1996 το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ, ακολουθώντας αυξητική 

πορεία, με εξαίρεση την υποπερίοδο 2003-2004, μέχρι και το ξέσπασμα της 

ελληνικής κρίσης το 2009, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:  

 

Πίνακας 20: ΑΕΠ και δημόσιο χρέος τα έτη 1995-2009 και ποσοστιαίες μεταβολές τους 

Έτη Σε εκατ. ευρώ Δημόσιο χρέος 

ως % ΑΕΠ 

Ποσοστιαίες  μεταβολές 

ΑΕΠ Δημόσιο χρέος ΑΕΠ σε ευρώ Δημοσίου χρέους 

Σε ευρώ Ως % ΑΕΠ 

1995 100.717 95.013 97,0    

1996 109.734 107.666 99,4 9,0 13,3 2,5 

1997 119.937 114.864 96,6 9,3 6,7 -2,8 

1998 121.985 115.679 94,5 1,7 0,7 -2,2 

1999 131.936 122.335 94,0 8,2 5,8 -0,5 

2000 137.930 140.971 103,4 4,5 15,2 10,0 

2001 146.428 151.869 103,7 6,2 7,7 0,3 

2002 156.615 159.214 101,7 7,0 4,8 -1,9 

2003 172.431 168.025 97,4 10,1 5,5 -4,2 

2004 185.266 183.157 98,6 7,4 9,0 1,2 

2005 194.819 195.421 100,0 5,2 6,7 1,4 

2006 209.920 224.204 106,1 7,8 14,7 6,1 

2007 225.540 238.581 105,0 7,4 6,4 -1,0 

2008 235.679 261.936 110,3 4,5 9,8 5,0 

2009 233.046 298.032 126,8 -1,1 13,8 15,0 

 Μέσες ετήσιες αυξήσεις Μέσες ετήσιες % αυξήσεις 

1996-2004 9.394 9.794 0,2 7,0 7,6 0,3 

2005-2009 9.556 22.975 5,6 4,7 10,3 5,3 

                                                                                                                                         Πηγή:Eurostat
363

 

 

Τα διαρκή ελλείμματα και το ολοένα και αυξανόμενο δημόσιο χρέος έχουν ως 

άμεση και προφανή συνέπεια την αύξηση των δαπανών για την εξυπηρέτησή του. 

Από το 1992 μέχρι και το 2012 οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους κεντρικής 

διοίκησης αυξάνονται συνεχώς, αποτελώντας την πιο υψηλή δαπάνη στον ελληνικό 
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προϋπολογισμό. Η πραγματικότητα αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα από 

την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014:  

Πίνακας 21: Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους κεντρικής διοίκησης 1992-2012 σε εκατομμύρια ευρώ 

 

Έτη Α) Χρεολύσια Β) Τόκοι 

Γ) Παράλληλες 

δαπάνες 

Γενικό σύνολο 

(Α+Β+Γ) 

1992 6.406 4.123 71 10.600 

1993 4.707 6.228 135 11.070 

1994 7.162 8.990 190 16.342 

1995 7.907 9.098 307 17.312 

1996 10.263 9.641 339 20.243 

1997 10.145 8.809 308 19.262 

1998 9.682 9.018 170 18.870 

1999 9.251 9.290 101 18.642 

2000 13.131 9.499 58 22.688 

2001 11.618 9.289 39 20.946 

2002 20.280 8.535 59 28.874 

2003 20.763 9.208 70 30.041 

2004 18.444 9.283 72 27.799 

2005 20.379 9.616 71 30.066 

2006 16.589 9.441 56 26.086 

2007 22.195 9.657 71 31.923 

2008 26.246 11.134 72 37.452 

2009 29.135 12.184 141 41.460 

2010 19.549 12.977 246 32.772 

2011 28.847 16.130 218 45.195 

2012 23.908 12.133 631 36.672 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών, 2013
364

 

Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης και το πρόβλημα ρευστότητας που 

δημιούργησε, η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις αγορές και βρέθηκε σε παντελή 

αδυναμία εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους της, οδηγούμενη στο Μηχανισμό 

Στήριξης και τα περίφημα Μνημόνια. Η ίδια η πραγματικότητα της κρίσης αποτέλεσε, 

όπως έχουμε παρατηρήσει ανωτέρω, παράγοντα επιβάρυνσης του δημοσίου χρέους 

όλων των χωρών της ΕΕ, ιδιαιτέρως της ευρωζώνης. Η παγκόσμια αβεβαιότητα, η 

διάθεση κερδοσκοπίας και έλλειψη ρευστότητας, έκαναν επιφυλακτικές τις αγορές 

στην παροχή δανεισμού, ιδιαίτερα σε χώρες που θεωρούνταν επισφαλείς. Ωστόσο, 

παρά τη χαλαρή οικονομική πολιτική παροχών και αυξήσεων της κυβέρνησης του 
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2009
365

, η οποία, στο τέλος «αναγκάστηκε» στην προσφυγή στο ΔΝΤ, η χώρα ήταν 

σε θέση να δανειστεί. Τον Νοέμβριο του 2009 το spread των 10ετών ομολόγων ήταν 

στις 139 μονάδες βάσης και η χώρα είχε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Την ίδια 

παρατήρηση κάνει και ο Μαριάς, ανεβάζοντας τη δυνατότητα δανεισμού της χώρας 

από τις αγορές, μάλιστα με περίπου ίδιο επιτόκιο με αυτό του πρώτου Μνημονίου, 

μέχρι τον Μάρτιο του’ 10
366

.  

Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δανεισμού της χώρας εκείνη την περίοδο και 

την αναγκαιότητα υπαγωγής της στο ΔΝΤ, τα συνεχή ελλείμματα και το ολοένα και 

διογκούμενο χρέος, αντιπροσωπεύουν, πέρα από την κύρια αιτία της συνεχιζόμενης 

ελληνικής κρίσης, το προπατορικό αμάρτημα της ελληνικής οικονομίας, με ηθικούς 

αυτουργούς όλες τις μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις.  

iii) Το πρόβλημα του προσδιορισμού του ελλείμματος: Greek Statistics. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε, κατά την πρώτη περίοδο της ελληνικής κρίσης, 

στην αναξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών αρχών κατά την υποβολή των 

εκθέσεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δύο φορές το χρόνο), σχετικά με το 

προϋπολογισθέν και το πραγματικό έλλειμμα και χρέος. Μάλιστα, η έκθεση με το 

έλλειμμα του 2009, αποτέλεσε το μήλον της έριδος, εξαιτίας της σημασίας της για τη 

μετέπειτα πορεία της οικονομίας και της ίδιας της χώρας. Όμως, οι εκθέσεις αυτές 

αποτελούν διαρκές σημείο τριβής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, σε πολλές 

περιπτώσεις είχε επιφυλάξεις και υποσημειώσεις (γνωστές ως footnotes) και σε 

κάποιες περιπτώσεις απαιτούσε αναθεωρήσεις. Η ίδια η κοινοτική νομοθεσία, η 

σχετική με τα υπολογιστικά πρότυπα, δεν παραμένει σταθερή. Το 1996, με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 2223/96 του Συμβουλίου, αναθεωρήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ), με την 

αλλαγή του ΕΣΛ 79 από τον ΕΣΛ 95. Το 2002 η Eurostat αναθεώρησε το ελληνικό 

έλλειμμα με το νέο υπολογιστικό πρότυπο, με αποτέλεσμα την σημαντική αύξησή 

του και, συνακόλουθα και την αύξηση του χρέους. Οι αναθεωρήσεις αυτές 

συνεχίστηκαν μέχρι το 2009. Ωστόσο, προβλήματα με τα στατιστικά στοιχεία έχουν 

καταγραφεί και σε άλλα κράτη –μέλη
367

.  

Η αποτυχία μείωσης του χρέους, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, 

αντανακλούσε την αποτυχία της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής και 

έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με την καταγραφόμενη, τότε, δημοσιονομική εικόνα, η 

οποία έδειχνε σημαντική μείωση των ελλειμμάτων και καμία αύξηση του χρέους. Η 
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ανακολουθία αυτή κλόνισε την αξιοπιστία των ελληνικών αρχών, με τις γνωστές 

έκτοτε συνέπειες. Τα στατιστικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, έχοντας 

ημερομηνία γεννήσεως την προ-ενταξιακή περίοδο, αποκαλύπτουν, σύμφωνα και με 

όσα επισημαίνει ο καθηγητής Μαματζάκης, κάτι περισσότερο από μεθοδολογικές 

διαφωνίες ή ακαταλληλότητα του προσωπικού
368

. Παραπέμπουν, μάλλον, σε μια 

μεθοδευμένη στρατηγική για τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και 

την ένταξή της στην ΟΝΕ. Η προσπάθεια ωραιοποίησης των βασικών μεγεθών του 

προϋπολογισμού, η αποκαλούμενη και «δημιουργική λογιστική», αν και δεν αποτελεί 

αμιγώς ελληνικό φαινόμενο, χαρακτήρισε τη στατιστική της ελληνικής οικονομίας 

επανειλημμένα. Για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, μετά το 2002, ότι 

το ενεργητικό των ασφαλιστικών οργανισμών βασίζονταν σε απογραφικά στοιχεία 

παρελθουσών χρήσεων και, ως εκ τούτου, τα στοιχεία που παρουσιάζονταν ήταν 

ανακριβή. Όλη η περίοδος 1997-1999 ήταν μια περίοδος αναθεωρήσεων του 

δημοσίου χρέους, μετά τις ευρωπαϊκές διορθωτικές παρεμβάσεις του 2004, όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 22: Το ελληνικό δημόσιο χρέος γενικής κυβέρνησης, 1997-1999, με βάση το ΕΣΛ 95 

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 

(σε εκατ. Ευρώ) (%ΑΕΠ) 

Δημόσιο χρέος 105.186 111.924 118.583 108,2 105,8 105,2 

Διορθώσεις       

Κεφαλαιοποιηθέντες 

τόκοι 
4.719 5.001 5.109 4,9 4,7 4,5 

Μετατρέψιμα 

ομόλογα 
0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Ενοποιημένα 

στοιχεία 

ενεργητικού 

ασφαλιστικών 

οργανισμών 

949 1.972 3.091 1,0 1,9 1,9 

Ανταλλάξιμα με 

μετοχές ομόλογα 
0 0 775 0,0 0,0 0,7 

Αναθεωρημένο 

χρέος 
110.854 118.897 126.558 114,0 112,4 112,3 

                                                                                                                   Πηγή: Eurostat, 2004, σελ. 5
369

 

Οι αιτίες αναθεωρήσεων του ελλείμματος αφορούν κυρίως τις αμυντικές 

δαπάνες, το πλεόνασμα των ασφαλιστικών οργανισμών, υπερεκτιμήσεις στα 

φορολογικά έσοδα (ακόμη και στον ΦΠΑ) κ.α. Ιδιαιτέρως οι αποκλίσεις στις 

αμυντικές δαπάνες καλύπτουν το 26% του ελλείμματος του 2003, το 74% του 

ελλείμματος του 2002, το 50% του ελλείμματος του 2001 και το 89% του 

ελλείμματος του 2000! Η καταγραφή πλασματικών πλεονασμάτων των ασφαλιστικών 

οργανισμών κατά την προ-ενταξιακή περίοδο, αποτέλεσε τη λεγόμενη «άσπρη 

τρύπα» της δημοσιονομικής περιόδου 1997-1999 και αποκάλυψε την άθλια 

κατάστασή τους, η οποία, έκτοτε, παραμένει αμετάλλακτη
370

. Οι αναθεωρήσεις των 
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στατιστικών στοιχείων του ελλείμματος συνεχίζονται έκτοτε, με μικρές περιόδους 

ανάπαυλας, για να καταλήξουν στη διπλή αναθεώρηση του ελλείμματος του 2009. Οι 

αναθεωρήσεις της περιόδου 2006-2009, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, με 

την αξιοσημείωτη παρατήρηση ότι η αναθεώρηση του Απριλίου του’ 10 είναι σαφώς 

ηπιότερη αυτής του Οκτωβρίου του’ 09, γεγονός που υποδηλώνει από ασυγχώρητη 

βιασύνη, μέχρι σκοπιμότητα.  

Πίνακας 23: Διαδοχικές αναθεωρήσεις ελληνικών στατιστικών στοιχείων 

Έτος 

21 Οκτωβρίου 2009 Απρίλιος 2010 

Έλλειμμα Χρέος Έλλειμμα Χρέος 

2006 5,70% 106,10% 3,60% 97,80% 

2007 6,40% 105,00% 5,10% 95,70% 

2008 9,40% 110,30% 7,70% 99,20% 

2009 15,40% 126,80% 13,60% 115,10% 

                                                                                                         Πηγή: Eurostat, 2010, σελ. 6
371

 

Ήδη η απογραφή του 2004, η οποία απετέλεσε και προεκλογική δέσμευση της 

τότε κυβέρνησης, μείωσε ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας και οδήγησε, 

για μία ακόμη φορά, στην ενεργοποίηση της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος 

(Excessive Deficit Procedure, EDP). Ως αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού η Eurostat 

με την Έκθεση 62/2004, τον Μάιο του 2004, προβαίνει σε αναθεώρηση των 

ελληνικών στατιστικών στοιχείων. Η εν λόγω αναθεώρηση οδήγησε το έλλειμμα του 

2003, από το 1,7% του ΑΕΠ στο 4,6%, ενώ το δημόσιο χρέος, από 102,6% του ΑΕΠ, 

στο 109,9%. Η ίδια τακτική, ως ένα είδος ρεβάνς, ακολουθήθηκε και από την 

κυβέρνηση του 2009. Το εκτιμώμενο έλλειμμα του 2009 ξεκίνησε από το 5,1%, για 

να ανέλθει στο 12,7%, στη συνέχεια στο 13,6%, για να καταλήξει στο 

δυσθεώρητο15,6% του ΑΕΠ
372

.  

Το παιχνίδι αυτό της διαρκούς αναθεώρησης των στατιστικών στοιχείων, το 

οποίο, όπως επισημάνθηκε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, συνιστά έλλειμμα 

αξιοπιστίας για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Όπως, ήδη, επισημαίνουν οι 

Μπιτζένης & Μακέδος, έλλειμμα αξιοπιστίας, πέρα από τις εκάστοτε εμπλεκόμενες 

χώρες, παρουσιάζει πρωτίστως η ίδια η ΕΕ, η οποία αποδείχθηκε αδύναμη στο να 

συντονίσει τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες, ώστε να παράξει σταθερό και αξιόπιστο 

αποτέλεσμα αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία των επιμέρους χωρών. Την ίδια 

αναξιοπιστία επέδειξε και η Eurostat, η οποία, όπως αποδείχθηκε δεν είχε ανοικτή 

συνεργασία με τις επιμέρους στατιστικές αρχές των χωρών μελών, ώστε να 

διασφαλίζει ποιοτικά στατιστικά στοιχεία
373

. Αρκούνταν σε επαναπροωθήσεις των 

εκθέσεων, υποσημειώσεις (footnotes) και αναθεωρήσεις, με αποτέλεσμα να 

τροφοδοτούνται σενάρια χρεοκοπίας και να παίζονται ποικίλα κερδοσκοπικά 
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παιχνίδια. Κατά συνέπεια, η εν γένει στατιστική αναξιοπιστία της ΕΕ, μπορεί άνετα 

να περιγραφεί ως European Statistics, κατ’ απομίμηση του Greek Statistics, όχι για να 

σχετικοποιηθούν ή να μετατεθούν οι ευθύνες της Ελλάδας, αλλά για να αποκαλυφθεί 

το μέγεθος της σχετικής ολιγωρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Μία επιπλέον καθοριστική παράμετρος της εξέλιξης του δημοσίου χρέους εν 

όψει της κρίσης, αφορά στον στατιστικό προσδιορισμό του ελλείμματος του 2009. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 διογκώθηκε κατά 18,214 δις €, ως αποτέλεσμα της 

συμπερίληψης σ’ αυτό των χρεών 17 εταιρειών ΔΕΚΟ, ουσιαστικά με την 

επιτηδευμένη μεταφορά των χρεών τους από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, κατά 

παρέκκλιση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στην έκθεσή της για τις αστοχίες του 

Μνημονίου η Alpha Bank, το 2012, υπογραμμίζει αναφορικά με τα δημοσιονομικά 

μεγέθη στην Ελλάδα, ότι για την ΕΕ αξία έχουν μόνον οι υποχρεώσεις φορέων της 

γενικής κυβέρνησης. Τα περιουσιακά στοιχεία ή οι απαιτήσεις αυτών των φορέων δεν 

έχουν καμιά αξία και δε λαμβάνονται υπόψη. Έτσι μπόρεσε να αυξηθεί το έλλειμμα 

και το χρέος της γενικής κυβέρνησης με τη συμπερίληψη σ’ αυτό εγγυήσεων του 

δημοσίου σε ΔΕΚΟ, αγορών προνομιούχων μετοχών των τραπεζών κ.α.
374

.  

Σύμφωνα με την καθηγήτρια και μέλος του Συμβουλίου της ΕΛΣΤΑΤ Ζωή 

Γεωργαντά, η μη συμπερίληψη του χρέους των ΔΕΚΟ στα χρέη της γενικής 

κυβέρνησης, συνιστά εγνωσμένη παρέκκλιση από την πρακτική τουλάχιστον μιας 

δεκαετίας πριν από το 2009 και διερωτάται για την αιτία της. Επιρρίπτει, βέβαια, 

σαφείς ευθύνες στην τότε διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ. Πολύ περισσότερο, όταν η ίδια η 

Eurostat είχε συναινέσει με την πρακτική αυτή
375

. Σύμφωνα με την ίδια καθηγήτρια, 

η ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ, πριν δεχθεί να μετακινήσει στον υποτομέα S1311 του ΕΣΛ 

95 τις 17 ΔΕΚΟ, έπρεπε να τονίσει ότι, –σύμφωνα με την ισχύουσα μεθοδολογία, η 

οποία δεν έχει αλλάξει και περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο του ΕΣΛ 95 –οι ΔΕΚΟ 

παραμένουν εκτός του τομέα Γενικής Κυβέρνησης, να ζητήσει από τη Eurostat 

διευκρινήσεις για το ποιος ζητά αυτή την αλλαγή και να μη πραγματοποιήσει άμεσα 

την αλλαγή
376

. Η βεβιασμένη, αναντίρρητη και μη θεσμοποιημένη αλλαγή της 

μεθοδολογίας υπολογισμού του ελλείμματος, προσδίδει νέες διαστάσεις στην 

υπόθεση των Greek Statistics και εμβάλλει σαφείς υποψίες μεθόδευσης των 

κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων της χώρας.   

iv) Φορολογικό σύστημα και παραοικονομία ως αιτίες ελλειμμάτων και χρέους. 

Συνιστά κοινό τόπο η παρατήρηση ότι κύρια πηγή αύξησης του δημόσιου χρέους 

αποτελούν τα συνεχή ελλείμματα, τα οποία, με τη σειρά τους, προκύπτουν, κατά 

κύριο λόγο, από τη σχέση εσόδων και εξόδων του κράτους. Κατά συνέπεια, η 

σημασία ενός αποδοτικού φορολογικού συστήματος καθώς και της πάταξης της 
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παραοικονομίας, αποτελούν τις, εκ των ων ουκ άνευ, προϋποθέσεις για μια 

αποτελεσματική μείωση του χρέους και μια ουσιαστική εξυγίανση των 

δημοσιονομικών μεγεθών.  

Η μελέτη των δημοσιονομικών μεγεθών της Ελλάδας αποκαλύπτει ξεκάθαρα δύο, 

από τις πολλές, παθογένειες του συστήματος να παίζουν καταλυτικό ρόλο στη 

δημιουργία του χρέους. Μάλιστα, παρουσιάζουν αιτιακή εξάρτηση η μία με την 

άλλη. Πρόκειται για τη διαρκή εκτέλεση ελλειμματικών προϋπολογισμών αφενός, σε 

συνάρτηση με μια στενή και διαρκώς συρρικνωμένη φορολογική βάση αφετέρου. 

Πράγματι, οι ελληνικές μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ιδιαιτέρως από το 1980 μέχρι 

το 2010, εκτελούν διαρκώς ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, αυξάνοντας συνεχώς 

το δημόσιο χρέος. Ταυτόχρονα, το αίτημα για διεύρυνση της φορολογικής βάσης με 

κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν έγινε πραγματικότητα, αλλά και 

υπονομεύτηκε περαιτέρω από ένα κατακερματισμένο φορολογικό σύστημα, γεμάτο 

ασυλίες και φοροαπαλλαγές, στη λογική του πελατειακού συστήματος
377

.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η διαρκής υστέρηση της χώρας σε επίπεδο 

εσόδων, τόσο σε σύγκριση με τα έξοδα όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

ΕΕ, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 24: Έσοδα, δαπάνες και δημόσιο έλλειμμα ως ποσοστά του ΑΕΠ της ΕΕ των 15 και της 

Ελλάδας 

 Έσοδα Δαπάνες Δημόσιο έλλειμμα* 

Έτος Ε.Ε. 15 Ελλάδα Διαφορά Ε.Ε. 15 Ελλάδα Διαφορά Ε.Ε. 15 Ελλάδα Διαφορά 

1995 45,2 36,7 -8,5 52,4 45,7 -6,7 -7,2 -9,1 -1,9 

1996 45,9 37,4 -8,5 50,1 44,1 -6,0 -4,2 -6,6 -2,4 

1997 45,9 39,0 -6,9 48,4 44,9 -3,5 -2,6 -5,9 -3,3 

1998 45,7 40,5 -5,2 47,5 44,3 -3,2 -1,8 -3,8 -2,0 

1999 46,1 41,3 -4,8 46,9 44,4 -2,5 -0,9 -3,1 -2,2 

2000 45,7 43,0 -2,7 45,3 46,7 1,4 0,4 -3,7 -4,1 

2001 45,1 40,9 -4,2 46,3 45,3 -1,0 -1,3 -4,4 3,1 

2002 44,4 40,3 -4,1 46,8 45,1 -1,7 -2,4 -4,8 -2,4 

2003 44,4 39,0 -5,4 47,4 44,7 -2,7 -3,0 -5,7 -2,7 

2004 44,2 38,1 -6,1 47,1 45,5 -1,6 -2,8 -7,4 -4,6 

2005 44,7 38,6 -6,1 47,1 44,0 -3,1 -2,4 -5,3 -2,9 

2006 45,2 39,1 -6,1 46,6 45,2 -1,4 -1,4 -6,0 -4,6 

2007 45,1 39,7 -5,4 45,9 46,5 0,6 -0,8 -6,7 -5,9 

2008 45,1 39,7 -5,4 47,3 49,2 1,9 -2,2 -9,5 -7,3 

2009 44,5 37,8 -6,7 51,2 53,2 2,0 -6,8 -15,4 -8,6 

Μέσοι όροι 

1995-

2004 45,3 39,6 -5,6 47,8 45,1 -2,8 -2,6 -5,5 -2,9 

2005-

2009 44,9 39,0 -5,6 47,6 47,6 0,0 -2,7 -8,6 -5,9 

Διαφορά -0,4 -0,6 -0,2 -0,2 2,5 2,8 -0,1 -3,1 -3,0 

1995-

2009 45,1 39,4 -5,5 47,8 45,9 -1,5 -2,6 -6,5 -4,0 

                                                                                                                                Πηγή: Δρεττάκης Μ.
378

 

Από τον παραπάνω πίνακα καταφαίνεται ότι οι δαπάνες της χώρας για όλη αυτή 

την περίοδο είναι λίγο χαμηλότερες από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα έσοδα 
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υπολείπονται κατά πολύ του μέσου επιπέδου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα της 

Ελλάδας δεν αναφέρεται στις δήθεν υψηλότερες δαπάνες, σε σύγκριση με άλλες 

χώρες της Ευρώπης, αλλά στην αδυναμία της χώρας να έχει έσοδα που να 

εξυπηρετούν τις δαπάνες της. Με το μέσο όρο των δαπανών να κινείται γύρω στο 

45% του ΑΕΠ, σε αντιστοιχία προς της χώρες της ΕΕ, τα έσοδα υπολείπονται κατά 

μέσο όρο 5,5% του ΑΕΠ ετησίως, διευρύνοντας συνεχώς το ύψος του δημοσίου 

χρέους. Την απόκλιση εσόδων και εξόδων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, 

παρουσιάζει παραστατικά και το παρακάτω διάγραμμα:  

Διάγραμμα 4: Εξέλιξη εσόδων και δαπανών γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ), 1970 - 2008 

 

                                                                                                                  Πηγή: Δημέλη, 2010, σελ. 74
379

 

Εξετάζοντας τη διάρθρωση των κρατικών δαπανών παρατηρούμε ότι στους 

παραδοσιακούς τομείς δαπανών, όπως αυτούς της υγείας και της εκπαίδευσης, με 

εξαίρεση την κοινωνική ασφάλιση που αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, η χώρα 

δαπανά καταφανώς λιγότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο όπως φαίνεται από τα 

παρακάτω διαγράμματα: Η πιστοποίηση αυτή καταδεικνύει έωλα τα, εν μέσω κρίσης, 

θρυλούμενα περί υπέρμετρων δαπανών στους εν λόγω τομείς. Καταχρήσεις και 

φαινόμενα διαφθοράς, αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα.  
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Διάγραμμα 5: Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα και την ΕΕ 

15 (1995-2008)  

 

Διάγραμμα 6: Δημόσιες δαπάνες για υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα και την ΕΕ 15 (1995-

2008)  

 

Πηγή: Μανιάτης Θ.
380

 

Η πραγματικότητα αυτή της υστέρησης των εσόδων έχει πολιτικά αίτια, όπως, 

ήδη, σημειώθηκε και αντανακλά την ελλιπή φορολόγηση, τις φοροαπαλλαγές και 

ασυλίες του φορολογικού μας συστήματος. Όπως παρατηρεί η καθηγήτρια 

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, η Ελλάδα εμφανίζεται μονίμως με το χαμηλότερο ποσοστό 

άμεσης φορολογίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Έτσι, το 1965 το ποσοστό ήταν 

για την Ελλάδα 2, έναντι 7 του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ το 1975, 2 

έναντι 11 αντίστοιχα. Το 1983 η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

αντιπροσώπευε το 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας, έναντι 12% του μέσου όρου των 

χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ το 1989 το ποσοστό αυτό πέφτει για την Ελλάδα στο 
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2,38%
381

! Οι δημοσιονομικές εισπράξεις αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 37% 

του ΑΕΠ για τις χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ για την Ελλάδα μόνο το 29% του ΑΕΠ. 

Ταυτόχρονα, την περίοδο 1980-1989, οι έμμεσοι φόροι αυξήθηκαν στη χώρα μας με 

ετήσιο ρυθμό 24,1%, ενώ οι άμεσοι με 22,2%. Η διαφορά των έμμεσων και άμεσων 

φόρων ως ποσοστών του ΑΕΠ στην ΕΕ των 15 και την Ελλάδα, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 25: Άμεσοι και έμμεσοι φόροι ως ποσοστά του ΑΕΠ στην ΕΕ 15 και την  Ελλάδα  

  

 Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι Ε.Μ. φόροι ως % συν. 

Έτος Ε.Ε. 15 Ελλάδα Διαφορά Ε.Ε. 15 Ελλάδα Διαφορά Ε.Ε. 15 Ελλάδα Διαφορά 

1995 12,0 6,6 -5,4 12,4 12,1 -0,3 50,8 64,7 13,9 

1996 12,7 6,4 -6,3 12,7 12,5 -0,2 50,0 66,1 16,1 

1997 13,0 7,0 -6,0 12,8 12,7 -0,1 49,6 64,5 14,9 

1998 13,4 8,5 -4,9 13,4 12,8 -0,6 50,0 60,1 10,1 

1999 13,7 8,8 -4,9 13,7 13,5 -0,2 50,0 60,5 10,5 

2000 14,0 9,7 -4,3 13,4 13,6 0,2 48,9 58,4 9,5 

2001 13,6 8,6 -5,0 13,1 13,3 0,2 49,1 60,7 11,7 

2002 13,0 8,6 -4,4 13,2 12,9 -0,3 50,4 60,0 9,6 

2003 12,7 7,8 -4,9 13,2 12,0 -1,2 51,0 60,6 9,6 

2004 12,7 8,0 -4,7 13,3 11,7 -1,6 51,2 59,4 8,2 

2005 13,1 8,5 -4,6 13,4 11,7 -1,7 -50,6 57,9 7,4 

2006 13,6 8,0 -5,6 13,5 12,2 -1,3 49,8 60,4 10,6 

2007 13,8 8,0 -5,8 13,5 12,5 -1,0 49,5 61,0 11,5 

2008 13,5 7,9 -5,6 13,0 12,1 -0,9 49,1 60,5 11,4 

2009 12,6 8,2 -4,4 12,9 11,1 -1,8 50,6 57,6 6,9 

Μέσοι όροι 

1995-

2004 13,2 8,2 -5,0 13,2 12,7 -0,5 50,1 60,8 10,8 

2005-

2009 13,3 8,1 -5,2 13,3 11,9 -1,3 49,9 59,9 9,6 

Διαφορά 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,8 -0,8 -0,2 -1,4 -1,2 

1995-

2009 13,2 8,0 -5,1 13,2 12,4 -0,7 50,0 60,8 10,8 

 

Πηγή: Δρεττάκης Μ.
382

 

Πέρα από τους χαμηλούς άμεσους φόρους (φόρους φυσικών και νομικών 

προσώπων), υπάρχουν και οι αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, με 

αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη ελέγχων και τη δήλωση εισοδημάτων αρκετών 

επαγγελματικών ομάδων να επαφίεται στην καλή τους διάθεση και την 

συνειδησιακή τους ακεραιότητα. Πρέπει, με την ευκαιρία, να τονιστεί ότι ο 

έλεγχος, η τεχνογνωσία, ο μεθοδολογικός-επιστημονικός εκσυγχρονισμός και 

κυρίως οι πιέσεις σε πολιτικό επίπεδο εκ μέρους της ΕΕ για την διόρθωση αυτών 

των φαινομένων, πριν την μνημονιακή κατασταλτική επέλαση, απουσιάζουν 

προκλητικά. Ωστόσο, η μελέτη των στοιχείων φορολογίας εισοδήματος ανά 

επαγγελματική ομάδα, ενδεικτικά για τα έτη 1991 και 1992, από την καθηγήτρια 

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, αποδεικνύει εξόφθαλμες ολιγωρίες και επιλεκτική 

διάθεση παροχής φοροασυλίας.   
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Πίνακας 26: Στοιχεία φορολογίας εισοδήματος ετών 1991 και 1992 σε εκατομμύρια δραχμές  

 1991 1992 

 Μέσο κατά κεφαλή 

δηλωθέν εισόδημα 

Μέσο κατά κεφαλή 

δηλωθέν εισόδημα 

1. Μισθωτοί 2.074.828 2.590.032 

2. Έμποροι-

βιομήχανοι 

1.318.719 1.604.652 

3. Εισοδηματίες 832.808 1.132.799 

4. Γεωργοί 653.682 978.145 

5. Ελεύθ. Επαγγ. 2.652.317 3.346.615 

6. Συνταξιούχοι 1.807.453 2.218.059 

  

Πηγή: ΕΣΥΕ
383

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, εμφανίζονται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι 

να δηλώνουν υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα από τους βιομηχάνους, ενώ οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, στους κόλπους των οποίων περιλαμβάνονται υψηλά 

αμειβόμενες επαγγελματικές ομάδες, να δηλώνουν ελαφρώς υψηλότερα εισοδήματα 

από τους μισθωτούς. Έτσι, φτάσαμε στο σημείο, οι πληρωμές για τόκους 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος, να υπερβαίνουν, ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, τους άμεσους φόρους επί του εισοδήματος. Για παράδειγμα, το 1992, οι φόροι 

επί του εισοδήματος να ανέρχονται στο 6,1% του ΑΕΠ, ενώ οι πληρωμές τόκων να 

ανέρχονται στο 11,2% του ΑΕΠ
384

. 

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το φαινόμενο της παραοικονομίας, τόσο 

ως υστέρηση στο εθνικό εισόδημα (ΑΕΠ), όσο και ως διαφυγόντα κέρδη από τη μη 

φορολόγησή του. Το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο. 

Εκτιμάται σε ποσοστό 25%-50% όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Ανάλογα με τις 

μεθόδους υπολογισμού και αρκετά διαφοροποιημένες παραμέτρους, διαφορετικοί 

ερευνητές καθορίζουν το ύψος της παραοικονομίας στο 25% του επισήμου ΑΕΠ για 

το 1985, στο 31% το 1988, στο 40% το 1989, με τον υπολογισμό να φτάνει έως και 

το 50%
385

.  

Το ποσοστό της παραοικονομίας παρουσιάζεται μειωμένο στο 28,2% του 

πραγματικού ΑΕΠ για το 2002, στον παρακάτω πίνακα που παραθέτει ο καθηγητής 

Δρεττάκης, στο οποίο εμφανίζονται παράλληλα το ποσοστό παραοικονομίας των 

υπολοίπων κρατών –μελών της ΕΕ των 15 καθώς και ο δείκτης διαφθοράς της χώρας 

μας, σε σύγκριση με αυτόν των υπολοίπων κρατών –μελών.  
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Πίνακας 27: Παραοικονομία ως ποσοστό του ΑΕΠ το έτος 2002 και δείκτες διαφθοράς 

Κράτη Παραοικονομία ως 

% ΑΕΠ 2002 

Δείκτης διαφθοράς Κατάταξη ανάμεσα σε 

2002 2009 % ΜΕΤ 102 το 2002 181 το 2009 

Βέλγιο 21,0 7,1 7,1 0,0 20 21 

Δανία 17,3 9,5 9,3 -2,1 2 2 

Γερμανία 16,8 7,3 8,0 9,6 18 14 

Ιρλανδία 15,3 6,9 8,0 15,9 23 14 

Ελλάδα 28,2 4,2 3,8 -9,5 44 71 

Ισπανία 22,0 7,1 6,1 -14,1 20 32 

Γαλλία 14,5 6,3 6,9 9,5 25 24 

Ιταλία 25,7 5,2 4,3 -17,3 31 63 

Λουξεμβούργο  9,0 8,2 -8,9 7 12 

Ολλανδία 12,6 9,0 8,9 -1,1 7 6 

Αυστρία 10,9 7,8 7,9 1,3 15 16 

Πορτογαλία 21,9 6,3 5,8 -7,9 25 35 

Φινλανδία 17,4 9,7 8,9 -8,2 1 6 

Σουηδία 18,3 9,3 9,2 -1,1 5 3 

Ην. Βασίλειο 12,2 8,7 7,7 -11,5 10 17 

  

Πηγή: Δρεττάκης Μ. 
386

 

Συμπερασματικά να παρατηρηθεί ότι και μόνο τα ζητήματα της φορολογίας και 

της παραοικονομίας στην Ελλάδα είναι ικανά να δημιουργούν, συντηρούν και 

αυξάνουν τα ετήσια ελλείμματα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του χρέους. Σ’ αυτά 

πρέπει να προστεθεί και εκείνο της διαφθοράς. Σύμφωνα με την καταληκτική 

παρατήρηση της Έκθεσης Πεπραγμένων για το 2012-2013, την οποία ανακοίνωσε η 

Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, κατά τους πλέον μετριοπαθείς υπολογισμούς, οι απώλειες από τη 

διαφθορά ανέρχονται σε 12 δις € το χρόνο! Αν συνυπολογίσει κανείς την πολυετή 

δράση της διαφθοράς στη χώρα, εύκολα εξάγει το συμπέρασμα ότι η πάταξη της θα 

προστάτευε το κοινωνικό δικαίωμα του αξιοπρεπούς μισθού και των αξιοπρεπών 

συντάξεων
387

. 

Επιπλέον, το σύνολο των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

ελληνική οικονομία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, δημιούργησαν ένα 

υπερδιογκωμένο δημόσιο χρέος, το οποίο η παγκόσμια κρίση κατέστησε μη βιώσιμο. 

Αξιοσημείωτη παραμένει η ευθύνη τόσο της ΕΕ, όσο και των αγορών. Όλη αυτή την 

περίοδο, η Ευρώπη γνώριζε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας (ήδη την 

τελευταία περίοδο 2004-2007 η χώρα βρίσκονταν σε καθεστώς δημοσιονομικής 

επιτήρησης), εξακολουθούσε, όμως να δανείζει απρόσκοπτα, με τα spread της 

περιόδου 2001-2007 να αγγίζουν τα γερμανικά. Παράλληλα οι τρεις μεγάλοι οίκοι 

αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε Α, βαθμολογία 
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387

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ, 

Έκθεση πεπραγμένων 2012-2013, Αθήνα 2013, σελ. 85.  
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που παρέμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009
388

. Η ανορθόλογη αυτή συμπεριφορά 

της ΕΕ και των αγορών παραμένει ένα μεγάλο αίνιγμα, το οποίο πρέπει κάποτε 

επιστημονικά (και όχι μικροπολιτικά ή συνωμοσιολογικά) να μελετηθεί. Τέλος, για 

τα διαχρονικά ελλείμματα και το μόνιμα υψηλό δημόσιο χρέος, η ευθύνη των 

μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων παραμένει εγκληματική. Όπως έχουμε, ήδη, δείξει 

στα προηγούμενα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο διαχειριστικό και δεν εξαντλείται στις, 

έως και αναγκαίες, κοινωνικές παροχές, προκειμένου να συγκλίνει η χώρα –και στον 

τομέα αυτό –με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Αντανακλά, πέραν της 

ανικανότητας αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων, πελατειακές σχέσεις 

με το κράτος, ασυλίες και φοροαπαλλαγές και την τυχάρπαστη πρακτική του άμετρου 

δανεισμού για κατανάλωση.  

 

δ) Ο ρόλος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στην ελληνική κρίση.   

i) Δημοσιονομική και τραπεζική ευρωστία: συγκοινωνούντα δοχεία.  

 Μια από τις πλέον ισχυρές αιτιάσεις σχετικά με την αιτία της ελληνικής κρίσης 

αλλά και τους αποδέκτες της ωφέλειας της πολιτικής των Μνημονίων, αφορά στον 

ρόλο και τη λειτουργία του τραπεζικού μας συστήματος. Πράγματι, στην 

παρατεταμένη περίοδο της εγχώριας κρίσης, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης 

σχημάτισε την άποψη ότι η κρίση οφείλεται στην ανεξέλεγκτη λειτουργία του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στα τεράστια μεγέθη των χρεών του, τα οποία 

έρχονται να καλύψουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, με τα μνημονιακά δάνεια που η 

χώρα συνάπτει με την ΕΕ
389

. 

Όντως, τόσο η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, όσο και η κρίση της ευρωζώνης, 

ως μετεξέλιξή της, αποκάλυψαν τον καταστροφικό γόρδιο δεσμό μεταξύ των 

τραπεζών και των κρατών, «δια μέσου του οποίου η αδυναμία του ενός υπονομεύει την 

φερεγγυότητα του άλλου»
390

. Η ανυπαρξία μιας συντεταγμένης πολιτικής και μιας 

ολοκληρωμένης πρακτικής στην προσπάθεια εξυγίανσης των προβληματικών 

τραπεζών, οδήγησε πολλά κράτη, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα
391

, στην επιβάρυνση 

των δημοσιονομικών τους μεγεθών. Η αύξηση του μεγέθους των τραπεζών σε 

παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησε κάποιες τράπεζες στο σημείο να 

διακρατούν περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν σε δύο και τρεις φορές το ΑΕΠ 
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 Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α & ΚΟΥΤΟΥΛΆΚΗΣ ΕΜ., «Η οικονομική πολιτική και οι συνέπειες στην πρόσβαση στο 

διεθνή δανεισμό», στο: Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό 

Στήριξης, (επιμ.) Σπυρίδων Ρουκανάς –Παντελής Σκλιάς, Αθήνα, 2014, σσ. 386-387.  
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, Αθήνα, 2013, σελ. 35.  
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 Προκαταβολικά να δηλωθεί πως το πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα δεν οφείλεται στις τράπεζες, 
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της χώρας τους, με αποτέλεσμα να χρειάζονται τεράστιες ποσότητες χρήματος, σε 

περίπτωση που χρειαστεί να διασωθούν. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες συνιστούν 

μια διαρκή απειλή δημοσιονομικής κρίσης για πολλές χώρες της ευρωζώνης αλλά και 

του κόσμου ολόκληρου, τόσο περισσότερο, όσο η ανεξέλεγκτη λειτουργία του 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος διευρύνει τον κύκλο εργασιών τους.  

Από την άλλη μεριά, οι τράπεζες βρίσκονται εκτεθειμένες στον πιστωτικό 

κίνδυνο ενός κράτους καθώς διακρατούν στο χαρτοφυλάκιό τους κρατικά ομόλογα, 

ως ενέχυρο δανεισμού τους από την διατραπεζική αγορά
392

. Μάλιστα, οι τράπεζες της 

ευρωζώνης διακρατούν σημαντικό όγκο ομολόγων άλλων κρατών, στα πλαίσια της 

λειτουργίας του δανεισμού εντός της ευρωζώνης. Επιπλέον, η μείωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας ενός κράτους αντανακλά στις τράπεζες, καθόσον αυξάνει 

το κόστος δανεισμού τους επιδεινώνοντας την κεφαλαιακή τους θέση, όπως συνέβη 

με την Ελλάδα
393

. Ως εκ τούτου, η άρρηκτη σχέση κράτους και τραπεζικού 

συστήματος μπορεί να παρομοιαστεί κάλλιστα με τη μορφή των συγκοινωνούντων 

δοχείων. Η οικονομική ευρωστία ή μη του ενός επηρεάζει άμεσα την ευρωστία του 

άλλου. Γι’ αυτό και μια από τις πλέον σημαντικές αρμοδιότητες της Ένωσης μετά την 

κρίση, όπως αποτυπώνεται για πρώτη φορά στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου του 

2012, αποτελεί η επίτευξη της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενοποίησης, σε τρόπο ώστε, 

με την κυρίαρχη εμπλοκή της ΕΚΤ, να διαρρηγνύεται ο γόρδιος δεσμός κράτους 

τραπεζών.  

Προκειμένου για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η επέκτασή του με τη μορφή 

της αύξησης των χορηγήσεων, η επιθυμία του να παράγει κέρδη χωρίς τη γενναία 

συμμετοχή νέων ίδιων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την αλόγιστη διείσδυσή του στη 

χρηματιστηριακή πρακτική, αύξησαν σε μεγάλο βαθμό την όλη επικινδυνότητά του. 

Παράλληλα, επιθυμία του επενδυτικού κοινού για υψηλές αποδόσεις με το 

χαμηλότερο δυνατό ρίσκο, επεκτείνεται και στο καταθετικό κοινό, με αποτέλεσμα το 

κυνήγι των επιτοκίων
394

. Οι χρόνιες δυσκολίες άντλησης ρευστότητας του εγχώριου 

τραπεζικού συστήματος για την πραγματική αγορά, οι οποίες αποκτούν νέους 

περιορισμούς στο πλαίσιο της ΕΚΤ και της ευρωζώνης, σε συνδυασμό με τη 

γενικότερη αναξιοπιστία άντλησης κεφαλαίων της χώρας μετά την κρίση, λόγω 

δημοσιονομικών προβλημάτων, οδήγησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε 

κατάρρευση. Επιπλέον, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν, ότι οι ελληνικές τράπεζες 

έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως αιτία αλλά και παράγοντας εξέλιξης της κρίσης. 

Χρεώνονται με την επιλογή παροχής υπερβάλλουσας ρευστότητας, την αύξηση της 

αξίας περιουσιακών στοιχείων με πολλαπλασιαστικούς μηχανισμούς, τα σύμφωνα 

επαναγοράς (repos), τις τιτλοποιήσεις και τη χρηματοδότηση παραοικονομικών 

                                                           
392

ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους –Τραπεζών, τομ. 1
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δραστηριοτήτων
395

. Σε κάθε περίπτωση, οι ρίζες των σημερινών προβλημάτων του 

εγχώριου τραπεζικού κλάδου, πρέπει να αναζητηθούν στην ίδια την ανάπτυξη και την 

λειτουργία των τραπεζών την εξεταζόμενη περίοδο, τα οποία, ασφαλώς ανέδειξε και 

επέτεινε η παρούσα κρίση. 

Κατά συνέπεια, στην ελληνική περίπτωση, τα έντονα και διαχρονικά προβλήματα 

της ελληνικής οικονομίας, ενώ δεν αποτέλεσαν τροχοπέδη στην μεγέθυνση και τον 

εκσυγχρονισμό του εγχώριου τραπεζικού συστήματος τις τελευταίες δεκαετίες, 

κλόνισαν, με το ξέσπασμα της κρίσης, την αξιοπιστία του και ανέδειξαν τα όποια 

προβλήματά του. Ταυτόχρονα, οι εσκεμμένες παραλήψεις και τα προβλήματα του 

εγχώριου τραπεζικού συστήματος, και η πρακτική της εξυγίανσής του που επιβαρύνει 

το δημόσιο προϋπολογισμό, επέτειναν τα, ήδη, σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα 

της χώρας και έγειραν ζητήματα ευνοϊκής μεταχείρισης των τραπεζών και έλλειψης 

κοινωνικής δικαιοσύνης, εκ μέρους του κοινωνικού σώματος.  

ii) Μορφή και χαρακτήρας του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος.  

Η σύγχρονη περίοδος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αρχίζει ουσιαστικά 

με το πόρισμα της Επιτροπής Καρατζά, στα τέλη της δεκαετίας του’ 90. Πρόκειται 

για μια περίοδο δομικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού, στην προοπτική του 

συντονισμού με τις διεθνείς τραπεζικές εξελίξεις καθώς και το άνοιγμα της εγχώριας 

τραπεζικής αγοράς στο διεθνή ανταγωνισμό
396

. Όλη αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται 

από ένα ολιγοπωλιακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο κυριαρχεί στο εγχώριο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το σύστημα αυτό νέμεται τη χρηματοπιστωτική αγορά, 

όπως αποδεικνύει για παράδειγμα το διαχρονικά υψηλό περιθώριο επιτοκίου ή 

ecart
397

. Από το 1982 που ξεκινά η απελευθέρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς με 

την κατάργηση της Νομισματικής Επιτροπής και την υπαγωγή της ΤτΕ στο 

Υπουργείο Οικονομικών, καταγράφεται υψηλό ecart στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Με εξαίρεση μία περίοδο από τα τέλη του 2003 μέχρι το 2007, όπου έχουμε 

μείωση του ecart, λόγω σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και ισχυρού 

ανταγωνισμού, το περιθώριο επιτοκίου εκτινάσσεται και πάλι μετά το 2007, ως 

αποτέλεσμα της ύφεσης, η οποία ενισχύει το τραπεζικό ολιγοπώλιο
398

.    

Ωστόσο, όλη αυτή την περίοδο το τραπεζικό σύστημα επιδεικνύει μία 

αυτοσυγκράτηση σ’ ό,τι αφορά στη συμμετοχή του στη χρηματιστηριακή έκθεση και 

την αγορά παραγώγων. Η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται το 1999 με την Οδηγία 
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93/92/ΕΟΚ. Με την οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες (Investment Services 

Directive –ISD), οι τράπεζες εξωθούνται σε πρόσβαση στις χρηματιστηριακές αγορές 

αξιών και παραγώγων, είτε για δικό τους λογαριασμό, είτε για λογαριασμό των 

πελατών τους
399

. Κατά συνέπεια, τίθεται υπό αίρεση ο ισχυρισμός ότι οι ελληνικές 

τράπεζες δεν συμμετείχαν ιδιαίτερα στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό παιχνίδι
400

. Η 

δεδομένη συμμετοχή τους, έστω και αν αποδεδειγμένα δεν συνιστά την κύρια αιτία 

της ελληνικής κρίσης, μένει να ερευνηθεί για το εύρος και την επικινδυνότητά της.  

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της περιόδου οδηγεί τις τράπεζες σε ελεύθερη 

διακίνηση κεφαλαίων, εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών (ATM, e-banking κ.α.), 

νέες λογιστικές μεθόδους, καθώς επίσης και στη σύνδεση των μισθών με την 

παραγωγικότητα, ιδιαίτερα των στελεχών, κατ’ απομίμηση των μεγάλων ευρωπαϊκών 

και αμερικανικών τραπεζών. Στρατηγικής σημασίας θεωρείται η διάνοιξη, κατά την 

περίοδο αυτή, σε εργασίες λιανικής τραπεζικής, με την αυξημένη δανειοδότηση των 

νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προσπάθεια διείσδυσης 

στις βαλκανικές χώρες, μετά τις κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις στη βαλκανική
401

.  

Η περίοδος του εκσυγχρονισμού υπήρξε, ταυτόχρονα, και περίοδος μεγέθυνσης 

των τραπεζών. Ήδη την περίοδο 1993-2001 παρουσιάζεται υπερτριπλασιασμός του 

ενεργητικού των τραπεζών, τόσο των συστημικών, όσο και του συνόλου του κλάδου, 

όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 28: Εξέλιξη του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και του συνόλου του 

κλάδου 1993-2001 

Έτος Ενεργητικό τραπεζών (δις ευρώ) 

Α/Α 

Εθνική 

Τράπεζα 

Ελλάδος 

Alpha 
Τράπεζα 

Πειραιώς 
Eurobank 

Σύνολο 

τεσσάρων 

τραπεζών 

Σύνολο 

κλάδου 

1993 21,46 6,98 1,24 3,76 33,44 49,16 

1994 26,75 8,40 5,87 4,73 45,75 62,98 

1995 31,16 10,78 6,32 5,54 53,80 73,23 

1996 32,02 13,35 4,80 6,30 56,47 77,87 

1997 37,33 16,66 5,51 7,86 67,36 90,89 

1998 37,09 18,04 7,40 10,29 72,82 98,03 

1999 40,30 23,29 11,86 14,52 89,97 121,59 

2000 44,87 28,38 13,99 16,28 103,52 149,64 

2001 49,83 28,24 14,55 18,33 110,95 162,42 

 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία βάσης δεδομένων Bankscope
402
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Αντίστοιχες εξελίξεις μεγέθυνσης εμφανίζονται τόσο στις χορηγήσεις, όσο και 

στις καταθέσεις. Την περίοδο 1993-2001, οι χορηγήσεις τετραπλασιάζονται –από 

15,61 δις € σε 74,36 δις € –οι δε καταθέσεις συναγωνίζονται τις χορηγήσεις και 

αυξάνονται κατά 3,5 φορές –από 38,94 δις € σε 131,32 δις €. Όπως φαίνεται από τον 

παραπάνω πίνακα, η Εθνική Τράπεζα –υπό κρατικό, τότε, έλεγχο –παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αύξηση του ενεργητικού μεταξύ τόσο των συστημικών τραπεζών, όσο 

και του κλάδου γενικότερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις χορηγήσεις και καταθέσεις. 

Το μερίδιο χορηγήσεων της Εθνικής ανέρχεται σε 22,6% το 2001 και των 

καταθέσεων σε 33,1% την ίδια χρονιά. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο λόγος των 

χορηγήσεων προς τις καταθέσεις, ο οποίος παρουσιάζει και τον βαθμό μόχλευσης του 

συστήματος. Την εξεταζόμενη περίοδο, ο λόγος αυτός κυμαίνεται από 0,40 το 1993 

σε 0,56 το 2001. Για καμία από τις τράπεζες δεν ξεπερνά το 0,74, ενώ, στο σύνολο 

των τεσσάρων μεγάλων συστημικών τραπεζών, ο δείκτης αγγίζει το 0,54 στα τέλη 

της περιόδου
403

, εμφανίζοντας τη σταθερότητα και αξιοπιστία του συστήματος.  

iii) Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μετά την είσοδο στην ΟΝΕ (2000-2010). 

Με την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ το εγχώριο τραπεζικό σύστημα υφίσταται 

ουσιώδεις αλλαγές: Υπάγεται στην αποκλειστική κυριαρχία της ΕΚΤ, απελευθερώνει 

πλήρως την κίνηση κεφαλαίων, εφαρμόζει πλήρως τις αρχές λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ-15 στο πλαίσιο της (ανολοκλήρωτης μέχρι σήμερα) 

τραπεζικής ενοποίησης, αυξάνει τη ρευστότητα και ενισχύει τις δυνατότητες 

επενδυτικής επιλογής. Στο πλαίσιο αύξησης της κερδοφορίας στο νέο περιβάλλον, 

αναζητούνται νέοι χώροι δυναμικής επέκτασης. Στην ελληνική περίπτωση, αυτοί δεν 

είναι άλλοι από τη μόχλευση της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, καθώς 

επίσης και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Την περίοδο 2000-2010, συνεχίζεται η τραπεζική ανάπτυξη της προηγούμενης 

περιόδου, με τη διαφορά ότι, αυτή τη φορά, εμφανίζει σημάδια επικίνδυνης 

διόγκωσης. Τα περιθώρια της προηγούμενης μεγέθυνσης έχουν στενεύσει σημαντικά, 

ενώ η ανάπτυξη δεν στηρίζεται πλέον σε έναν όγκο καταθέσεων που υπερβαίνει κατά 

πολύ τις χορηγήσεις. Έχουμε, ήδη, μπει στη διαδικασία της μόχλευσης. Όλη αυτή την 

περίοδο εντός του Ευρώ και πριν το ξέσπασμα της κρίσης, η ρευστότητα σε σχέση με 

το ΑΕΠ είναι σταθερά υψηλότερη από το σύνολο της ευρωζώνης, όπως 

καταγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:  
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Διάγραμμα 7: Προσφορά χρήματος (Μ3) σε σχέση προς το ΑΕΠ 

 

Πηγή: ΕΚΤ
404 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, ο δείκτης προσφοράς Μ3 της Ελλάδας, 

υπερβαίνει σταθερά εκείνον της ευρωζώνης, την περίοδο 2004-2011, όπου ο λόγος 

Μ3/ΑΕΠ είναι 25% υψηλότερος από αυτόν της ευρωζώνης
405

. Την ίδια στιγμή ο 

πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλότερος, με την προσφορά χρήματος να τον 

επιδεινώνει. Σε κάθε περίπτωση, η ενισχυμένη αυτή ρευστότητα, δεν είναι άσχετη 

από την επισφαλή διόγκωση του ενεργητικού των τραπεζών αυτής της περιόδου, 

όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 29: Εξέλιξη του ενεργητικού των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και του συνόλου του 

κλάδου 2002-2010 

Έτος Ενεργητικό τραπεζών (δις ευρώ) 

Α/Α 

Εθνική 

Τράπεζα 

Ελλάδος 

Alpha 
Τράπεζα 

Πειραιώς 
Eurobank 

Σύνολο 

τεσσάρων 

τραπεζών 

Σύνολο 

κλάδου 

2002 49,99 27,57 15,56 23,60 116,72 168,10 

2003 49,98 30,03 14,37 26,34 120,72 174,37 

2004 49,24 32,63 16,18 29,77 127,82 181,17 

2005 53,27 41,84 21,15 41,72 157,98 217,10 

2006 61,14 46,76 27,94 50,05 185,89 251,43 

2007 71,05 54,03 42,34 68,27 235,69 312,47 

2008 83,81 66,73 50,21 93,06 293,81 379,97 

2009 91,22 67,84 48,92 99,85 307,83 401,66 

2010 96,30 63,77 51,69 90,37 302,13 391,90 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία βάσης δεδομένων Bankscope
406
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Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα, η αύξηση του ενεργητικού των 

τραπεζών την περίοδο αυτή είναι αλματώδης με την Eurobank να παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη μεταβολή, της τάξης του 282,92%! Συνολικά ο κλάδος μετέβαλε το 

ενεργητικό του κατά 133,14%, ενώ, όπως είναι φυσικό, οι ρυθμοί αύξησης του 

ενεργητικού επιβραδύνονται σημαντικά με το ξέσπασμα της κρίσης το 2008. 

Ανάλογη αύξηση παρουσιάζεται και στην πορεία τόσο των χορηγήσεων, όσο και των 

καταθέσεων. Ο όγκος του τραπεζικού συστήματος είναι σχεδόν διπλάσιος από το 

ΑΕΠ στα τέλη της υπό εξέταση περιόδου. Το ΑΕΠ από 150 δις € το 2002 φτάνει τα 

195,58 δις € το 2010, ενώ το ενεργητικό του κλάδου από 168,10 δις € το 2002 

ανέρχεται στο 391,9 δις € το 2010
407

. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι την περίοδο αυτή οι χορηγήσεις 

αυξάνονται δυσανάλογα προς τις καταθέσεις, με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς. Η 

συνολική αύξηση για τον κλάδο ανέρχεται στο 176,25% ή 150,47 δις € κατ’ απόλυτο 

μέγεθος. Ένα ποιοτικό στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την ευστάθεια του 

συστήματος είναι ο λόγος των χορηγήσεων προς τις καταθέσεις, στοιχείο που μας 

δείχνει το βαθμό εκμετάλλευσης των καταθέσεων, δηλ. τη μόχλευση του 

συστήματος. Η συνεχής αύξηση του λόγου χορηγήσεων προς τις καταθέσεις 

τεκμαίρεται από τον παρακάτω πίνακα:   

Πίνακας 30: Ο λόγος χορηγήσεων προς καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2002-2010  

Έτος Ενεργητικό τραπεζών (δις ευρώ) 

Α/Α 

Εθνική 

Τράπεζα 

Ελλάδος 

Alpha 
Τράπεζα 

Πειραιώς 
Eurobank 

Σύνολο 

τεσσάρων 

τραπεζών 

Σύνολο 

κλάδου 

2002 0,44 0,74 0,87 0,79 0,62 0,639524 

2003 0,57 0,89 1,04 0,84 0,76 0,746469 

2004 0,65 1,06 1,05 0,93 0,86 0,783594 

2005 0,68 1,30 1,30 1,01 0,96 0,872071 

2006 0,76 1,42 1,30 1,02 1,02 0,932999 

2007 0,82 1,54 1,42 0,98 1,08 1,001002 

2008 0,97 1,28 1,41 1,01 1,11 1,073713 

2009 1,03 1,22 1,24 0,95 1,08 1,04785 

2010 1,15 1,33 1,43 1,12 1,23 1,172167 

 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία βάσης δεδομένων Bankscope
408

 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα στις αρχές της δεκαετίας (2002), οι τράπεζες 

δάνειζαν 0,64 € για κάθε Ευρώ καταθέσεων, ενώ στο τέλος της δεκαετίας δάνειζαν 

1,17 € για κάθε Ευρώ καταθέσεων. Η ραγδαία αύξηση του λόγου χορηγήσεων προς 
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τις καταθέσεις κλονίζει την φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος και το καθιστά 

ευάλωτο σε μια σειρά επικείμενων κρίσεων (χρηματοπιστωτική, δημοσιονομική, 

κρίση δημοσίου χρέους. Με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, τα προβλήματα 

ρευστότητας και δανεισμού που επέφερε, την απόσυρση μεγάλου μέρους των 

καταθέσεων και την αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων εκ μέρους 

των δανειοληπτών, οι ελληνικές τράπεζες κλονίστηκαν σοβαρά, κάποιες μέχρι 

σημείου καταρρεύσεως.  

Η ύπαρξη επισφαλειών παρουσιάζει δραματική αύξηση μετά το 2007,  λόγω της 

διαρκώς επιδεινούμενης κατάστασης της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα με την 

αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα 

της εξίσου δραματικής μείωσης των χορηγήσεων, μετά την κρίση. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών είναι η σημαντική μείωση της κερδοφορίας τους, η οποία σε συνδυασμό με 

την κρίση ρευστότητας, δημιούργησε ασφυκτικά πλαίσια στο τραπεζικό μας 

σύστημα. Να σημειωθεί ότι η πρακτική των ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτούν 

στοιχεία του ενεργητικού από βραχυχρόνια στοιχεία του παθητικού (καταθέσεις 

ημέρας και σύμφωνα επαναγοράς –repos), οδήγησε σε αύξηση του λόγου των 

βραχυχρόνιων στοιχείων του παθητικού προς το σύνολο των καταθέσεων, σε σχέση 

με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης
409

. Η κατάσταση αυτή οδήγησε με τη σειρά 

της σε επιπλέον προβλήματα ρευστότητας μετά την κρίση, όταν ο όγκος των 

απαιτήσεων που έληγαν ήταν μεγάλος και οι πηγές ρευστότητας στέρευαν.  

Να παρατηρηθεί συμπερασματικά ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

αυτοπαγιδεύθηκε από την αδυναμία του να διαχειριστεί τη ραγδαία μεγέθυνσή του. Ο 

κίνδυνος των αυξημένων χορηγήσεων σε σχέση με την καταθετική βάση, αποτελεί 

ένα ρίσκο (risk), η στάθμιση του οποίου ανήκει στις βασικές υποχρεώσεις της 

τράπεζας. Η αυξημένη κερδοφορία και η γενικότερη κατάσταση ευφορίας των 

περασμένων δεκαετιών λειτούργησαν παραπειστικά για τις τράπεζες, οι οποίες με 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας οριακά άνω του αποδεκτού για όλη αυτή τη περίοδο, 

φαίνεται να προτίμησαν τον εύκολο πλουτισμό έναντι της ασφάλειας. Η ριζική 

ανατροπή των δεδομένων μετά την κρίση, απέδειξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

έωλο και, το χειρότερο, μετέθεσε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του στο, ήδη, 

πολύπαθο κοινωνικό σώμα.  

iv) Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση. 

Η έλευση της παγκόσμιας κρίσης βρίσκει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να 

καταγράφει κέρδη, να μη λαμβάνει μέτρα έναντι επισφαλών απαιτήσεων παρά την 

αντίθετη τάση στις χώρες της ευρωζώνης, να απορροφά, ήδη από το 2000 και με 

κορύφωση το 2007, ρευστότητα από την αγορά αυξάνοντας τη  χρηματοδότηση του 

δημοσίου τομέα και να εξακολουθεί να προβαίνει σε επενδύσεις σε ελληνικά 

                                                           
409
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ομόλογα
410

. Με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης –περίπου ένα χρόνο αργότερα –

και την προοδευτική μετατροπή της σε ύφεση, εμφανίζεται και η ένδεια του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η βαθειά ύφεση της πραγματικής οικονομίας, τα 

μεγάλα προβλήματα ρευστότητας, η μαζική εκροή καταθέσεων, η γενικευμένη 

αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων και η κρίση δανεισμού τους, ουσιαστικά 

οδήγησαν τις ελληνικές τράπεζες σε κατάρρευση. Ως μοναδική λύση προκρίθηκε με 

τον Ν. 3723, ήδη από το 2008, η χρηματοδοτική στήριξη των τραπεζών και η 

ανακεφαλαιοποίηση, η οποία δημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις στον κοινωνικό 

διάλογο. 

Αναμφίβολα, η κατάρρευση μιας τράπεζας, πολύ περισσότερο του συνόλου του 

τραπεζικού συστήματος, δεν αντιστοιχεί με την κατάρρευση μίας ή και 

περισσοτέρων, έστω και μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό επειδή οι τράπεζες δεν 

είναι απλώς επιχειρήσεις, αλλά μέρος του νομισματικού συστήματος και ο κύριος, αν 

όχι ο αποκλειστικός μηχανισμός λειτουργίας του συνόλου της πραγματικής 

οικονομίας. Η πραγματικότητα αυτή μεταθέτει τον προβληματισμό από την ανάγκη 

για τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος, στον τρόπο και τη μεθοδολογία 

διάσωσης και τις κοινωνικές συνέπειες που η διάσωση αυτή επιφέρει. Ο ουσιώδης 

αντίλογος επικεντρώνεται σε δύο σημεία: Πρώτον στη διαφοροποίηση της διάσωσης 

των τραπεζικών ιδρυμάτων από τη διάσωση των μετόχων τους –τραπεζιτών και 

δεύτερον στην άνιση αντιμετώπιση εκ μέρους της ΕΕ της διάσωσης των ελληνικών 

τραπεζών, σε σχέση με τράπεζες άλλων χωρών, π.χ. των ισπανικών. 

Πράγματι, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης και ρυθμισμένης φιλελεύθερης 

οικονομίας, η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, έστω και σε περίοδο κρίσης 

που έχει, άλλωστε, ως αποκλειστική αιτία τη λειτουργία του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, εγείρει ζητήματα ευθύνης και κοινωνικής 

λογοδοσίας των υπευθύνων λειτουργίας και διοίκησης των τραπεζών. Σε κάθε 

περίπτωση επιφέρει την αντικατάσταση του Δ.Σ. και τη μεγάλη συμμετοχή των 

μετόχων στις επισφάλειες
411

. Αντιθέτως, η διάσωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, διατήρησε αλώβητους τους 

υπευθύνους, κοινωνικοποιώντας, απλώς, τη ζημία. Επιπλέον, –και αυτό συνιστά 

σχόλιο στο, παραπάνω, δεύτερο σημείο –η αντιμετώπιση της χώρας στο ζήτημα αυτό 

εκ μέρους της ΕΕ υπήρξε μεροληπτική. Το σύνολο των χρημάτων της 

ανακεφαλαιοποίησης εγγράφηκαν, με τη μορφή δανείου στον προϋπολογισμό, κάτι 

που δεν ίσχυσε πχ. για την ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών, 

επιβαρύνοντας περαιτέρω την, ήδη, οικτρή δημοσιοοικονομική κατάσταση της 

χώρας
412

. 

                                                           
410

ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΈΛΗΣ Ι. & ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ Ν., ο. π., σελ. 23.  
411

ΒΑΡΟΥΦΆΚΗΣ Γ., Η γένεση της μνημονιακής Ελλάδας. Ένα χρονικό της κρίσης, Αθήνα, 2014, σσ. 

250-251, όπου και παράθεση ενός εναλλακτικού σεναρίου ανακεφαλαιοποίησης.  
412

ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους –Τραπεζών, τομ. 1
ος

, Αθήνα, 2013, σελ. 97. Η 

πρακτική της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών από τον ESM, αποτελεί 

υλοποίηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2012, που αφορά, μεταξύ 

άλλων, και την εποπτεία στο πλαίσιο του ενοποιημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Η 
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Χαρακτηριστική περίπτωση σκανδαλώδους διάσωσης, αποτελεί η περίπτωση της 

Eurobank, για την διάσωση της οποίας το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε συνολικά 

13,3δις €: Από αυτά 5,8δις € επενδύθηκαν μέσω του ΤΧΣ σε αγορά κοινών μετοχών 

και 1,25δις € για αγορά προνομιούχων μετοχών, αποκτώντας έτσι το δημόσιο το 95% 

της τράπεζας. Επιπλέον, το κράτος βοήθησε την Eurobank να απορροφήσει την 

Postbank και την Protonbank με 500 και 760 εκατ. € αντίστοιχα, επιπλέον των 550 

εκατ. € νέων κεφαλαίων, ενώ, για την απορρόφηση της Aspis, έδωσε στην Eurobank 

760 εκατ. €. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου για τη μεταβίβαση της τράπεζας 

στους ιδιώτες, σύμφωνα με ένα από τα δόγματα του νεοφιλελευθερισμού που 

υιοθετούνται απαρέγκλιτα από την ΕΕ, δεν επιτράπηκε στο κράτος, μέσω του ΤΧΣ να 

συμμετάσχει στην έκδοση νέων μετοχών, ενώ επιτράπηκε στους ιδιώτες να 

αγοράσουν μετοχές με έκπτωση 80% (0,31 € ανά μετοχή, έναντι 1,54 € που είχε 

αγοράσει το κράτος), σε αξία χαμηλότερη ακόμη και από αυτή που είχε η μετοχή στο 

χρηματιστήριο Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό ιδιώτες και hedge funds πλήρωσαν 2,86 

δις €, για να αγοράσουν μια τράπεζα, για την οποία το κράτος (δηλ. ο 

φορολογούμενος πολίτης) είχε ξοδέψει 13,3 δις €. Χαρακτηριστικό της επίγνωσης 

που είχαν οι ιθύνοντες ότι στο σημείο αυτό διαπράττεται σκάνδαλο, ήταν ότι 

φρόντισαν να νομοθετήσουν ασυλία για το ΤΧΣ, προκειμένου να αποφύγει, τυχόν, 

μελλοντικές ευθύνες
413

.  

Από το 2008, έτος κατά το οποίο οι  ελληνικές τράπεζες έλαβαν το πρώτο πακέτο 

ανακεφαλαιοποίησης, ύψους 28 δις €, ακολούθησε ένα μπαράζ 

ανακεφαλαιοποιήσεων και ποικίλων μεθόδων χρηματοδοτικής στήριξης. Παράλληλα 

με το πακέτο των 28 δις €, δόθηκαν κεφάλαια ύψους 14δις € για την εξυγίανση οκτώ 

τραπεζών (κεφάλαια τα οποία, σύμφωνα με τους Μπιτζένη και Μακέδο, ούτε 

ανήκουν στο πακέτο των 28 δις €, ούτε συνιστούν ανακεφαλαιοποίηση) και ποσό 

πάνω των 7δις € για ενίσχυση των αποθεματικών
414

. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό 

αυτό των 28 δις €, ποσό που ορίζεται και εγγράφεται ως χρέος, αντιστοιχούσε τότε 

στο 15,1% του ΑΕΠ. Παράλληλα, οι τράπεζες αποκομίζουν κέρδος ύψους 1,4 δις € 

από δανεισμό με εγγυήσεις του δημοσίου, εφόσον δανείζονταν από την ΕΚΤ με 

εγγύηση του ελληνικού δημοσίου με επιτόκιο 1% και στη συνέχεια, αντί να 

διοχετεύουν το ποσό αυτό στην πραγματική αγορά ως όφειλαν, αγοράζουν ομόλογα 

του ελληνικού δημοσίου, με απόδοση τουλάχιστον 5%
415

! Δηλαδή, κατά ένα τρόπο, 

δάνειζε το ελληνικό δημόσιο τις τράπεζες για να παίζουν ομόλογα του ελληνικού 

δημοσίου και να κερδοσκοπούν! Εντός του 2009, οι τράπεζες είχαν πάρει 

                                                                                                                                                                      
απόφαση αυτή, ενώ για την Ισπανία έγινε εκτελεστή, ήδη, από το 2012, για την Ελλάδα δεν έγινε ούτε 

το 2014, έτος κατά το οποίο ο ESM κατέστη απολύτως λειτουργικός. Βλ. ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., ο.π., σσ. 
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413
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2011, σσ. 205-206.  



136 
 

περισσότερα από 44δις € από την ΕΚΤ, ενώ είχαν δανείσει περί τα 50δις € στα 

Βαλκάνια. 

Τον Αύγουστο του 2010, ανακοινώθηκε από τον τότε υπουργό οικονομικών 

επέκταση του προγράμματος εγγυήσεων των τραπεζών κατά επιπλέον 25 δις €, με 

αποτέλεσμα η συνολική κρατική στήριξη στις τράπεζες να ανέλθει, την περίοδο 

εκείνη, στο ποσό των 68  δις €. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν άλλα 10δις € 

από το δάνειο των 110 δις €, μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ), στο οποίο, (να σημειωθεί παρενθετικά), δεν επιθυμούσαν να ενταχθούν οι 

ελληνικές τράπεζες. Συνολικά, το ύψος της κρατικής αρωγής προς τις τράπεζες άγγιξε 

(Αύγουστος του ’10) τα 78 δις €.  

Η επιχειρηματολογία περί της αναγκαιότητας στήριξης των τραπεζών 

επικεντρώνονταν στο επιχείρημα ότι, με τον τρόπο αυτό, τα τραπεζικά ιδρύματα θα 

μπορούσαν να προσφέρουν ρευστότητα στην αγορά, κάτι που τότε, αλλά και τώρα, η 

πραγματική οικονομία έχει απόλυτη ανάγκη. Αυτή ήταν η κυρίαρχη 

επιχειρηματολογία ενίσχυσης των τραπεζών, τον Μάιο του ’10, με επιπλέον 15 δις € 

εγγυήσεων. Όμως, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, ούτε στην περίπτωση αυτή, ούτε σε 

καμία περίπτωση κρατικής ενίσχυσης των τραπεζών. Αντιθέτως, μετά την παροχή 

των εγγυήσεων ύψους 15 δις €, τον Μάιο του ’10, οι τράπεζες έκλεισαν τις 

στρόφιγγες των δανειακών χορηγήσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η πιστωτική επέκταση τον Μάιο του ’10 σε 2,8%, από 3,2% 

τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς
416

.  

Με τη συμφωνία του Private Sector Involvement –PSI, πραγματοποιήθηκε το 

μοναδικό στην οικονομική ιστορία κούρεμα δημοσίου χρέους σύμφωνα με το οποίο, 

ενώ ποσοστιαία μειώνεται δραστικά το χρέος της χώρας, επιστρέφει σε λίγους μήνες, 

μάλιστα σε πραγματικές τιμές, στο επίπεδο που βρισκόταν πριν το κούρεμα
417

. Η 

αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI), 

κόστισε στις ελληνικές τράπεζες, που διατηρούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους 

σημαντικό ύψος ελληνικών ομολόγων, 37,7 δις €. Τη ζημιά αυτή, ουσιαστικά πήραν 

πίσω αποκλειστικά οι τράπεζες, από το σύνολο των ομολογιούχων (μικροεπενδυτών, 

νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων κ.α.), που ζημιώθηκαν από το PSI. Από τα 

χρήματα του δεύτερου πακέτου στήριξης (δεύτερο Μνημόνιο), δόθηκαν για την 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών άλλα 50 δις €, επιβαρύνοντας το 

δημόσιο χρέος της χώρας
418

. Το σύνολο των χρημάτων για ανακεφαλαιοποίηση και 
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των εγγυήσεων, ανέρχονται, στο τέλος του 2012, στο αστρονομικό ποσό των 204,8 

δις €
419

, ενώ έπεται και συνέχεια.  

Οι πιέσεις που δέχθηκε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τόσο στη ρευστότητα, 

όσο και στην κεφαλαιακή βάση, ανάγκασε τις ελληνικές τράπεζες να καταφύγουν στο 

μηχανισμό έκτατης χρηματοδότησης (Emergency Liquidity Assistance –ELA) που 

παρέχει η ΤτΕ, για κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας. Το κόστος, 

όμως, αυτής της χρηματοδότησης ήταν δυσβάστακτο, καθώς η ΤτΕ χρέωνε με 

επιπλέον 200 μ.β.  το βασικό επιτόκιο. Το ELA παρέχει χρηματοδότηση με επιτόκιο 

3%, την ίδια στιγμή που το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, 

κυμαίνονταν την περίοδο αυτή (2011-2012) σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, κάτω του 

1%. Έτσι, το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές τράπεζες, μόνο το 2012, ανήλθε στο 

ύψος των 1,3 δις €
420

. 

Εν κατακλείδι να παρατηρηθεί ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την 

κρίση, υφίσταται τις συνέπειες της πολιτικής που το ίδιο άσκησε τις τελευταίες 

δεκαετίες. Τα συνδυαστικά αποτελέσματα της δημοσιονομικής κατάστασης της 

χώρας και της κρίσης χρέους αφενός και η αλόγιστη επέκταση του τραπεζικού 

συστήματος αφετέρου, αποδυνάμωσαν την ισχύ του και το κατέστησαν ευάλωτο στην 

παρούσα ισχυρή κρίση. Η πολιτική λιτότητας όπως εκφράστηκε από την ΕΕ, η 

νομισματική πολιτική της ΕΚΤ αλλά και η μεθοδολογία εξυγίανσης με την οποία 

αντιμετωπίστηκε η ελληνική τραπεζική κρίση, επιδείνωσε την κατάσταση, 

καθιστώντας το τραπεζικό σύστημα της χώρας, από ενισχυτικό παράγοντα της 

οικονομίας για την έξοδο από την κρίση, σε παράγοντα συντήρησης και 

ανακύκλωσής της.  

 

ε) Ο ρόλος του δημόσιου τομέα ως καταλυτικού παράγοντα της κρίσης στην 

Ελλάδα: Μύθοι και πραγματικότητες. 

Για τον ρόλο των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, 

κυρίως ως γενεσιουργό παράγοντα της παρούσας κρίσης, έγινε, ήδη, λόγος στην 

πρώτη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου. Μελετήθηκε το προβληματικό μοντέλο 

ανάπτυξης, ο εγχώριος πληθωρισμός, η επέκταση του κράτους, κυρίως από τη 

μεταπολίτευση και μετά καθώς και οι πολιτικές των δημοσίων δαπανών και των 

δημοσίων εσόδων
421

. 

Στην παρούσα παράγραφο θα μελετηθούν σύντομα άλλοι διαρθρωτικοί 

παράγοντες, όπως το εύρος του δημοσίου τομέα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

ΕΕ και το κόστος εργασίας στην Ελλάδα. Η μελέτη των διαρθρωτικών αυτών 
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παραμέτρων κρίνεται αναγκαία, εξαιτίας της ευρείας συζήτησης γύρω από τα θέματα 

αυτά, μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, η οποία, κάποιες φορές, δημιούργησε 

και συντήρησε μύθους, ενώ, άλλες φορές, απέκρυψε ή αλλοίωσε πραγματικότητες. 

Αυτονόητα, τα ζητήματα αυτά έχουν ξεπεράσει το επίπεδο της ακαδημαϊκής 

ενασχόλησης, εφόσον αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες και εφαρμόζονται 

πολιτικές πρακτικές, τις περισσότερες φορές υλοποιώντας ντιρεκτίβες της ΕΕ, οι 

οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, όσο και 

την πορεία της οικονομίας μας.  

i)  Το εύρος του δημόσιου τομέα. 

Η επέκταση του δημοσίου τομέα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που 

αντανακλά την προοδευτική εδραίωση και επέκταση του κράτους στη δημόσια 

σφαίρα ως ρυθμιστή της οικονομίας και εγγυητή της δικαιοσύνης και της κοινωνικής 

προστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ το κράτος αυξάνεται συνεχώς από το 

1870 και μετά. Μετρώντας τις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ διεθνώς 

παρατηρούμε ότι το 1870 αντιστοιχούσαν στο 10,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 1920 

στο 19,6%, το 1960 στο 28%, το 1980 στο 41,9% και το 1996 στο 45%
422

. Με το 

πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την εξάπλωση κεϋνσιανών πολιτικών, η 

επέκταση του δημοσίου αμβλύνθηκε ακόμη περισσότερο, ενώ από τη δεκαετία του’ 

80 και μετά, με ορόσημο τις πολιτικές των Ρήγκαν και Θάτσερ, παρατηρείται μια 

προσπάθεια περιορισμού του κράτους, η οποία αντανακλά την προοδευτική 

επικράτηση των νεοφιλελεύθερων ιδεών. Ωστόσο, ο δημόσιος τομέας στις 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ εκείνο που 

παρατηρείται είναι μια μετατόπιση στις δραστηριότητές του, από την απευθείας 

παροχή υπηρεσιών στον έλεγχο και τη ρύθμιση
423

.  

 Και στην ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζεται ανάλογη εξέλιξη. 

Ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση, την είσοδο της χώρας στην τότε ΕΟΚ και την 

προοδευτική αποβιομηχάνιση από τη δεκαετία του’ 80 κ. εξ., η επέκταση του 

δημοσίου τομέα γνώρισε ραγδαία αύξηση. Ως απόδειξη αναφέρεται ότι ο αριθμός των 

απασχολουμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από 344.000 το 1974, σχεδόν 

διπλασιάζεται σε 693.000 το 1989
424

. 

 Να σημειωθεί επικουρικά το υπολογιστικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην 

αποτίμηση του μεγέθους του δημοσίου τομέα, ως πρόβλημα επιστημονικής 

μεθοδολογίας. Πράγματι, η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ενώ αναφέρεται 

καταφανώς στη γενική κυβέρνηση (δηλ. την κεντρική κυβέρνηση, την τοπική 
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αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης), δε φαίνεται να 

συμφωνεί στον τρόπο υπολογισμού του δημοσίου τομέα. Από τους ποικίλους 

προτεινόμενους από τη βιβλιογραφία τρόπους αναφέρουμε ενδεικτικά, την εκτίμηση 

από την φορολογία που εισπράττεται από τους δημοσίους υπαλλήλους, τον αριθμό 

των ρυθμίσεων και των νομοθετημάτων που τους αφορούν, την ανάλυση των 

δημοσίων εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά κατηγορία, το ποσοστό τους επί του 

ενεργού πληθυσμού της χώρας κ.α. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί το γεγονός 

ότι, στην εποχή μας, τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού, ως μη όφειλε, έχουν καταστεί 

περισσότερο ασαφή. Για παράδειγμα κρατικά δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 

σε αγρότες δεν υπολογίζονται ως δημόσιες δαπάνες, ενώ παρατηρείται και η 

δημιουργία ημι-δημόσιων φορέων όπως η ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ η οποία λειτουργεί για 

λογαριασμό της Αττικό Μετρό και χρηματοδοτείται μερικώς από το κράτος
425

. 

 Παρόλα αυτά, το πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν είναι ο 

αριθμός των υπαλλήλων της, ο οποίος κινείται στο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος καλύπτει ενδεικτικά την περίοδο 2000-

2013: 

Πίνακας 31: Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ: 2000-2013 

ΧΩΡΑ /ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ευρωζώνη  

(18 χώρες) 
46,2 47,2 47,5 48,0 47,4 47,3 46,7 46,0 47,1 51,2 51,0 49,4 49,9 49,8 

Βέλγιο 49,1 49,1 49,8 51,0 49,2 51,9 48,5 48,2 49,8 53,7 52,6 53,6 55,1 54,5 

Γερμανία 45,1 47,6 47,9 48,5 47,1 46,9 45,3 43,5 44,1 48,3 47,9 45,2 44,7 44,7 

Εσθονία 36,1 34,8 35,8 34,8 34,0 33,6 33,6 34,0 39,7 44,7 40,5 37,6 39,5 38,3 

Ιρλανδία 31,1 33,2 33,5 33,2 33,7 33,9 34,5 36,7 42,8 48,2 65,5 47,1 42,6 42,9 

Ελλάδα 46,7 45,4 45,1 44,7 45,5 44,6 45,4 47,5 50,6 54,0 51,4 51,9 53,4 58,5 

Ισπανία 39,2 38,7 38,9 38,4 38,9 38,4 38,4 39,2 41,4 46,2 46,3 45,7 47,8 44,8 

Γαλλία 51,7 51,7 52,9 53,4 53,3 53,6 53,0 52,6 53,3 56,7 56,6 55,9 56,7 57,1 

Ιταλία 45,9 47,7 47,1 48,1 47,5 47,9 48,5 47,6 48,6 51,9 50,5 49,7 50,6 5,06 

Κύπρος 37,1 38,0 40,0 44,6 42,4 43,1 42,6 41,3 42,1 46,2 46,2 46,3 45,8 45,8 

Λουξεμβούργο 37,6 38,1 41,5 41,8 42,6 41,5 38,6 36,3 39,1 45,2 43,5 42,6 43,9 43,5 

Μάλτα 39,5 41,2 41,7 45,6 43,6 43,6 43,2 41,8 43,3 42,5 41,2 41,4 43,1 43,7 

Ολλανδία 44,2 45,4 46,2 47,1 46,1 44,8 45,5 45,3 46,2 51,4 51,3 49,9 50,4 49,8 

Αυστρία 51,9 51,3 50,7 51,3 53,8 50,0 49,1 48,6 49,3 52,6 52,8 50,8 51,6 51,3 

Πορτογαλία 41,6 43,2 43,1 44,7 45,4 46,6 45,2 44,4 44,8 49,8 51,5 49,3 47,4 48,7 

Σλοβενία 46,5 47,3 46,2 46,2 45,6 45,1 44,3 42,3 44,1 48,7 49,5 49,9 48,4 59,4 

Σλοβακία 52,1 44,5 45,1 40,1 37,7 38,0 36,5 34,2 34,9 41,6 39,8 38,9 38,2 38,7 

Φινλανδία 48,3 48,0 49,0 50,3 50,2 50,3 49,2 47,4 49,2 56,1 55,8 55,1 56,7 58,5 

 

Πηγή: Eurostat
426 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε να καταρρίπτεται ο μύθος του 

υπερδιογκωμένου ελληνικού δημόσιου τομέα, εφόσον τα ποσοστά της Ελλάδας 

κινούνται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ -18 και κάτω από πολλές χώρες –μέλη, 
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γνωστά, σήμερα, για τις ιδέες του μικρού κράτους. Η αύξηση των δαπανών της 

Ελλάδας για τη συντήρηση του δημόσιου τομέα μετά το 2008, οφείλεται στην κάθετη 

πτώση του ελληνικού ΑΕΠ, λόγω της υπάρχουσας κρίσης, ενώ σε απόλυτες τιμές το 

ύψος των δαπανών πέφτει
427

. 

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της απογραφής των δημοσίων 

υπαλλήλων, που διενεργήθηκε στην Ελλάδα το 2010, καταγράφονται 768.000 

δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς υπάλληλοι των ΔΕΚΟ, 

των ΝΠΙΔ και των δημοτικών επιχειρήσεων. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 

15% του εργατικού δυναμικού της χώρας, με μέσο όρο στην ΕΕ -17 πάνω από 16%, 

ενώ στις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 20% 

έως 30%
428

! 

Το εύρος του δημοσίου τομέα της χώρας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ, 

είναι μάλλον συρρικνωμένο όλη την εικοσαετία 1970-1990, σύμφωνα με την 

παρατήρηση της καθηγήτριας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη
429

. Η μέτρηση αυτή παρουσιάζει 

το ποσοστό απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ σε σχέση με το εργατικό δυναμικό 

εκάστης χώρας:  

Πίνακας 32: Απασχόληση στη Δημόσια Διοίκηση χωρών του ΟΟΣΑ: 1970-1990 

Μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης Συμμετοχή στο σύνολο της απασχόλησης 

 70-75 75-79 79-84 84-90* 1970 1975 1979 1984 1990* 

ΗΠΑ 3,2 2,1 0,1 2,3 16,0 17,1 16,1 15,3 15,5 

Ιαπωνία 2,8 1,7 0,7 0,2 7,7 8,7 8,8 8,7 8,1 

Γερμανία 3,8 1,9 1,0 1,5 11,1 13,8 14,7 15,5 15,6 

Γαλλία** 2,0 1,7 1,8 1,0 17,6 19,0 19,9 22,1 22,8 

Ιταλία** 3,8 2,6 1,4 1,3 12,3 14,6 15,8 16,6 17,4 

Βρετανία** 3,1 0,8 -0,3 -0,2 18,1 20,9 21,2 21,8 19,6 

Καναδάς 5,0 1,3 2,4 2,2 19,0 20,7 19,5 20,8 20,6 

Αυστραλία** 7,2 2,1 2,7 1,3 11,8 15,4 16,2 17,4 15,6 

Αυστρία** 4,1 3,0 1,9 2,7 13,2 16,3 17,6 19,1 21,1 

Βέλγιο** 3,0 4,1 0,9 0,7 13,6 15,6 18,3 19,9 19,9 

Δανία 6,5 4,6 2,5 0,7 17,2 23,6 26,9 30,2 30,1 

Ισπανία**** 7,6 5,0 2,9 4,0 5,5 7,8 10,0 12,8 13,7 
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Φινλανδία** 5,0 4,3 3,2 2,2 12,1 14,8 17,2 18,9 20,6 

Ελλάδα*** 2,6 3,3 2,2 2,5 7,4 8,2 9,1 9,4 10,1 

Ιρλανδία** 4,1 4,5 1,9 -0,8 12,0 14,4 16,1 18,3 17,9 

Λουξεμβούργο** 3,0 2,2 1,5 3,0 9,4 9,7 10,6 11,3 11,4 

Νορβηγία*** 5,0 5,3 3,7 2,8 17,9 21,7 24,3 28,1 29,3 

Ολλανδία** 2,1 2,5 0,7 0,3 2,2 13,6 14,7 16,1 15,1 

Πορτογαλία** 4,0 6,2 6,2 3,4 7,9 8,5 10,5 13,3 14,6 

Σουηδία*** 5,3 4,6 2,2 0,0 20,9 25,7 29,9 32,9 31,8 

Ελβετία*** 3,7 2,7 1,4 0,9 1,5 9,0 10,1 10,2 10,5 

Μη 

Σταθμισμένος 

μέσος όρος 

4,1 3,2 2,0 1,5 12,9 15,2 16,5 18,0 18,2 

Σταθμισμένος 

μέσος όρος 
3,4 2,1 0,8 1,4 13,5 15,2 5,3 15,6 15,6 

* Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 

** Στοιχεία 1989 
*** Στοιχεία 1988 

**** Στοιχεία 1987 

                                                                                         Πηγή: Revue Economique de l’ OCDE
430   

Συνδυάζοντας, η ίδια καθηγήτρια, το εύρος του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα 

με την επικρατούσα, διαχρονικά, φορολογική κατάσταση, θα χαρακτηρίσει τη θέση 

ότι «ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι υπερμεγέθης», ανεδαφική
431

.Θα 

προσθέταμε και σημαντικά επιζήμια. Και αυτό γιατί η στενή φορολογική βάση, τα 

φορολογικά προνόμια αρκετών κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών, η 

φοροδιαφυγή και η παραοικονομία, καθιστούν το δημόσιο τομέα (μαζί, βέβαια, με 

τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα) έναν από τους κύριους 

τροφοδότες των δημοσίων εσόδων, κάτι που δεν αναφέρεται από τη σύγχρονη 

κριτική κατά του μεγάλου κράτους. 

Επιπλέον, μελέτη του βρετανικού περιοδικού Economist
432

, για το εύρος του 

δημοσίου τομέα στις χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 2001-2011, παρουσιάζει την 

Ελλάδα σε μία μέση θέση, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες. Η μελέτη αφορά και 

πάλι το ποσοστό των εργαζομένων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό των χωρών –

μελών του Οργανισμού. Η θέση της χώρας εμφανίζεται παραστατικά το παρακάτω 

διάγραμμα. Στο διάγραμμα αυτό, τόσο στη Γενική Κυβέρνηση, όσο και στον 

στενότερο δημόσιο τομέα, η Ελλάδα υπολείπεται πολλών χωρών του ΟΟΣΑ, 

ευρισκόμενη, όντως, σε ένα μέσο επίπεδο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι 

υφίσταται, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για άλλα κράτη –μέλη του ΟΟΣΑ, 

σημαντική διεύρυνση του δημοσίου τομέα, την περίοδο αυτή.  

                                                           
430

Revue Economique del’ OCDE, No. 17, Automne 1991, όπως παρατίθεται από την ΝΕΓΡΕΠΌΝΤΗ-

ΔΕΛΙΒΆΝΗ Μ., Ελληνικό δημόσιο χρέος και ελλείμματα. Αδιέξοδα και λύσεις, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 

90-91.  
431

ΝΕΓΡΕΠΌΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΆΝΗ Μ., ο.π., σελ. 19.  
432

 «Taking the King’s Coin», Economist, (22/1/2014), διαθέσιμο στο: 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/01/daily-chart-13.  

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/01/daily-chart-13


142 
 

Διάγραμμα 8: Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες του ΟΟΣΑ την 

περίοδο 2001-2011 

 

Πηγή: The Economist
433
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Τέλος, την ίδια εικόνα παρατηρούμε αν μετρήσουμε το εύρος του δημοσίου 

τομέα σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων στην Ελλάδα και την ευρωζώνη, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Από τις χώρες της ευρωζώνης απουσιάζουν από 

τον πίνακα η Λιθουανία, η Λετονία, η Μάλτα και η Κύπρος, λόγω ελλείψεως 

στοιχείων.  

Πίνακας 33: Το ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων ευρωζώνης στο σύνολο των απασχολουμένων 

Χώρα/Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ευρωζώνη 

(18 χώρες) 
22,4 22,2 22,9 22,4 22,4 22,5 22,0 

Βέλγιο 27,0 27,1 27,7 28,2 28,2 28,4 28,7 

Γερμανία 21,3 21,4 21,8 22,7 22,4 22,3 22,4 

Εσθονία 20,3 20,1 22,8 23,5 22,3 22,9 22,5 

Ιρλανδία - - - 24,7 24,9 25,0 24,4 

Ελλάδα 19,2 18,7 18,9 19,4 19,9 20,6 20,7 

Ισπανία 17,3 17,7 19,3 19,8 20,4 20,9 20,9 

Γαλλία 27,2 27,2 27,5 27,9 27,7 27,6 27,7 

Ιταλία 16,7 16,7 16,9 17,2 17,1 17,0 17,2 

Λουξεμβούργο - 16,6 17,6 18,1 18,4 18,7 19,1 

Ολλανδία 24,0 24,1 24,8 25,1 25,1 25,1 25,1 

Αυστρία 21,0 21,1 21,5 21,1 20,9 20,8 20,6 

Πορτογαλία 18,5 18,5 19,2 19,7 19,9 20,2 - 

Σλοβενία 16,3 16,2 16,8 17,5 17,9 18,2 18,3 

Σλοβακία 20,0 19,5 20,0 20,5 20,1 19,9 20,0 

Φινλανδία 26,8 26,5 27,4 27,6 27,5 27,4 27,8 

 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία ΟΟΣΑ
434 

 

ii) το κόστος εργασίας και η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα. 

Αν το εύρος του δημοσίου τομέα κινείται διαχρονικά στο μέσο επίπεδο της 

ΕΕ και της ευρωζώνης, δε συμβαίνει το ίδιο με το μοναδιαίο κόστος εργασίας, ανά 

μονάδα προϊόντος. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας, αποτελεί, ουσιαστικά, ένα μέτρο 

ανταγωνιστικότητας, αφού αντιπροσωπεύει τον λόγο της ονομαστικής αμοιβής προς 

το παραγόμενο προϊόν ανά ώρα εργασίας.  

Σύμφωνα με το επόμενο διάγραμμα, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία της 

Eurostat, καθ’ όλη την περίοδο 2001-2010, το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην 

Ελλάδα ήταν υψηλότερο από αυτό της ευρωζώνης των 12, ενώ το μοναδιαίο κόστος 

εργασίας στη Γερμανία ήταν αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης 

των 12. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα δεν μπόρεσε 

                                                           
434
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Κατανοώντας την ελληνική κρίση, τχ. 4, Απρίλιος 2015, διαθέσιμο στο: http://crisisobs.gr/wp-
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να αντισταθμίσει την αύξηση της ονομαστικής αμοιβής των εργαζομένων σε σχέση 

με την ευρωζώνη και ιδιαίτερα με τη Γερμανία
435

.  

Διάγραμμα 9: Ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας: 2000-2010  

 

Πηγή: European Commission, Directorate General ECFIN
436  

Η ίδια πραγματικότητα αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα, όπου 

εμφανίζεται ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ονομαστικής αμοιβής ανά εργαζόμενο. 

Και πάλι η Γερμανία έχει τα πρωτεία της μεγαλύτερης συγκράτησης, ενώ η Ελλάδα 

παρουσιάζει τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης, όλη αυτή την περίοδο.  

Πίνακας 34: Ετήσια % μεταβολή της ονομαστικής αποζημίωσης ανά εργαζόμενο στην ευρωζώνη των 

12
437

 

Χώρες Ονομαστική αποζημίωση ανά εργαζόμενο (ετήσια % μεταβολή) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 

Βέλγιο 3,6 3,8 1,7 1,9 2,1 3,3 3,8 3,3 2,1 1,8 

Γερμανία 2,3 1,9 2,6 1,5 0,5 1,5 1,3 1,9 1,0 0,9 

Ιρλανδία 7,5 5,0 5,7 5,3 6,4 4,6 6,0 5,5 -4,1 -2,4 

Ελλάδα 3,7 11,4 5,1 5,1 4,9 1,0 9,1 7,5 4,4 1,9 

Ισπανία 3,6 3,3 3,6 3,0 3,7 3,9 3,7 5,2 3,4 2,7 

Γαλλία 2,0 3,1 2,8 3,4 3,1 3,4 2,6 2,8 1,3 1,5 

Ιταλία 3,2 2,7 3,7 3,3 3,2 2,7 2,2 3,3 2,1 1,5 

Ολλανδία 5,4 5,2 4,2 3,5 1,7 2,4 3,2 3,8 3,5 2,4 

Αυστρία 1,6 1,9 2,0 1,6 2,5 3,0 2,1 3,3 2,8 1,4 

Πορτογαλία 4,0 3,6 3,5 2,6 4,7 2,1 3,3 3,1 -0,6 2,1 

Φινλανδία 4,7 1,8 2,8 3,6 3,8 2,9 3,4 5,6 3,8 3,6 

Λουξεμβούργο 3,5 3,1 1,1 3,7 3,7 3,1 4,3 1,5 1,7 1,5 

Ευρωζώνη-12 2,7 2,7 2,8 2,5 2,2 2,5 2,6 3,3 1,9 1,5 

 

*Τα μεγέθη για το 2009 και το 2010 είναι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί από το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής, 

                                                           
435

ΒΛΆΧΟΥ ΑΝΔΡ. & ΛΑΜΠΡΙΝΊΔΗΣ Γ., «Κρίση και άνιση ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΟΝΕ: Το Ισοζύγιο 

Εξωτερικών Συναλλαγών και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», στο: 

Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 

242.  
436

ΒΛΆΧΟΥ ΑΝΔΡ. & ΛΑΜΠΡΙΝΊΔΗΣ Γ., «Κρίση και άνιση ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΟΝΕ: Το Ισοζύγιο 

Εξωτερικών Συναλλαγών και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», στο: 

Οικονομική κρίση και Ελλάδα, (επ.) Βλάχου Α., Θεοχαράκης Ν., Μυλωνάκης Δ., Αθήνα 2011, σελ. 

241.  
437

ΒΛΆΧΟΥ ΑΝΔΡ. & ΛΑΜΠΡΙΝΊΔΗΣ Γ., ο.π., σελ. 242.  



145 
 

βασισμένες σε στοιχεία διαθέσιμα μέχρι και τις 22 Απριλίου 2009. 

Πηγή: Eurostat’s Statistical Annex Spring 2009. 

 

Οι Κοτιός –Παυλίδης, επισκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία, αναφέρουν ότι 

οι βόρειες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία, Ολλανδία), ήδη πριν τη δημιουργία 

της ευρωζώνης, αλλά και μετά, αν και υπερτερούσαν σε ανταγωνιστικότητα, 

γνωρίζοντας, όμως, την όξυνση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, άσκησαν 

πολιτικές συγκράτησης ακόμα και με πάγωμα των μισθών, προκειμένου να 

καταστούν περαιτέρω ανταγωνιστικές
438

.   

Εντούτοις, η Ελλάδα, όντως, σημείωσε συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη 

μεγάλες ετήσιες αυξήσεις, περισσότερο του ονομαστικού, παρά του πραγματικού 

κόστους εργασίας, λόγω διαχρονικά αυξημένου πληθωρισμού. Σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της ΤτΕ για το 2011, η αύξηση των ονομαστικών μισθών κατά την 

προηγούμενη δεκαετία δεν αντανακλά τον επιμερισμό μεγαλύτερου μέρους του ΑΕΠ 

στους Έλληνες εργαζομένους, αλλά την ανάγκη προστασίας των μισθών από τον 

πληθωρισμό
439

. Στο παρακάτω διάγραμμα ανατρέπεται η εικόνα της αύξησης των 

μισθών στην Ελλάδα πάνω από την παραγωγικότητα, όταν, βέβαια, γίνεται λόγος για 

πραγματικούς και όχι ονομαστικούς μισθούς.  

Διάγραμμα 10: Ετήσιες μεταβολές (%) του πραγματικού μέσου κόστους και της παραγωγικότητας της 

εργασίας στην Ελλάδα, 2000-2010 

 

Πηγή: Γαβρόγλου, 2012
440 
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Η διαφορά ονομαστικού από το πραγματικό κόστος εργασίας δεν είναι κάτι 

που αφορά μόνο την Ελλάδα. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πως ούτε και η ΕΕ -

25, με εξαίρεση πάντοτε τη Γερμανία, μπόρεσε να πετύχει συγκράτηση των 

ονομαστικών αυξήσεων των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα. Επιπλέον, από 

το ίδιο διάγραμμα προκύπτει πως ονομαστικές αυξήσεις δε σημαίνουν πάντοτε 

πραγματικές αυξήσεις και δεν αυξάνουν τον πραγματικό πλούτο των μισθωτών.  

Διάγραμμα 11: Μέση ετήσια μεταβολή (%) ονομαστικού και πραγματικού εργασιακού κόστους στην 

ΕΕ -25: 2000-2009  

 

Πηγή: Γαβρόγλου, 2012
441

 

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις ακολουθούν τη λογική της σύγκρισης του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας σε σχέση με την παραγωγικότητα και, προκειμένου 

περί της Ελλάδας, παρουσιάζουν μιαν ανισότητα. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας 

αυξάνεται δυσανάλογα προς την παραγωγικότητα. Δεν εξετάζεται, όμως, το δεύτερο 

μέρος της ανισότητας
.
 η παραγωγικότητα. Δεν μέμφεται, δηλαδή, κανείς όλους 

εκείνους τους παράγοντες, θεσμικούς και μη, οι οποίοι ούτε αύξησαν την 

παραγωγικότητα, ούτε την βελτίωσαν ποιοτικά. Όταν οι σύγκριση γίνεται με της 

βόρειες χώρες της Ένωσης, οι οποίες διαθέτουν υψηλούς δείκτες παραγωγικότητας 

και μάλιστα σε τομείς έντασης κεφαλαίου, είναι καταφανώς άδικη. Και αυτό διότι, οι 

χώρες αυτές έχουν τα περιθώρια αύξησης της παραγωγικότητας, επειδή έχουν δομές 

παραγωγής. Ταυτόχρονα, τα περιθώρια μείωσης των μισθών (μοναδιαίο κόστος 

εργασίας) για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι απεριόριστα. Ιδιαίτερα 

                                                                                                                                                                      
Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού, Αθήνα 2013, σελ. 77, όπως παρατίθεται στο: ΤΣΆΜΠΡΑ Μ. & 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ Π., σελ. 287.  
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όταν απαιτείται το κοινωνικό σώμα να διασώζει την αξιοπρέπειά του και να υπάρχει 

σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ακόμη και στην παρούσα δυσχερή 

θέση της Ελλάδας αναφορικά με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι 

μισθοί, σε απόλυτες τιμές, είναι σημαντικά μικρότεροι από πολλές χώρες της ΕΕ. Στο 

παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι αμοιβές στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, 

για το έτος 2003, χωρών της Ευρώπης για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα καθώς και 

της ΕΕ -15. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα 

φτάνουν στο έτος 2003.  

Διάγραμμα 12: Μέσες ακαθάριστες ετήσιες αμοιβές στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες το 2003  

 

Πηγή: Eurostat
442 

Επιπλέον, προκειμένου για την Ελλάδα, πρέπει να συνυπολογιστούν οι 

καταλυτικές αλλαγές που επέφερε στο μοναδιαίο κόστος εργασίας η πρόσφατη κρίση, 

και η συνομολόγηση των Μνημονίων. Βασικός πυλώνας των προγραμμάτων  

δημοσιονομικής προσαρμογής είναι η εσωτερική υποτίμηση, η οποία 

«πραγματοποιείται», κατ’ εξοχήν μέσω των επανειλημμένων μειώσεων μισθών και 

συντάξεων. Πράγματι, η συρρίκνωση του μέσου ονομαστικού μισθού για την περίοδο 

2010-2011, ήταν της τάξης του 9,5%, ενώ το 2012 13%. Η συρρίκνωση αυτή 

μεταφράστηκε σε σημαντικότατη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 4 

ποσοστιαίες μονάδες το 2010-2011 και κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες το 2012-2013. 

Έτσι, εκτιμάται ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας κατά 70% σε σχέση με τους 

εμπορικούς εταίρους μας
443

. Παρόλη τη μείωση αυτή, δεν επήλθε σημαντική αύξηση 

της ελληνικής ανταγωνιστικότητας που μεταφράζεται σε αύξηση του εθνικού 

πλούτου (ΑΕΠ), προφανώς γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες αναγκαίες παράμετροι 

για μια τέτοια μεταβολή.  
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Εν κατακλείδι μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί, πως τόσο το εύρος του 

δημοσίου τομέα, όσο και το κόστος εργασίας στην Ελλάδα, δεν συνιστούν 

γενεσιουργούς ή κρίσιμους παράγοντες της κρίσης, παρόλη την αναμφισβήτητη 

σημασία τους. Η κατηγορία για υπερμεγέθες δημόσιο τομέα στη χώρα αποδείχθηκε 

έωλη, με τα ζητήματα της αποτελεσματικότητας του ελληνικού δημοσίου και της 

ορθολογικής κατανομής του προσωπικού του να παραμένουν ανοικτά, ξεφεύγοντας, 

όμως, από τα όρια της παρούσας μελέτης. Σ’ ό,τι αφορά το κόστος εργασίας, υπήρξε 

σημαντική αύξησή του κατά τις τελευταίες δεκαετίες, που αντιστοιχούσε σε άνοδο 

του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, εσωτερική κατανάλωση, αυξημένα φορολογικά 

έσοδα και σύγκλιση προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η υστέρηση των παραγωγικών 

δομών και της ανταγωνιστικότητας, ο διαχρονικά αυξημένος πληθωρισμός, 

διαβρωτικός της ονομαστικής αύξησης των μισθών και η αποτυχία πραγματικής 

ανάπτυξης, συνιστούν τις ουσιαστικές ανεπάρκειες της ελληνικής οικονομίας, οι 

οποίες, σε περίοδο κρίσης και εν όψει των πρακτικών λιτότητας, ανέδειξαν το κόστος 

εργασίας ως μείζον ζήτημα.  

 

στ) Μπορεί η παραμονή ή μη στο Ευρώ να κατασταθεί το εχέγγυο εξόδου 

της χώρας από την κρίση; Μία νηφάλια προσέγγιση.  

Η οξεία και παρατεταμένη ελληνική κρίση, συνοδευόμενη από πολύ μεγάλες 

κοινωνικές συνέπειες, ήταν αναπόφευκτο να οδηγήσει τη σκέψη ποικίλων 

παραγόντων, θεσμικών και μη, μέχρι την πιθανότητα εξόδου της χώρας από το Ευρώ, 

ως δυνατότητας υπέρβασης της κρίσης. Μάλιστα, η συζήτηση κατά διαστήματα 

πολώθηκε έντονα, σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου διαλόγου και παραμένει ακόμα ως 

εναλλακτική πρόταση πολλών αντιμνημονιακών πολιτικών φορέων και κομμάτων, 

ανεξάρτητα από τη δυναμική τους ή την εκπροσώπησή τους στο κοινοβούλιο. Κατά 

συνέπεια, η ενασχόληση στην τελευταία αυτή παράγραφο της παρούσας εργασίας με 

το ζήτημα αυτό, είναι περίπου επιβεβλημένη.  

Πρέπει προκαταβολικά να σημειωθεί, πως το ζήτημα αυτό καθαυτό ξεφεύγει 

αναπόφευκτα από τα όρια της οικονομικής επιστήμης, χωρίς, ασφαλώς, να είναι 

ανεξάρτητο από τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης αυτής, τις αναλύσεις της 

και τα επιμέρους πορίσματά της. Είναι κατεξοχήν ζήτημα πολιτικό και κοινωνικό, 

ακόμη και ηθικό καθόσον αντανακλά τα όρια του κοινωνικού σώματος, τις αντοχές 

του και την ελευθερία του να καθορίζει το μέλλον. Εκείνο, βέβαια, που απαιτείται 

είναι η νηφάλια και κατά το δυνατόν εμπεριστατωμένη κοινωνική αντίληψη, μακριά 

από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες, οι οποίες οδηγούν σε παραποίηση και 

στρέβλωση της πραγματικότητας. Είναι, επίσης, αναγκαίο να σημειωθεί ευθύς 

εξαρχής, ότι για την παρούσα έρευνα το ζήτημα παραμένει ανοικτό. Στόχος μας δεν 

είναι η λήψη μιας θέσης, θετικής ή αρνητικής, αλλά, στα περιορισμένα όρια μιας 

παραγράφου, η κατάδειξη του παρατεταμένου αδιεξόδου της παρούσας κατάστασης 

και ο φωτισμός των θετικών και αρνητικών σημείων της κάθε πλευράς.  
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Το πρόβλημα σχετικά με τα οφέλη ή μη της ΟΝΕ, ακόμη και της ΕΕ, δεν είναι 

αποκλειστικά ελληνικό. Η κρίση συνοδεύτηκε αναπόφευκτα από τον 

ευρωσκεπτικισμό, καθώς επίσης και από την άνοδο ακραίων πολιτικών κομμάτων σε 

πολλές χώρες της Ένωσης. Άλλωστε, το σλόγκαν «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη» 

που κυριάρχησε στις τελευταίες ευρωεκλογές, συνιστά έναν διαρκή προβληματισμό 

στην ευρωπαϊκή κοινωνία, τόσο περισσότερο όσο οι πολιτικές της λιτότητας, η 

μεγάλη ανεργία και η στάσιμη ή καχεκτική ανάπτυξη, παραμένουν στον χώρο της 

Ένωσης. Σε μια πιο ήπια εκδοχή, δεν είναι λίγοι αυτοί που πρεσβεύουν, τουλάχιστον, 

την ολοένα και μεγαλύτερη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις Βρυξέλλες και το 

Στρασβούργο στα εθνικά κοινοβούλια, σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης της λήψης 

αποφάσεων και στροφής στην προτεραιότητα του εθνικού συμφέροντος.  

Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών, παρά τον 

κλονισμό και τις επιφυλάξεις που επέφερε η κρίση, φαίνεται να στηρίζει την 

ευρωπαϊκή ιδέα και το κοινό νόμισμα. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου τον 

Νοέμβριο του 2011, όταν η κρίση βρίσκονταν σε μεγάλη οξύτητα, ενώ το77% των 

Ευρωπαίων πολιτών θεωρούσε την κατάσταση κρίσιμη, το 64% παρείχε την 

υποστήριξή του στο κοινό νόμισμα. Στην ίδια μέτρηση, το 75% των Ελλήνων 

πολιτών φαίνεται να στηρίζει το Ευρώ
444

.   

Να σημειωθεί επιπλέον, ότι ο προβληματισμός σχετικά με την παραμονή ή μη 

της Ελλάδας στο Ευρώ δεν είναι αποκλειστικά εγχώριος. Δεν πρέπει, άλλωστε, να 

λησμονείται ότι ο ίδιος ο όρος Grexit, είναι εφεύρημα οικονομικών αναλυτών της 

Citigroup, ήδη, από το 2012
445

. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στην καθεμιά για 

δικούς της λόγους, εκφράστηκε η πρόταση εξόδου της Ελλάδας από το Ευρώ, είτε ως 

βούληση εκπροσώπων της πολιτικής, είτε ως απόφανση παραγόντων της οικονομικής 

έρευνας και ανάλυσης, είτε ως έκφραση της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης
446

.  

Στην Ελλάδα, η συζήτηση έλαβε, κατά περιόδους, μεγάλες διαστάσεις, αν και 

πάντοτε επικρατούσε ένα θολό τοπίο, κυρίως σε ό,τι αφορά σε μια νηφάλια 

προσέγγιση του ζητήματος, ανάλυσης των συνιστωσών του και χάραξης μιας 

στρατηγικής για την επίτευξή του. Πέρα από όσους ιδεοληπτικά το δαιμονοποιούσαν 

και όσους το θεωρούσαν άκριτα ως πανάκεια, υπήρξαν πολλοί (θεσμικοί και 

πολιτικοί παράγοντες) αμφίγνωμοι, ακόμη και δίγλωσσοι. Χαρακτηριστικό της 

κατάστασης αυτής υπήρξε η αμφιγνωμία για το εάν είναι νομικά δυνατό να 

εγκαταλείψει μια χώρα το Ευρώ, παραμένοντας στην ΕΕ, ή να εκδιωχθεί με τη 

βούληση τρίτων από το κοινό νόμισμα
447

. Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, 
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, Αθήνα, 2013, σελ. 218.  
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 Βλ. ΚΟΤΙΌΣ Α., ΠΑΥΛΊΔΗΣ Γ., Διεθνείς οικονομικές κρίσεις. Κρίσεις του συστήματος ή της πολιτικής;, 
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 Σύμφωνα με τους ΚΟΤΙΌ Α., ΠΑΥΛΊΔΗ Γ., ο.π., σελ. 228: «…κανένας δεν μπορεί να αποβάλει την 
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Μνημόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος: «Πειραματόζωον η Ελλάς», Αθήνα, 2011, σσ. 60-61, 

αναφέρει πως ναι μεν δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που να μπορεί να εξώσει μια χώρα από το 
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παρουσιάστηκε ως εναλλακτικό σενάριο η πτώχευση εντός του Ευρώ, η οποία και 

πρωταγωνίστησε ως πολιτική επιλογή για μια σύντομη περίοδο διαπραγματεύσεων με 

τους δανειστές μας
448

.  

Η συζήτηση για την έξοδο της χώρας από το κοινό νόμισμα έχει λογικό 

έρεισμα, μόνο ως πιστοποίηση του αδιεξόδου της εφαρμοζόμενης πολιτικής 

λιτότητας. Το αδιέξοδο αυτό είναι πιστοποιημένο πολλαπλώς και στην κοινή εμπειρία 

και στη διεθνή βιβλιογραφία και στην παρούσα εργασία, ώστε κάθε περαιτέρω 

επιμονή παρέλκει. Και μόνον η αναφορά στον καταστροφικό ρόλο του ΔΝΤ και της 

Commission σχετικά με τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, οι οποίοι, 

ουσιαστικά, αντανακλούν το ποσοστό εμβάθυνσης της ύφεσης και της μετατροπής 

της σε υστέρηση, αποδεικνύει του λόγου το αληθές
449

. Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό 

παραμένει το γεγονός ότι είναι οι «δανειστές», σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του 

καθηγητή Μουρμούρα
450

,είναι αυτοί που εμποδίζουν, με βάση τη μνημονιακή 

Σύμβαση που έχουμε συνυπογράψει, την πτώση των φορολογικών συντελεστών για 

την προσέλκυση των άκρως απαραίτητων για τη χώρα επενδύσεων, υποσκάπτοντας, 

με τη μνημονιακή πολιτική της λιτότητας, την ανάπτυξη στη χώρα. Άλλωστε, η 

στρατηγική της μνημονιακής λιτότητας, συνιστά, ήδη, ένα εργαλείο κερδοσκοπίας 

στα χέρια των ισχυρών κρατών της Ένωσης, όπως μαρτυρούν κορυφαία στελέχη της. 

Η ομολογία του Γιούγκερ για κερδοσκοπία της Γαλλίας και Γερμανίας από το 

εφαρμοζόμενο πρόγραμμα και οι επισημάνσεις των ειδικών ότι εν όψει του πρώτου 

Μνημονίου οι Γάλλοι ήθελαν να πουλήσουν φρεγάτες για να συναινέσουν στο 

δανεισμό, πιστοποιεί του λόγου το αληθές
451

.   

Παρόλα αυτά διατυμπανίζεται κατά καιρούς ότι έρχεται η πολυπόθητη ώρα 

του απεγκλωβισμού από τα Μνημόνια και της εξόδου στις αγορές. Σ’ ό,τι αφορά τα 

                                                                                                                                                                      
Ευρώ, όταν η ίδια δεν το επιθυμεί, ωστόσο, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας, είναι δυνατόν να αποχωρήσει μια χώρα, οικεία βουλήσει, από το κοινό νόμισμα, 

παραμένοντας στην ΕΕ.  
448

 Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα για την ανάληψη, από τον πρώην υπουργό οικονομίας 
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ΜΟΥΡΜΟΎΡΑΣ Ι., Η διπλή κρίση: Δημοσίου χρέους –Τραπεζών, τομ. 1
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, Αθήνα, 2013, σσ. 244-245. 
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μονάδας, πράγμα το οποίο στην ελληνική περίπτωση ουδέποτε συνέβη, η αποτελεσματικότητα της 

προσαρμογής πρέπει να στοχεύει στο διαρθρωτικό και όχι στο κυκλικό έλλειμμα. Αντί δηλαδή να 

γίνουν παρεμβάσεις στη δημοσιονομική σπατάλη, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, τον πληθωρισμό με 

σκοπό την οικονομική μεγέθυνση, κόβονται μισθοί και συντάξεις και θεμελιώνεται η υπερφολολόγηση 

με αποτέλεσμα την πτώση της κατανάλωσης την ανεργία και την αποεπένδυση.  
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 Βλ. ΜΑΡΙΆΣ  Ν., Το Μνημόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος: «Πειραματόζωον η Ελλάς», 
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Μνημόνια Συνεργασίας που συνοδεύουν τις Δανειακές Συμβάσεις, όντως έχουν 

ημερομηνία λήξης, εάν, ω μη γένοιτο, δεν συνομολογηθούν καινούργια. Σ’ ό,τι, 

όμως, αφορά την έξοδο στον δημόσιο δανεισμό από τις αγορές, αυτή δεν ταυτίζεται 

με την έξοδο από την κρίση, ούτε με την αναβίωση της ελληνικής οικονομίας. Εδώ 

πρόκειται περί μίας θεμελιώδους παρεξηγήσεως στην οποία συνέβαλαν όλοι οι 

παράγοντες, θεσμικοί και μη, οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Όπως σημειώνει 

χαρακτηριστικά ο καθηγητής Stiglitz
452

, υπάρχει μια τεχνοκρατική αντιμετώπιση της 

λήξης της κρίσης, από τους υπευθύνους, η οποία δεν έχει να κάνει με την 

πραγματικότητα της οικονομίας. Με συρρίκνωση του ΑΕΠ πάνω από 25%, με 

κολοσσιαία ανεργία, με αποεπένδυση τόσων χρόνων κρίσης, με το τεράστιο 

εξωτερικό χρέος να παραμένει, η όποια έξοδος της χώρας στις αγορές, μόνο 

ξεπέρασμα της κρίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί, αλλά ούτε και εφαλτήριο για 

βελτίωση του καθημερινού βίου των πολιτών. 

Κατά συνέπεια, το αδιέξοδο της εφαρμοζόμενης μνημονιακής πολιτικής και 

τα κοινωνικά του συνεπαγόμενα συνιστούν τη γενεσιουργό αιτία του 

προβληματισμού γύρω από τη σκοπιμότητα ή μη της παραμονής της χώρας στο 

Ευρώ. Ο προβληματισμός, όμως, αυτός χαρακτηρίζεται, κατά τη γνώμη μας, από ένα 

μεθοδολογικό σφάλμα. Δεν αντιμετωπίζει άμεσα τις συνέπειες πιθανής εξόδου της 

χώρας από το κοινό νόμισμα, αλλά στοχεύει στις αναμενόμενες συνέπειες που κάτι 

τέτοιο θα είχε για το σύνολο της ΕΕ. Και στο συγκεκριμένο σημείο, το τοπίο των 

εξειδικευμένων αναλύσεων παραμένει θολό, με αναλυτές να υποστηρίζουν την 

περιορισμένη ζημιά της ευρωζώνης από μια πιθανή ελληνική έξοδο
453

, ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν το αντίθετο
454

. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την εκτίμηση για τις 

συνέπειες που θα υφίστατο η Ελλάδα από μια πιθανή της αποχώρηση από το Ευρώ
455

. 

Αναφορικά με τα κυριότερα και σημαντικότερα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα από μια πιθανή έξοδο της χώρας από το Ευρώ, πρέπει να 

παρατηρηθούν τα εξής
456

:Με το σενάριο επιστροφής στη δραχμή, η Ελλάδα θα 

ανακτούσε τον πλήρη έλεγχο της νομισματικής της πολιτικής. Αυτό, μεταξύ άλλων, 

σημαίνει και την ανάκτηση της δυνατότητάς της λελογισμένης έκδοσης χρήματος για 

την αντιμετώπιση κρίσεων, μια πρακτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ με το ξέσπασμα 

της πρόσφατης κρίσης και που έχουν ακολουθήσει πολλές φορές στο παρελθόν σε 
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ανάλογες περιστάσεις. Επίσης, μια δραχμή σε ελεύθερα κυμαινόμενη ισοτιμία θα 

δέχονταν σημαντική υποτίμηση, γεγονός που θα καθιστούσε τα ελληνικά εξαγώγιμα 

προϊόντα περισσότερο ελκυστικά. Μια εθνική νομισματική πολιτική θα επέτρεπε, 

βέβαια, και μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

αναλυθούν στην παρούσα συνάφεια, όπως: μια εθνική πολιτική επιτοκίων τόσο 

ελκυστική για επενδύσεις, όσο και για εισροή κεφαλαίων στη χώρα, ενίσχυσης της 

καταθετικής βάσης των τραπεζών και δημιουργία συναλλαγματικών αποθεμάτων. 

Ακόμη θα μπορούσε να ασκηθεί αυτόνομη, εθνική φορολογική πολιτική με μείωση 

των φορολογικών συντελεστών για την προσέλκυση επενδύσεων ή και μια 

επεκτατική πολιτική για την τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης, αύξηση του 

προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων κ.α.  

Αντιθέτως, το σοβαρότερο μειονέκτημα από μια επιστροφή στο εθνικό 

νόμισμα αποτελεί ο περιορισμός των υποτιμήσεων και η συγκράτηση των 

πληθωριστικών πιέσεων. Πράγματι, ενώ μια συγκρατημένη και λελογισμένη 

υποτίμηση αυξάνει το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας αναφορικά προς τις 

εξαγωγές της, μια ανεξέλεγκτη σειρά υποτιμήσεων δημιουργεί ισχυρές 

πληθωριστικές πιέσεις, με ενδεχόμενο τον κίνδυνο του υπερπληθωρισμού, ο οποίος 

θα σήμαινε οικονομική καταστροφή. Επιπλέον σοβαρή παράμετρος πληθωριστικών 

πιέσεων συνιστούν, ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας, η αναγκαία προμήθεια 

πρώτων υλών καθώς και προϊόντων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, σε ιδιαίτερα 

υψηλές τιμές, λόγω υποτίμησης. Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθεί η αποτίμηση των 

ιδιωτικών τίτλων χρέους (ιδιωτικό χρέος), τα οποία ούτως ή άλλως θα εκφράζονται 

σε ξένο νόμισμα (κατά πάσα πιθανότητα ευρώ ή δολάριο).  

Πέρα, όμως, από τις εγχώριες επιπτώσεις, η έξοδος έστω και μιας μικρής 

χώρας, όπως η Ελλάδα, από την ΟΝΕ, θα είχε σημαντικές συνέπειες για τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωζώνης. Ασφαλώς αυτό δεν συνιστά όφελος για την Ελλάδα, συνιστά, 

όμως, μοχλό πίεσης, όταν αξιοποιηθεί σωστά και με αποφασιστικότητα, για την 

χαλάρωση της λιτότητας και την επίτευξη όρων πραγματικής οικονομικής 

ανάκαμψης. Πέρα από την ευθεία αμφισβήτηση για την ικανότητα της ΕΕ να επιλύει 

κρίσεις, που θα δημιουργούσε πιθανή έξοδος της Ελλάδας από την ΟΝΕ, θα 

δημιουργούσε εντονότατη ανησυχία για το ποιες άλλες χώρες θα μπουν στο μάτι του 

κυκλώνα, δεδομένου ότι το σύνολο του ευρωπαϊκού Νότου αντιμετωπίζει 

σημαντικότατα προβλήματα, μηδέ της Γαλλίας εξαιρουμένης. Απόδειξη η συνέχιση 

ακόμα και σήμερα της ποσοτικής χαλάρωσης για το σύνολο των χωρών αυτών. 

Επιπλέον, το άμεσο κόστος εξόδου της Ελλάδας από την ΟΝΕ δεν είναι, ακόμη και 

σήμερα αμελητέο. Το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος στο μεγαλύτερο μέρος του  έφυγε 

από τις αγορές και τις μεγάλες τράπεζες και βρίσκεται στα «χέρια» του EFSF-ESM 

και της ΕΚΤ, δεν το καθιστά λιγότερο επιζήμιο, ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά 

κοινοβούλια και τους λαούς της Ευρώπης. 

Η τελευταία παρατήρηση μας οδηγεί σε μια ακόμη αναγκαία διασάφηση. Μια 

πιθανή (αποφευκτέα ασφαλώς) έξοδος της χώρας από την ΟΝΕ, πρέπει αναπόφευκτα 

να συνοδεύεται από μία γενναία αναδιάρθρωση χρέους. Διαφορετικά, το υπάρχον 
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υπέρογκο χρέος θα καταστεί πλέον δυσβάστακτο, εφόσον θα εκφράζεται σε ξένο, 

ακριβότερο, λόγω αναμενόμενων υποτιμήσεων, νόμισμα, το Ευρώ. Η αναδιάρθρωση 

του χρέους, ενώ δεν είναι ούτε πρωτοφανής, ούτε ακατόρθωτη, εντούτοις δεν συνιστά 

απλή διαδικασία και έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον, απροσδιόριστης διάρκειας 

αποκλεισμό της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Κατά την εκτίμηση ορισμένων, το 

γεγονός ότι, σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν διακρατάται 

από τις αγορές, θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά ως προς το χρόνο αποκλεισμού, 

δεδομένου ότι οι αγορές δεν πλήττονται άμεσα.  

Κατακλείοντας, να τονιστεί ακόμη μία φορά ότι η χώρα βρίσκεται μεταξύ 

Σκύλας και Χάρυβδης. Αφενός, είναι εγκλωβισμένη σε προγράμματα αυστηρής 

λιτότητας, πλήρως ατελέσφορα, αφετέρου έχει ως εναλλακτική δυνατότητα μια 

πορεία γεμάτη ποικίλους κινδύνους. Το κυριότερο είναι πως παραμένει αδιευκρίνιστη 

η συνειδητοποίηση, εκ μέρους του κοινωνικού σώματος, των λαθών του 

παρελθόντος, δε φαίνεται να έχει οικοδομηθεί η ετοιμότητα για μια επώδυνη 

εναλλακτική πορεία, την ίδια στιγμή που το υπεύθυνο για όλα αυτά πολιτικό 

σύστημα, λαϊκίζει, παρουσιάζοντας περίπου μεσσιανικές ικανότητες για την επίλυση 

προβλημάτων, τα οποία ούτε είχε προβλέψει, ούτε είχε διαχειριστεί με επάρκεια στο 

παρελθόν. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η έκπληξη και το αναπάντεχο 

λειτούργησαν ως καταλύτης στην εξέλιξη της ιστορίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η οικονομική ιστορία του 21
ου

 αιώνα σημαδεύτηκε, ήδη στο ξεκίνημά της, 

από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση των subprime στεγαστικών δανείων, στις 

ΗΠΑ της Αμερικής. Η σφοδρότητα της κρίσης και οι, πιστοποιημένοι πια στη διεθνή 

βιβλιογραφία, δίαυλοι μεταφοράς της στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

αναδεικνύουν τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της οικονομίας, την ίδια στιγμή 

που επισημαίνουν τις ευθύνες τόσο του ίδιου του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

όσο και του διαπλεκόμενου μ’ αυτό πολιτικού συστήματος. Η μεταφορά της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης από τις ΗΠΑ πέραν του Ατλαντικού, βρήκε την ΕΕ 

απροετοίμαστη. Η αρχική διάθεση υποτίμησης της κρίσης σε συνδυασμό με τις 

νωχελικές αντιδράσεις της πρώτης περιόδου, πιστοποιούν του λόγου το αληθές.  

Το γρήγορο αλλά αναμενόμενο πέρασμα της κρίσης από τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα στην πραγματική οικονομία, ήλθε να συναντήσει, αφενός 

την από δεκαετιών αναιμική ανάπτυξη της ΕΕ, αφετέρου θεσμικά ελλείμματα και 

λάθη στις επιλογές αντιμετώπισής της, με αποτέλεσμα την εμβάθυνση της κρίσης, 

ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Η έλλειψη ίδιας 

νομισματικής πολιτικής από τις χώρες –μέλη του Ευρώ, σε συνδυασμό με τις 

συντηρητικές πολιτικές της ΕΚΤ, παγίδευσαν τις πλέον ευάλωτες (και όχι μόνο) 

χώρες σε μια βαθειά και παρατεταμένη κρίση, η οποία, στο πλαίσιο της νομισματικής 

ένωσης μεταφράζεται σε κρίση δανεισμού. Ταυτόχρονα, η μετάλλαξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημοσίου χρέους ή η διόγκωση του ήδη υψηλού 

δημοσίου χρέους πολλών χωρών, ήταν το αποτέλεσμα της λογικής της 

κοινωνικοποίησης των ζημιών από την ανεξέλεγκτη και, εν πολλοίς αθέμιτη, 

λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, με κίνδυνο να τεθεί εν 

αμφιβόλω η ίδια η βιωσιμότητα της ευρωζώνης.  

Τα προβλήματα αυτά αντιμετώπισε κατεξοχήν η Ελλάδα, με το μεγαλύτερο, 

σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, κοινωνικό κόστος. Τα 

ατελέσφορα προγράμματα μνημονιακής λιτότητας, λειτούργησαν επιπλέον ως 

παράγοντες χαλάρωσης της κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης του ευρωσκεπτικισμού 

και εξώθησης μερίδας του κοινωνικού σώματος σε πολιτικές επιλογές μεγάλης 

επικινδυνότητας. Το όλο αυτό εκρηκτικό μείγμα σε συνδυασμό με την ίδια την 

παγκόσμια κρίση, (κρίση ανάλογης ή και μεγαλύτερης σφοδρότητας με αυτήν του 

προηγούμενου αιώνα -1929), συνιστά πρόκληση για τον χώρο των οικονομικών και 

κοινωνικών επιστημών. Και μόνο το μέγεθος της πρόσφατης σχετικής βιβλιογραφίας, 

πιστοποιεί του λόγου το αληθές.  

Στην πρόκληση αυτή προσπάθησε να ανταποκριθεί και η παρούσα έρευνα, 

αξιοποιώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία, με την επισήμανση των κύριων σταθμών 

της παγκόσμιας κρίσης, την ανάλυση των θεσμικών ελλειμμάτων της νομισματικής 

πολιτικής της ΕΕ, κυρίως αναφορικά με την αρχιτεκτονική του Ευρώ και τον ρόλο 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, την συγκριτική συνεξέταση των διαρθρωτικών 
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προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας με τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας 

και ιχνηλασία μιας νηφάλιας αντιμετώπισης του διλλήματος εντός ή εκτός του Ευρώ.  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η περιγραφή της 

παγκόσμιας κρίσης του 2008, ταυτόχρονα με την ανάδειξη της ευρωπαϊκής σημασίας 

της. Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της φύσης και του χαρακτήρα των 

οικονομικών κρίσεων, περιγράφηκε, σύντομα, η κρίση του 2008, προσπαθώντας να 

γίνει κατανοητή ως αποτέλεσμα της αμετροέπειας στη λειτουργία του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η άθεσμη και ανεξέλεγκτη λειτουργία του 

τελευταίου, η μεγέθυνση της αγοράς ιδιαίτερα πολύπλοκων παραγώγων, η αναζήτηση 

μιας ατέρμονης μεγιστοποίησης του κέρδους, η ψευδαίσθηση υπέρβασης από τα 

σύγχρονα οικονομοτεχνικά εργαλεία του οικονομικού κύκλου, τα εξωφρενικά bonus 

των στελεχών του και η εκβιαστική απαίτηση δημόσιας διάσωσής του, αποτυπώνουν 

μια κακή εικόνα της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και αποδεικνύουν τις αγορές, παρά 

τα αντιθέτως θρυλούμενα, ανίκανες για την αυτορρύθμισή τους. Στο ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η μετάλλαξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε κρίση δημοσίου χρέους, 

κατανοήθηκε, στο εν λόγω κεφάλαιο, ως φυσική συνέπεια της πολιτικής 

αντιμετώπισης της κρίσης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, που 

επέμεινε στη διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων με δημόσιο χρήμα, σε ευθεία 

αντίθεση προς τις θεμελιώδεις αξίες του νεοφιλελευθερισμού.  

Η νομισματική πολιτική της ΕΕ, τόσο καθαυτή όσο και ως εργαλείο  

αντιμετώπισης της κρίσης, συνιστά το θεματικό περιεχόμενο του δευτέρου 

κεφαλαίου. Το εγχείρημα του κοινού νομίσματος, πρωτοποριακό για τα δεδομένα της 

ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτέλεσε πεδίο ποικίλων ζυμώσεων στην πολιτική ζωή, την 

πραγματική οικονομία, την ακαδημαϊκή ενασχόληση κ.α. Ιδιαίτερα ζητήματα που 

αφορούν την αρχιτεκτονική του Ευρώ, αποτέλεσαν το θεμέλιο όλων των κριτικών 

επισημάνσεων. Αφετηριακό ζήτημα αποτελεί η θέσπιση των κριτηρίων του 

Μάαστριχτ και το πρόβλημα της ονομαστικής ή πραγματικής σύγκλισης των χωρών –

μελών της Ένωσης, που αποτέλεσαν, ταυτόχρονα, και μέλη της ευρωζώνης. 

Παρατηρήθηκε η έωλη δημοσιονομική μονομέρεια ως απόλυτο κριτήριο για την 

καταλληλότητα εισαγωγής στην ΟΝΕ, εφόσον τα κριτήρια της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, ουσιαστικά δεν πληρούνταν από καμία χώρα, πέραν του Λουξεμβούργου. 

Η πραγματικότητα αυτή χαρακτηρίστηκε ως ονομαστική σύγκλιση, με την 

πραγματική σύγκλιση των οικονομιών των χωρών που αποτελούν την ευρωζώνη να 

παραμένει το μεγάλο ζητούμενο και, ταυτόχρονα, το μεγάλο σχεδιαστικό κενό για 

μια ενιαία νομισματική περιοχή που φιλοδοξεί να αντέξει στο χρόνο, ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσεων.  

Συναφές προς το παραπάνω πρόβλημα παραμένει το ζήτημα κατά πόσον η 

ευρωζώνη συνιστά μια Άριστη Νομισματική Περιοχή. Κοινή διαπίστωση όλων των 

ειδικών παραμένει το γεγονός ότι, εφόσον η ευρωζώνη, σύμφωνα με τα όσα 

διαλαμβάνει η ανωτέρω Συνθήκη, περιορίζεται αποκλειστικά σε μακροοικονομικά 

δεδομένα, αγνοώντας σχεδόν όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους της πραγματικής 



156 
 

οικονομίας και, κυρίως, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δημοσιονομική πολιτική, πέραν 

της νομισματικής, δεν μπορεί να αποτελεί Άριστη Νομισματική Περιοχή.  

Το θεσμικό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην ΕΕ και οι σχετικές μ’ 

αυτό Συνθήκες της Βασιλείας, αποτέλεσαν μια κρίσιμη παράμετρο της παρούσας 

έρευνας, ιδιαιτέρως υπό τη σκιά της πρόσφατης παγκόσμιας κρίσης και του ρόλου 

που έπαιξε το χρηματοπιστωτικό σύστημα σ’ αυτή. Ο κλονισμός από την  εμπειρία 

της κρίσης οδήγησε την ηγεσία της ΕΕ στη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων, 

για την αναβάθμιση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παρόλο που 

η Έκθεση Larosière αποφάνθηκε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν αντιμετώπιζαν 

προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας, είχαν εξαιρετικά προβλήματα μόχλευσης και 

έλλειψη επαρκών αποθεμάτων ρευστότητας. Ταυτόχρονα, η κρίση απέδειξε ότι οι 

μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν σημαντική έκθεση σε τοξικά ομόλογα και 

εξωλογιστικές δραστηριότητες. Τόσο η Έκθεση Larosière, η οποία εισηγείται 

κανόνες και οργανισμούς τραπεζικής εποπτείας, όσο και η Επιτροπή της Βασιλείας 

για την Τραπεζική Εποπτεία, με τους νέους κανόνες της για την κεφαλαιακή επάρκεια 

και τη ρευστότητα –γνωστούς ως Βασιλεία III, αναβαθμίζουν την εποπτεία του 

τραπεζικού συστήματος στην ΕΕ, όχι χωρίς καθυστερήσεις και ολιγωρίες, ούτε χωρίς 

αντιδράσεις και παλινωδίες των κυρίαρχων κρατών, που φοβούνται για την 

αποκάλυψη της κατάστασης, αλλά και του τρόπου λειτουργίας των μεγάλων 

τραπεζών τους.  

Δεν είναι λίγες οι κριτικές που δέχθηκε η ΕΚΤ, τόσο για τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας της, ο οποίος αντανακλά τη νομισματική πολιτική της, 

όσο και για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης εκ μέρους της. Ο τρόπος σύστασης 

και λειτουργίας της ΕΚΤ κατά το πρότυπο της γερμανικής Bundesbank, επικεντρώνει 

το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στη σταθερότητα των τιμών και στα απορρέοντα 

από αυτή χαμηλά επιτόκια και την σταθερή παροχή ρευστότητας. Ιδιαίτερη κριτική 

δέχθηκε από τους ειδικούς (De Grauwe) η επιλογή του στόχου του 2% για τον 

πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Πέρα από ανέφικτη χαρακτηρίστηκε και 

αντιπαραγωγική, καταδικάζοντας την ΕΕ σε αντιαναπτυξιακές πολιτικές 

συγκράτησης. Τα βέλη της κριτικής δέχθηκε, επιπλέον, ο εν πολλοίς αδιαφανής και 

μειωμένης κοινωνικής λογοδοσίας, τρόπος λειτουργίας του ΔΣ της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας, ενώ η λειτουργία της ΕΚΤ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης, αφενός 

σημείωσε κατά περίπτωσιν επιτυχείς πρωτοβουλίες, ωστόσο ήταν δεσμευμένη από τις 

διατάξεις μη διάσωσης και αυστηρού κρατικού επιμερισμού των χρεών. Αυτό το 

γεγονός οδήγησε στη δημιουργία παρακαμπτηρίων ταμείων και μηχανισμών, όπως 

του EFSF–ESM, για τη δανειοδότηση χωρών, με τα γνωστά αποτελέσματα.  

Το τρίτο κεφάλαιο θεωρήθηκε μελέτη της ελληνικής περίπτωσης ως μέρος της 

κρίσης του Ευρώ, η οποία, με τη σειρά της, παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της 

διεθνούς κρίσης. Εξαρχής επισημάνθηκε ότι στόχος της παρούσης έρευνας δεν 

αποτελεί η καταγραφή του ιστορικού της κρίσης, ούτε η εμπλοκή στον φαύλο κύκλο 

της πολιτικής της εκτίμησης, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του πολιτικού μας 

συστήματος, τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, φέρει σημαντικότατες ευθύνες για την 
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κατάσταση της χώρας. Επισημάνθηκαν, αρχικά, ως κύρια χαρακτηριστικά της 

ελληνικής οικονομίας τα διαρθρωτικά της προβλήματα (το προβληματικό μοντέλο 

ανάπτυξης, ο πληθωρισμός και η νομισματική πολιτική για την ένταξη στην ΟΝΕ, η 

επέκταση του κράτους και η αύξηση των δαπανών του δημοσίου τομέα, κ.α.). Ως 

σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφηκε η αδυναμία του πολιτικού και 

επιχειρηματικού κόσμου να δημιουργήσουν στη χώρα ουσιαστική ανάπτυξη, με τη 

μορφή επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου, σε μια συγκυρία που η χώρα το είχε 

απόλυτη ανάγκη. Αξιολογήθηκε, επιπλέον, και ο τρόπος εισαγωγής της χώρας στην  

ΟΝΕ, με τη «μέθοδο» της ονομαστικής σύγκλισης και παρουσιάστηκε μάλλον ως μια 

αμετροεπής πολιτική επιτυχία, παρά ως μια ουσιαστική κατάκτηση των οικονομικών 

προϋποθέσεων που θα επέτρεπαν μια τέτοια εισαγωγή.  

Ο ρόλος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος αποτέλεσε το επόμενο στάδιο 

διερεύνησης, εν όψει των κατηγοριών που δέχθηκε ως αιτία της ελληνικής κρίσης. 

Διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν παρουσίαζε 

ιδιαίτερη έκθεση σε τοξικά ομόλογα, κινούμενο οριακά στα πλαίσια της κεφαλαιακής 

επάρκειας της Βασιλείας, είχε ανεπίτρεπτο βαθμό μόχλευσης και τεράστια 

προβλήματα ρευστότητας που προέρχονταν από την κρίση δανεισμού του ως 

αποτέλεσμα της κρίσης δανεισμού της χώρας. Έτσι, η κρίση δημοσίου χρέους και η 

κρίση του τραπεζικού συστήματος παρουσιάζονται ως συγκοινωνούντα δοχεία. 

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η διάσωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, 

υπήρξε, ταυτόχρονα, και διάσωση των τραπεζιτών, χωρίς κανένα επιμερισμό 

ευθύνης, με δόσεις αδιαφάνειας, σε βάρος του Έλληνα φορολογουμένου.  

Το διαχρονικά υψηλό χρέος της Ελλάδας στάθηκε ο καταλύτης μετατροπής 

της κρίσης ρευστότητας σε ύφεση και υστέρηση. Και αυτό γιατί το υψηλό χρέος 

συνιστά τον δείκτη φερεγγυότητας για τον δανεισμό μιας χώρας, ιδιαίτερα σε 

συνθήκες κρίσεως. Οι διαχρονικά ελλειμματικοί προϋπολογισμοί, ο εύκολος 

δανεισμός για κατανάλωση, το ατελέσφορο και μεροληπτικό φορολογικό σύστημα, οι 

πελατειακές σχέσεις του δημοσίου, στάθηκαν οι κυριότεροι παράγοντες συνεχούς 

αύξησης των ελλειμμάτων και διόγκωσης του δημοσίου χρέους. Η διαπίστωση ότι η 

ελληνική κρίση θα συνέβαινε, ακόμη και αν δεν μεσολαβούσε η διεθνής, αντανακλά 

την κακή οργάνωση των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα και τον καιροσκοπικό 

τρόπο αντιμετώπισης του χρέους, ιδιαίτερα από την εισαγωγή μας στην ΟΝΕ και 

εξής.  

Δύο διαρθρωτικοί παράγοντες της οικονομίας όπως το εύρος του δημοσίου 

τομέα και το εργασιακό κόστος, αποτέλεσαν ξεχωριστό κομμάτι της 

διαπραγμάτευσής μας, εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου που έπαιξαν στη δημόσια 

συζήτηση για τις αιτίες της ελληνικής κρίσης. Τονίστηκε ότι το εύρος του δημοσίου 

τομέα κινείται διαχρονικά σε μέσα επίπεδα σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης και 

ως εκ τούτου, η συζήτηση γύρω από το ζήτημα αυτό ως αιτία της κρίσης, αποτελεί 

μύθο. Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα της υπάρχουσας κρίσης στη χώρα, ο αριθμός 

των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε σημαντικά, με το πάγωμα των προσλήψεων, την 

εσπευσμένη συνταξιοδότηση, τη συρρίκνωση και συγχώνευση υπηρεσιών κ.α. 
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Αναφορικά προς το κόστος εργασίας επισημάνθηκε η ραγδαία αύξησή του κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα όταν αυτό μετράται σε σχέση με την παραγωγικότητα. 

Ωστόσο, η ύπαρξη διαχρονικά υψηλού πληθωρισμού και οι περιορισμένες 

δυνατότητες παραγωγής, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, σχετικοποιούν τις, 

όντως σημαντικές και εν πολλοίς αδικαιολόγητες αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα, 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σε κάθε περίπτωση, μετρώντας σε απόλυτες τιμές, οι 

μισθοί στην Ελλάδα, είναι σημαντικά μικρότεροι από εκείνους των κεντρικών και 

βόρειων χωρών της ΕΕ.  

Μια νηφάλια προσέγγιση στο δίλλημα εντός ή εκτός του Ευρώ, που, εν όψει 

της κρίσης, προβλημάτισε και προβληματίζει σημαντική μερίδα από όλο το φάσμα 

της ελληνικής κοινωνίας, επιχειρήθηκε στην καταληκτήρια παράγραφο της μελέτης 

μας. Τονίστηκε εξαρχής πως στόχος της παρούσας έρευνας δεν είναι να πάρει θέση, 

θετική ή αρνητική, απέναντι στο δίλλημα, αλλά να φωτίσει τις παραμέτρους της κάθε 

πλευράς, που είναι απαραίτητες για μια νηφάλια προσέγγιση και λήψη απόφασης. 

Επισημάνθηκε με έμφαση ότι πιθανή έξοδος από το Ευρώ δεν συνιστά έναν από 

μηχανής Θεό, αλλά πρέπει να δηλώνει ταυτόχρονα, πέρα από το εθνικό νόμισμα και 

την ιδιαίτερη νομισματική πολιτική και ένα πλήθος οικονομικών ενεργειών όπως 

αύξηση παραγωγής, δημοσιονομικό έλεγχο, επίτευξη της κατάλληλης νομισματικής 

ισοτιμίας, επίτευξη κατάλληλης πολιτικής επιτοκίων, δημιουργία παραγωγικών 

επενδύσεων μακράς πνοής, εξεύρεση αγορών, αύξηση του εθνικού πλούτου, κ.α. Μια 

τέτοια προσπάθεια απαιτεί, πέραν των οικονομοτεχνικών εργαλείων, την ετοιμότητα 

του κοινωνικού σώματος για μια επώδυνη, ουσιαστική συμμετοχή του στην 

παραγωγική διαδικασία.   

Επιχειρώντας μια συνολική αποτίμηση τόσο της διεθνούς, όσο και της 

ελληνικής κρίσης, ως μέρους της κρίσης του Ευρώ, οφείλουμε να παρατηρήσουμε 

τον καταστροφικό συστημικό συνδυασμό της αέναης ψυχαναγκαστικής βούλησης για 

μεγιστοποίηση του κέρδους, με την εύκολη λύση της αύξησης του βιοτικού επιπέδου 

μιας χώρας, στηριγμένη στο δανεισμό, χωρίς την ανάλογη ανάπτυξη και οικονομική 

μεγέθυνση. Τόσο η ανεξέλεγκτη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, όσο και η αρχιτεκτονική του Ευρώ σε συνάρτηση με την νομισματική 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Από την 

άλλη μεριά η πρακτική του συνεχούς εξωτερικού δανεισμού και μάλιστα για 

κατανάλωση, πρακτική που ακολουθείται από τη συντριπτική πλειονότητα των 

χωρών του πλανήτη, συνιστά επισφαλή πρακτική τόσο για τους δανειστές, όσο και 

για τους δανειζόμενους.  

Η βασική αρχή του συστήματος που καταδικάζει την ύπαρξη λιμνάζοντος 

κεφαλαίου, οδήγησε κατεξοχήν ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς χρηματοπιστωτικούς 

φορείς σε επιπόλαιο δανεισμό, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να δανείζουν χωρίς μέτρο, 

για παράδειγμα την Ελλάδα, γνωρίζοντας την οικονομική της κατάσταση. Από την 

άλλη, η ίδια η λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος έθισε το κοινωνικό σώμα σ’ 

έναν επισφαλή δανεισμό προς κατανάλωση, με σκοπό τη δικαίωση των 

ευδαιμονιστικών επιθυμιών του. Στο τέλος, εν μέσω των ιδιαζουσών συνθηκών της 
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οικονομικής κρίσης, η κοινωνικοποίηση των ζημιών και ανάληψη ευθυνών από 

εκείνους που δεν τους αναλογούσαν, επισφράγισε όχι μόνο την δεδομένη αδικία του 

συστήματος, αλλά και την κυρίαρχη συνιστώσα των οικονομικών λειτουργιών του, 

που είναι η ψυχολογία της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης. 

Έτσι, για πολλούς από τους ειδικούς, το καταστάλαγμα της σοφίας που προκύπτει 

από την πρόσφατη διεθνή κρίση και την παρούσα ελληνική, είναι η μέριμνα για τη 

δημιουργία ενός νέου οικονομικού παραδείγματος, με δικαιότερη αντιμετώπιση του 

ανθρώπου, της φύσης και της κοινωνίας που να αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και 

την πρόοδο, περιφρουρώντας, ταυτόχρονα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ίσως μια τέτοια προοπτική να συνιστά πανανθρώπινη ελπίδα 

για μια οικονομική επιστήμη του μέλλοντος.  
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