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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, η ελληνική οικονομία φαίνεται να προσεγγίζει το τέλος της
βαθύτερης και μακροχρονιότερης ύφεσης της μεταπολεμικής περιόδου. Σε πέντε χρόνια
χάθηκε το 25% περίπου της παραγωγής, τα πραγματικά εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο
υπέστησαν δραματική μείωση, η ανεργία έφτασε το 27% και η ανεργία των νέων ξεπέρασε
το 60%. Ένα κρίσιμο ερώτημα αφορά τη διασφάλιση πολιτικής και οικονομικής
σταθερότητας κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, ώστε να μη διαταραχθεί η πορεία της
οικονομίας. Η απάντηση ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτής της μελέτης.
Το πιο ουσιαστικό, όμως, ερώτημα είναι αν συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις για επάνοδο
σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της
βιωσιμότητας τους χρέους και, κυρίως, για την αντιμετώπιση ζωτικών αναγκών του
ελληνικού λαού, όπως η απασχόληση, η αξιοπρεπής διαβίωση και η εξασφάλιση της
παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών.
Από τη σκοπιά αυτή, οι προοπτικές δεν φαίνονται ευνοϊκές. Το εξωτερικό, και ιδιαίτερα
ευρωπαϊκό, οικονομικό περιβάλλον παραμένει υφεσιακό, χωρίς ενδείξεις θετικών τάσεων.
Στο εσωτερικό της χώρας, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι αδύναμη ενώ το κράτος
συνεχίζει να υποφέρει από δυσκινησία και αναποτελεσματικότητα. Σε επίπεδο ευρωζώνης,
η εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα και ειδικότερα στο οικονομικό μέλλον των
υπερχρεωμένων χωρών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της γερμανικής εμμονής σε
πολιτικές λιτότητας, χωρίς ίχνος αναπτυξιακής διάστασης, καθώς και της αδράνειας που
χαρακτηρίζει την προσπάθεια οικονομικής ενοποίησης, τόσο στο δημοσιονομικό όσο και
στον τραπεζικό τομέα. Κατά συνέπεια, είναι ενδεχόμενο η σταθεροποίηση της ελληνικής
οικονομίας να μην οδηγήσει σε ανάκαμψη, αλλά σε μακροχρόνια στασιμότητα με
συγκυριακές διακυμάνσεις.
Οι ελπίδες για ισχυρότερη ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία αναφέρονται κυρίως στην
ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος και την εξασφάλιση επαρκούς
χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στο χώρο των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τον κορμό της οικονομίας μας, στο πλαίσιο
ενός γενικότερου προγράμματος στήριξης των επενδύσεων. Ενεργότερη πολιτική
προσέλκυσης διεθνών επενδυτών, επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ
καθώς και υλοποίηση ενός σχεδίου «τύπου Μάρσαλ» για έργα υποδομής στις
περιφερειακές χώρες του ευρωπαϊκού νότου, εντάσσονται σε αυτήν την προσπάθεια.
Η ανακεφαλαιοποίηση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και οι πρόσφατες συγχωνεύσεις
τραπεζών, αποτελούν ουσιαστικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, όπως
αναλύεται με σαφήνεια στο παρόν κείμενο, δεν αρκούν. Το βάθος και η διάρκεια της
ελληνικής κρίσης έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη σε πολλά σημεία της οικονομικής
αλυσίδας. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου πρώτα απαξιώθηκαν και μετά κλειδώθηκαν
οι λογιστικές απώλειες μέσω του «κουρέματος» καταγράφοντας τεράστιες ζημιές. Οι
περισσότερες τράπεζες κατέληξαν σε αρνητική καθαρή θέση. Επιπλέον, η κατάρρευση στην
κλίμακα της πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει διαβρώσει την καταλληλότητα των ελληνικών
τίτλων ως ενέχυρο παροχής ρευστότητας. Τέλος, οι σημαντικές εκροές τραπεζικών
καταθέσεων, η εκθετική αύξηση των επισφαλειών, οι χρεωκοπίες επιχειρήσεων και η
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κάμψη της εσωτερικής ζήτησης έχουν ναρκοθετήσει πλήρως την εμπιστοσύνη μεταξύ
τραπεζών και δανειοληπτών, δημιουργώντας ένα καταστροφικό φαύλο κύκλο.
Αν στους αρνητικούς αυτούς παράγοντες προστεθεί και η απειλή για έξοδο της χώρας από
την Ευρωζώνη, δεν είναι δυσεξήγητο το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού παραμένει πολύ
υψηλό, έως και απαγορευτικό για την οικονομική ανάκαμψη, ενώ οι μηχανισμοί μετάδοσης
της
ευρωπαϊκής
νομισματικής
πολιτικής
αποδεικνύονται
ανεπαρκείς
και
αναποτελεσματικοί.
Επιβάλλεται, κατά συνέπεια, μεγάλη προσπάθεια, με καινοτόμες και εξειδικευμένες
παρεμβάσεις, για την ουσιαστική βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε
επαρκή και φθηνό τραπεζικό δανεισμό.
Η μελέτη του ΚΕΠΠ για το ΕΒΕΑ εστιάζει την προσοχή στην ποιοτική αναβάθμιση των
εμπλεκομένων ενεχύρων και εγγυήσεων. Πρέπει να χαλαρώσουν τα κριτήρια
καταλληλότητας των τραπεζικών ενεχύρων για παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ.
Απαιτείται, επίσης, πολύ πιο θαρραλέα ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων από την
πλευρά θεσμικών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη χρηματοδότησης της
οικονομίας. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε αυτήν την κατεύθυνση από την
πλευρά του ελληνικού δημοσίου και της ΕΤΕπ είναι μικρής κλίμακας και εντελώς
αναντίστοιχες με το μέγεθος του προβλήματος, όπως προσδιορίζεται από το κενό
χρηματοδότησης. Η ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών είναι κρίσιμη ιδιαίτερα για εταιρίες
με εξαγωγικό προσανατολισμό, προκειμένου να διευκολυνθούν για προμήθειες πρώτων
υλών και ενδιάμεσων προϊόντων.
Γενικότερα, σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης και βαθειά κλονισμένης εμπιστοσύνης οι
δημόσιοι θεσμοί πρέπει να παρεμβαίνουν δυναμικά, με παροχή εγγυήσεων διαφόρων
μορφών, ώστε να συμμετέχουν ενεργότερα στους επιχειρηματικούς κινδύνους
καλύπτοντας τις αδυναμίες των εγχώριων ισολογισμών, τόσο των τραπεζών όσο και των
επιχειρήσεων, για να ανακόψουν την ανατροφοδότηση της κρίσης.
Οι παρεμβάσεις αυτές είναι ακόμα περισσότερο αναγκαίες στο σημερινό περιβάλλον
σκληρών πολιτικών λιτότητας, αδύναμης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας καθώς και
«ενοποιητικής αδράνειας», ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προώθηση της ευρωπαϊκής
τραπεζικής ένωσης. Η συγκρότηση ενιαίας εποπτικής αρχής σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η
δημιουργία οργανισμού εκκαθάρισης τραπεζικών ιδρυμάτων και η καθιέρωση συστήματος
εγγύησης καταθέσεων θα συνέβαλλε καθοριστικά, αν υπήρχε βούληση για γρήγορη
υλοποίηση, στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.
Ο δρόμος για την εδραίωση συνθηκών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και επανόδου
σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι μακρύς και δύσβατος. Όπως σε όλες τις μεγάλες
προσπάθειες, με πιο πρόσφατη την ένταξη στη Ευρωζώνη, απαιτείται εθνική σύμπνοια,
συνεργασία ιδιωτικού με δημόσιο τομέα, και ηγεσία με σχέδιο και αποφασιστικότητα.
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Κεφάλαιο 1:
Η δεκαετία των ανισορροπιών
και της βίαιης προσαρμογής
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1.1 Υπερχρέωση και εσωτερικές ανισορροπίες
‘Όπως ήταν αναμενόμενο, η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη συνοδεύτηκε από μια
πρωτόγνωρη πιστωτική επέκταση. Τα χαμηλά, για τα ιστορικά δεδομένα της χώρας,
επιτόκια, σε συνδυασμό με την θεωρητικά ορθή αντίληψη ότι αίρονται οριστικά οι
περιορισμοί που συνδεόταν με το χρόνιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
άρα και τον κίνδυνο των υποτιμήσεων, οδήγησαν σε μια σχεδόν αχαλίνωτη συσσώρευση
ιδιωτικού και δημόσιου χρέους. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ιδιωτικού χρέους
ήταν 18,5% κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε του 2009, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός
αύξησης του δημόσιου ήταν 9,7%.1 Το ίδιο διάστημα το ονομαστικό ΑΕΠ αυξανόταν με
μέσο ετήσιο ρυθμό 6%, ο οποίος, μπορεί μεν κατά περιόδους να ήταν εντυπωσιακός για τα
ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν ήταν όμως επαρκής για τη βιωσιμότητα του δημόσιου και,
κυρίως, του ιδιωτικού χρέους. Ρυθμοί μεγέθυνσης αυτής της τάξης μεγέθους δεν ήταν
δυνατόν να διασφαλιστούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μια σχετική επιβράδυνση είχε
αρχίσει να διαφαίνεται προς το τέλος της περιόδου, πριν την ανώμαλη προσγείωση στην
ύφεση, το 2008. Η εκδήλωση μιας κρίσης χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας ήταν
επομένως θέμα χρόνου.

Διάγραμμα 1.1: Ετήσιες μεταβολές εγχώριας ζήτησης και συνολικής
πιστωτικής επέκτασης, 2000-2012
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Πηγή: ΤτΕ, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Ιαν.-Φεβρ. 2013

Ακόμη και μια επιφανειακή επισκόπηση του διαγράμματος 1.1 αρκεί για να αναδείξει τη
στενή σχέση ανάμεσα στους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και την διόγκωση της εγχώριας
ζήτησης.
Βέβαια, ρυθμοί μεγέθυνσης της εγχώριας ζήτησης μεταξύ 5% και 10% για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, ιδιαίτερα σε μια οικονομία με σχετικά μικρό εξαγωγικό τομέα, εύλογα εγείρει
την υποψία για διευρυνόμενα ανοίγματα σε ένα ήδη προβληματικό εξωτερικό ισοζύγιο.
Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 1.2, στο οποίο αποτυπώνονται οι δύο βασικές συνιστώσες
1

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το δημόσιο χρέος στο τέλος του 1999 ήταν 118,6 δις Ευρώ, ενώ το 2009
είχε αυξηθεί κατά 181,1 δις σε 299,7 δις Ευρώ. Επομένως το 60% του χρέους κατά το ξέσπασμα της κρίσης είχε
συσσωρευτεί κατά τη δεκαετία συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ. Όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, το 93% , είχε
συσσωρευτεί την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από 45,3 δις το 1999 σε
247,7 δις το 2009 (βλ. Δελτία Οικον. Συγκυρίας).
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του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή τα χρηματοδοτικά ελλείμματα του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στη βάση της γνωστής ταυτότητας:2

Έλλειμμα Δημοσίου + Έλλειμμα Ιδιωτικού Τομέα = Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (1)
Με απλά λόγια, αν τα ισοζύγια και των δύο τομέων της οικονομίας είναι ελλειμματικά, το
συνολικό έλλειμμα αντανακλά τις ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης του συνόλου της
οικονομίας, δηλαδή το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, με αντίθετο πρόσημο.

Διάγραμμα 1.2: Τομεακά ισοζύγια χρηματοδότησης της ελληνικής

% επί του ΑΕΠ

18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
3,0
0,0
-3,0
-6,0
-9,0
-12,0
-15,0
-18,0

Ιδιωτική αποταμίευση

Δημόσια αποταμίευση

Εξωτερική χρηματοδότηση
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Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι οι μέχρι το 2011 ισχύουσες Ευρωπαϊκές
συνθήκες και το «Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» περιορίζονταν σε κανόνες και
όρια που αφορούσαν μόνο στο ένα μέρος του συνολικού ελλείμματος μια οικονομίας, το
δημοσιονομικό. Όπως εύκολα διακρίνεται στο διάγραμμα 1.2, το δημόσιο έλλειμμα
ουδέποτε ήταν κάτω του κρίσιμου ορίου του 3%, το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε χρόνια
παραβίαση του συμφώνου.3 Αυτό εξηγεί το αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής που έχει συμφωνηθεί με την «τρόικα». Όμως, οι βαθιές τομές που
επιβλήθηκαν για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με ιδιαίτερη
έμφαση στην αγορά εργασίας και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, προέκυψαν
λόγω του δεύτερου ελλείμματος, το οποίο αναδείχτηκε ως πρόβλημα κατά τη διάρκεια της
κρίσης. Όπως περιγράφεται παρακάτω, τα συνολικά ελλείμματα μιας οικονομίας οδήγησαν
σε ριζική αναθεώρηση του Συμφώνου, διευρύνοντας το πεδίο παρακολούθησης από το
δημοσιονομικό στο μακροοικονομικό.
2

Βλ. Papantoniou [2011]
Τα δημοσιονομικά στοιχεία υπέστησαν πολλές αναθεωρήσεις, ορισμένες εκ των οποίων οφείλονται
σε αλλαγές των λογιστικών κανόνων. Ιδιαίτερα για την πριν το 2004 περίοδο υπήρξε αναδρομική
εφαρμογή νέων κανόνων καταγραφής, κυρίως των αμυντικών δαπανών, η οποία επιδείνωσε μόνιμα
την εικόνα των ελλειμμάτων, παρά το γεγονός ότι μετέπειτα υπήρξε υπαναχώρηση στους
παλαιότερους κανόνες καταγραφής.
3
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Το διάγραμμα 1.2 αποτελεί επομένως μια χρήσιμη αφετηρία για την περιγραφή της
σημερινής κατάστασης και των μεσοπρόθεσμων προοπτικών, γιατί δεν πρέπει να αγνοείται
το γεγονός ότι, αυτή την περίοδο, δεν συντελείται μόνο η αναδιάρθρωση της ελληνικής
οικονομίας, αλλά και μια συνολικότερη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της
Ευρωζώνης.

1.2 Ευρωζώνη: Ανισορροπίες που αγνοήθηκαν
Η ελληνική οικονομία δεν είναι η μόνη που παρουσίαζε ελλείμματα στο εξωτερικό ισοζύγιο.
Κάθε χρόνο υπήρχαν χώρες με σημαντικά ελλείμματα, όπως και χώρες με σημαντικά
πλεονάσματα, τα σύνολα των οποίων αποτυπώνονται στο διάγραμμα1.3. Η εσωτερική αυτή
ανισορροπία αγνοήθηκε μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης, γιατί υπήρχε η βαθειά εμπεδωμένη
αντίληψη ότι τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών είναι άνευ ουσίας για τις χώρες που
συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Η παθητική αυτή στάση διευκολύνθηκε και από το
γεγονός ότι τα συνολικά ελλείμματα υπερκαλύπτονταν από τα συνολικά πλεονάσματα. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο ότι στη βασική μελέτη για τη δημιουργία του Ευρώ αναφέρεται ότι “a
major effect of EMU is that the balance-of-payments constraints will disappear” (European
Commission, 1990).

Διάγραμμα 1.3: Ετήσια πλεονάσματα και ελλείμματα ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών χωρών-μελών της Ευρωζώνης-12, 1999-2012 (δισεκ. Ευρώ)
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Πηγή: Eurostat (AMECO)
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Συνολικά ελλείμματα

Η Ευρωζώνη είχε επομένως εκληφθεί ως μια ομοσπονδιακή χώρα και οι χώρες-μέλη
περίπου ως περιφέρειες. Υπό αυτή την άποψη, η αγνόηση των εσωτερικών ανισορροπιών
ήταν σχετικά δικαιολογημένη, αλλά επέτρεψε τη σταδιακή διόγκωση των μεγεθών. Στο
διάγραμμα 1.4 φαίνονται τα μεγέθη που διαμορφώθηκαν σωρευτικά κατά την πρώτη
δεκαετία του Ευρώ, από τις δώδεκα πρώτες χώρες της Ευρωζώνης. Οι συνολικές οφειλές
των ελλειμματικών χωρών προσεγγίζουν τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Το ερώτημα αν αυτό αποτελεί πηγή δυνητικής αποσταθεροποίησης της ευρωζώνης σπάνια
απασχόλησε τα ευρωπαϊκά όργανα. Τουναντίον μάλιστα, οι κεφαλαιακές ροές που
χρηματοδοτούσαν τα ελλείμματα εκλαμβάνονταν, ορθώς, ως δείκτης εμβάθυνσης της

9
ενιαίας αγοράς κεφαλαίων. Το πρόβλημα κρίθηκε άξιο διερεύνησης εκ των υστέρων, μετά
το ξέσπασμα της κρίσης, οδηγώντας μάλιστα σε μια επαναξιολόγηση του τρόπου
λειτουργίας της Ευρωζώνης, ως επίσης και στη διεύρυνση του πεδίου εποπτείας των
οικονομιών των χωρών-μελών.

Διάγραμμα 1.4: Σωρευτικά πλεονάσματα και ελλείμματα ισοζυγίων τρεχουσών
συναλλαγών Ευρωζώνης -12, 1999-2012 (δισεκ. Ευρώ)
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Πηγή: Eurostat (AMECO)

1.2.1 Χρηματοδότηση του εξωτερικού ελλείμματος
Σε χώρες με δικό τους νόμισμα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών καλύπτεται από ένα
συνδυασμό εξωτερικού δανεισμού και αυξομειώσεων των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Η
περίπτωση ξαφνικού αποκλεισμού μιας χώρας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, όπως
συνέβη κατά τις πολλαπλές κρίσεις που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες, εν μέρει
οφειλόταν στο ότι είχαν συσσωρευτεί δυσανάλογα μεγάλες υποχρεώσεις έναντι των
διεθνών κεφαλαιαγορών, σε σχέση με τις δυνατότητες να αποπληρωθούν από τα
συναλλαγματικά αποθεματικά, σε περίπτωση αναστολής των εισροών. Η υποψία ότι κάτι
τέτοιο είναι δυνατόν να συμβεί ήταν, σε πολλές περιπτώσεις, επαρκής για την ξαφνική
πυροδότηση μια κρίσης. Οι περιορισμοί χρηματοδότησης μιας τέτοιας οικονομίας
περιγράφονται από την γνωστή ταυτότητα (2).
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ + ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΩΝ + ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ = 0 (2)
Η ταυτότητα (2) συνοψίζει και τους λόγους για τους οποίους το ευρωπαϊκό σύστημα
συναλλαγματικών ισοτιμιών είχε κριθεί ασταθές και ανεπαρκές για την περαιτέρω
ενοποίηση της Ευρώπης. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις και οι επαναπροσδιορισμοί των
κεντρικών ισοτιμιών, στο πλαίσιο του γνωστού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών,
δημιούργησαν το κίνητρο για τη μεγάλη υπέρβαση και την υιοθέτηση του Ευρώ, μεταξύ
άλλων ως εργαλείου εξάλειψης της δυνατότητας εκδήλωσης μιας τέτοιας κρίσης.
Ο λόγος για τον οποίο η εκδήλωση μιας τέτοιας κρίσης σε μια νομισματική ένωση
εκλαμβανόταν ως μη δυνατή είναι ότι, μέσα απ’ το ενιαίο σύστημα πληρωμών και
διακανονισμών, το λεγόμενο TARGET-2, μπορεί να παρέχεται ανεξάντλητη ρευστότητα σε
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χώρες με προβλήματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, μέσω αυτόματων πιστώσεων
και χρεώσεων ανάμεσα στις κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών, επιτρέποντας έτσι μια
αυτόματη ανακύκλωση πλεονασμάτων για την κάλυψη ελλειμμάτων. Σε περίπτωση που για
κάποιο λόγο σταματήσουν οι εισροές εκ μέρους των κεφαλαιαγορών προς κάποια χώρα της
Ευρωζώνης, οι κεντρικές τράπεζες που συμμετέχουν στο Ευρωσύστημα υποκαθιστούν
αυτόματα τις αγορές, με αποτέλεσμα οι χορηγούμενες πιστώσεις να καταγράφονται ως
οφειλές και απαιτήσεις έναντι της ΕΚΤ, δηλαδή έναντι του ίδιου του συστήματος
πληρωμών. Επομένως, η ταυτότητα που προσδιορίζει τους πραγματικούς περιορισμούς
χρηματοδότησης μιας χώρας της Ευρωζώνης είναι η (3).
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ + ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΩΝ + ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TARGET-2 = 0 (3)
Από τη στιγμή βέβαια που οι πιστώσεις στο λογαριασμό κάθε κεντρικής τράπεζας είναι
χωρίς όρια, ουσιαστικοί περιορισμοί για τη χρηματοδότηση ελλείμματος δεν υφίστανται.
Βέβαια, εάν για κάποιο λόγο η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα υποκαταστήσει
ιδιωτικές εισροές, οι κίνδυνοι απωλειών μεταφέρονται απ’ τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα,
κάτι που ενδεχομένως δεν είναι πολιτικά αρεστό. Αυτός όμως ο κίνδυνος αγνοήθηκε για
μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο η επίγνωση ότι το σύστημα μπορεί να παράσχει χωρίς όρια
ρευστότητα σε οποιαδήποτε ελλειμματική χώρα απέτρεπε και τις αγορές να δοκιμάσουν
την αξιοπιστία του.

1.2.2 Έλλειψη αξιοπιστίας
Σύμφωνα με τον Garber [1998], κρίσιμη παράμετρος για την εκδήλωση μιας ξαφνικής
επίθεσης των αγορών σε μια χώρα μέλος της ΟΝΕ είναι ο βαθμός αξιοπιστίας στη δέσμευση
ότι η κεντρική τράπεζα μιας πλεονασματικής χώρας όντως θα χορηγεί άνευ ορίων
πιστώσεις στην κεντρική τράπεζα μιας ελλειμματικής. Με άλλα λόγια, στο βαθμό που
αφήνονται περιθώρια αμφισβήτησης για το οριστικό και αμετάκλητο της Ευρωζώνης, το
σύστημα δημιουργεί ερείσματα για δοκιμασία της αξιοπιστίας του, δηλαδή για
κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον του.
Από αυτή την άποψη, η αποκοπή της Ελλάδος από τις διεθνείς αγορές την άνοιξη του 2010,
δεν οφειλόταν μόνο στην αναξιοπιστία της χώρας να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της,
αλλά και στην αναξιοπιστία του Ευρωσυστήματος να επιβιώσει των προκλήσεών του.
Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν αποτέλεσε τη μοναδική περίπτωση. Οι εξελίξεις της τελευταίας
τριετίας έδειξαν ότι οι πολλές χώρες αποκόπηκαν από τις διεθνείς αγορές, προσφεύγοντας
στη χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα, δηλαδή στη λύση έσχατης ανάγκης.
Αυτό φαίνεται και στα διαγράμματα 1.5 και 1.6, όπου παρουσιάζονται τα συσσωρευμένα
ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών δύο πλεονασματικών και τριών ελλειμματικών χωρών.
Στο διάγραμμα 1.5 φαίνεται ότι η συσσώρευση οφειλών και απαιτήσεων προς τρίτους
γινόταν σταδιακά. Μέχρι το 2009, μεγάλο μέρος των πλεονασμάτων τοποθετούνταν στις
ελλειμματικές χώρες ως ιδιωτικές τοποθετήσεις, μαζί βέβαια και με τα κεφάλαια τρίτων
χωρών. Την τελευταία όμως διετία αυξήθηκαν σημαντικά τα κεφάλαια που διακινούνται
μέσω του Ευρωσυστήματος (διάγραμμα 1.6). Με άλλα λόγια, αναθεωρήθηκαν σημαντικά οι
εκτιμήσεις του ιδιωτικού τομέα για τον κίνδυνο χρεοκοπίας χωρών-μελών της Ευρωζώνης.
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Διάγραμμα 1.5: Σωρευτικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών
επιλεγμένων χωρών, 1999-2012 (δισεκ. Ευρώ)
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Πηγή: Eurostat (AMECO)

Διάγραμμα 1.6: Απαιτήσεις και υποχρεώσεις κεντρικών τραπεζών έναντι
του Ευρωσυστήματος, 1999-2012 (δισεκ. Ευρώ)
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Πηγή: IFΟ Institute

1.2.3 Αντιδράσεις
Μια βασική διαφορά μεταξύ ανάμεσα στα δάνεια των δύο αυτών κατηγοριών είναι ότι, ενώ
η χρηματοδότηση μέσω των αγορών γίνεται με επώνυμους πιστωτές και οφειλέτες, η
δανειοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος δεν βασίζεται σε διμερείς σχέσεις. Οι απαιτήσεις
και οι οφειλές είναι έναντι του ίδιου του συστήματος, είναι δηλαδή από τη φύση του
αμοιβαιοποιημένο, κάτι που σίγουρα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε ορισμένες χώρες,
ενδεχομένως δε και μη σύννομο. Πρόκειται, βέβαια, για μια όψιμη διαπίστωση, η οποία
πυροδότησε έντονες συζητήσεις στους κόλπους της Ευρωζώνης.
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Επί πλέον, αυτά τα χρέη δεν προέκυψαν από την παραβίαση κάποια συνθήκης, αλλά λόγω
της σωστής λειτουργίας ενός βασικού μηχανισμού μιας νομισματικής ένωσης. Σε πείσμα
επομένως της άρνησης κάποιων πλεονασματικών χωρών για αμοιβαιοποίηση μέρους του
ευρωπαϊκού δημοσίου χρέους, μέσω έκδοσης Ευρωομολόγων, διαπιστώνεται ότι οιωνεί
Ευρωομόλογα έχουν ήδη εκδοθεί σε μεγάλη έκταση μέσω του Ευρωσυστήματος, κάτι που
επίσης εκλαμβάνεται ως «ομηρία» των πλεονασματικών χωρών από τις ελλειμματικές.
Τέλος, ένας λόγος που επίσης ενοχλεί τις πιστώτριες χώρες του συστήματος, είναι ότι τα
οιωνεί αυτά δάνεια χορηγήθηκαν χωρίς όρους, μνημόνια και χρονοδιαγράμματα
προσαρμογής. Εκ των υστέρων διαπιστώνεται ως μια «αστοχία» στην αρχιτεκτονική του
Ευρωσυστήματος, υπό την έννοια ότι περιορίζει τις επιλογές των χωρών του λεγόμενου
σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Με βασικό εργαλείο μόνο τον περιορισμό των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, το πρόβλημα περιορίζεται αλλά δεν εξαλείφεται.
Ενδεικτικά, στο κορύφωμα της κρίσης, δηλαδή περίπου στα μέσα του 2012, μόνο η
Bundesbank είχε συνολικές απαιτήσεις έναντι του Ευρωσυστήματος περίπου 730 δις Ευρώ,
ενώ η οφειλή της Τράπεζας της Ελλάδος ξεπερνούσε τα €100 δις και της Ισπανικής
προσέγγιζε τα €410 δις (διάγραμμα 1.7). Επομένως, μια ενδεχόμενη διάσπαση της
Ευρωζώνης, με την έξοδο κάποιας ή κάποιων ελλειμματικών χωρών, θα σήμαινε άμεση
διαγραφή σημαντικών απαιτήσεων από τις υπόλοιπες, η οποία θα επιμεριζόταν ανάλογα
με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤ (π.χ. 27% για την Γερμανία).

Διάγραμμα 1.7: Ισοζύγια TARGET-2 (καλοκαίρι 2012, δισεκ. €)
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Πηγή: Mayer (2012)
Το θέμα επομένως είναι αν οι κίνδυνοι διάσπασης της Ευρωζώνης που τιμολογούν οι
αγορές είναι εύλογοι ή όχι, πέρα βέβαια από τις άστοχες έως κακόβουλες δηλώσεις
ορισμένων πολιτικών, οι οποίες συντηρούν και, ενίοτε, υποδαυλίζουν σενάρια εξόδου της
μιας ή της άλλης χώρας. Το παράδοξο είναι ότι, όσο υποδαυλίζονται σενάρια αυτού του
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είδους, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση των κεντρικών τραπεζών του σκληρού πυρήνα
στον κίνδυνο σημαντικών απωλειών, λόγω φυγής καταθέσεων από τις αδύναμες χώρες.
Όπως αναφέρει η ετήσια έκθεση του της Bundesbank, “as TARGET2 claims and liabilities of
the national central banks in the Eurosystem are always on the ECB, the Bundesbank, as an
ECB shareholder, might be indirectly affected by related risks to which the ECB is exposed. A
financial disadvantage for the Bundesbank might materialize in a scenario in which a country
with a TARGET2 liability leaves the single currency area and its central bank fails to meet its
obligations to the ECB”. 4 Ο κίνδυνος επομένως δεν θεωρείται μηδενικός.

1.2.4 Αναθεωρήσεις και προσαρμογές
Οι Merler and Pisani-Ferry [2012] θεωρούν ότι οι αντιπαραθέσεις που προκλήθηκαν απ’ τον
εντοπισμό των μεγάλων ανοιγμάτων στο σύστημα TARGET-2 τείνουν πολλές φορές να
μπερδεύουν αίτια και αιτιατά. Θεωρούν ότι τα ισοζύγια του TARGET-2 δεν είναι τίποτε
παραπάνω από ένα σύμπτωμα, ενώ η εστίαση της συζήτησης γύρω από το θέμα θέτει σε
αμφιβολία την βιωσιμότητα του ίδιου του Ευρώ. Αντί αυτού, προτείνουν μια ουσιαστική
συζήτηση για τα υποβόσκοντα προβλήματα, τα οποία είναι η ποιότητα του ενεργητικού των
τραπεζών και τα χρόνια ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών ορισμένων χωρών.5
Ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων είναι η υιοθέτηση το
φθινόπωρο του 2011 του λεγόμενου “six-pack”, με το οποίο όχι μόνο αυστηροποιήθηκε το
δημοσιονομικό σύμφωνο, αλλά επεκτάθηκε και σε διαδικασίες διόρθωσης γενικότερων
μακροοικονομικών ανισορροπιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ανταγωνιστικότητας και
εξωτερικών ελλειμμάτων. Έτσι, παράλληλα με μια αυστηρότερη Διαδικασία Υπερβολικών
Ελλειμμάτων, υπάρχει πλέον και η Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών (Excessive
Imbalances Procedure), η οποία προβλέπει συστηματική παρακολούθηση μιας πολύ
ευρύτερης γκάμας μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών, στο πλαίσιο ενός
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Όπως δε συμβαίνει και με τη Διαδικασία
Υπερβολικών Ελλειμμάτων, η νέα διαδικασία προβλέπει επιτήρηση και κυρώσεις. 6
Αν και οι χώρες που ακολουθούν συμφωνημένα προγράμματα προσαρμογής, όπως η
Ελλάδα, εξαιρούνται προς το παρόν από τη νέα διαδικασία μακροοικονομικών
ανισορροπιών, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι στόχοι που τέθηκαν για την ελληνική
οικονομία αποτελούν πλέον ζητούμενο για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Η οικονομία θα
πρέπει να γίνει εξωστρεφής και ανταγωνιστική, το οποίο σημαίνει ότι πολλοί κλάδοι που
συντηρούνταν από την εγχώρια ζήτηση δεν θα «επιτραπεί» να ανακάμψουν, τουλάχιστον
όχι στο βαθμό που απαιτούν οι τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες, πρώτα και κύρια για τη
μείωση της ανεργίας. Αντίθετα, είναι πλέον ευρέως αντιληπτό ότι προτεραιότητα και
στήριξη θα δοθεί σε κλάδους που θα συμβάλουν στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών.
Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής
οικονομίας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα των διαδοχικών προγραμμάτων
προσαρμογής και ως τέτοια, χρήζει λεπτομερούς παρουσίασης.
4

Bundesbank [2012], Παράρτημα IV: Management of financial risks.
Merler, S. and Pisani-Ferry,J. [2012]
6
European Commission [2011]
5
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1.3 Δημοσιονομική προσαρμογή και επιπτώσεις στην
πραγματική οικονομία
Η υπέρμετρη αύξηση των δημοσίων δαπανών την δεκαετία που ακολούθησε την ένταξη
της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), σε συνδυασμό με την
εκτεταμένη φοροδιαφυγή και τις σοβαρές δυσλειτουργίες του φοροεισπρακτικού
μηχανισμού οδήγησαν την δημοσιονομική θέση της χώρας σε μη-βιώσιμη τροχιά, ιδιαίτερα
μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στα επόμενα τμήματα
επιχειρείται μία σύντομη ανασκόπηση των προγραμμάτων προσαρμογής, σε συνδυασμό με
εκτιμήσεις για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές και τις επιπτώσεις της όλης προσπάθειας στη
συνολική οικονομία.

1.3.1 Δημοσιονομικές ανισορροπίες της πρώτης μετά ΟΝΕ δεκαετίας
Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους,
σημείωσε σωρευτική επιδείνωση κατά 18,5 και πλέον μονάδες επί του ΑΕΠ την περίοδο
2001-2009, καταγράφοντας έλλειμμα 14.5% του ΑΕΠ στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου.
Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα επιδείνωση μπορεί κυρίως να αποδοθεί στην αύξηση
των κοινωνικών παροχών και των δημοσίων δαπανών κατά 6 και πλέον μονάδες του ΑΕΠ
την αντίστοιχη περίοδο για την χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής
Ασφάλισης (Πίνακας 1.1).
Πίνακας 1.1 Δημόσια έσοδα & δαπάνες σε Ελλάδα και ΕΕ (% του ΑΕΠ)
2001

2008

2009

2010

2011

ΕΕ μέσος όρος
2008-10/1

Έσοδα
Έμμεσοι φόροι
Άμεσοι φόροι
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Μη φορολογικά & άλλα

40.9
13.3
8.6
12.6
6.5

40.7
12.4
8.0
13.2
7.0

38.0
11.3
8.3
12.7
5.7

39.5
12.0
7.7
13.1
6.7

41.0
12.7
8.3
12.4
7.7

44.3
12.8
12.7
13.9
5

Σύνολο Δαπανών
Μισθοί
Κοινωνικές παροχές
Άλλες τρέχουσες δαπάνες
Τόκοι
Επενδύσεις

45.3
10.4
15.4
7.3
6.5
5.8

50.6
12.0
19.6
8.1
5.1
5.7

53.8
13.4
21.1
8.9
5.1
5.2

50.2
12.1
20.8
7.7
5.8
3.9

50.3
12.0
21.6
6.7
6.9
3.1

49.6
10.9
20.7
11.1
2.7
4.3

1/ Οι μέσες τιμές για τις υποκατηγορίες των δαπανών αναφέρονται στη περίοδο 2008-2009
Πηγή: ΔΝΤ

Η μεγάλη διεύρυνση των δίδυμων ελλειμμάτων της Ελλάδας την προηγούμενη δεκαετία
οδήγησε σε υπέρμετρη αύξηση του εξωτερικού χρέους το οποίο, όπως αποδείχθηκε στην
πορεία, ήταν πλέον αδύνατο να χρηματοδοτηθεί στην μετά-κρίση εποχή μέσω ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων για την αγορά κυβερνητικών και τραπεζικών ομολόγων .
Επί της ουσίας, οι προαναφερθείσες πηγές χρηματοδότησης υποκαταστάθηκαν από δάνεια
του λεγόμενου επίσημου τομέα, μέσω των δύο δανειακών συμβάσεων που υπέγραψε η
Ελλάδα με την τρόικα των διεθνών δανειστών, καθώς και από τα μέτρα ενίσχυσης της
ρευστότητας του εγχώριου τραπεζικού τομέα μέσω του Ευρωσυστήματος (ΕκΤ και Έκτακτος
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Μηχανισμός Στήριξης της ΤτΕ). Ως γνωστόν, η εξέλιξη αυτή απέτρεψε μια άτακτη χρεοκοπία
η οποία θα είχε ολέθριες συνέπειες για την θέση της Ελλάδας ως χώρας-μέλους της
Ευρωζώνης καθώς επίσης και μια πιο βίαια απομόχλευση της εγχώριας οικονομίας η οποία
θα επιδείνωνε σημαντικά την ύφεση.

1.3.2 Πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής
Η πρώτη εκ των δύο δανειακών συμβάσεων (εφεξής, 1ο πρόγραμμα προσαρμογής) ύψους
€110δις υπεγράφη το Μάιο του 2010, στοχεύοντας στην κάλυψη των χρηματοδοτικών
αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης τα επόμενα 2-3 έτη και την σταδιακή αποκατάσταση της
πρόσβασης της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές από το 2012 και εντεύθεν.
Η εν λόγω δανειακή σύμβαση συνοδεύτηκε από πρόγραμμα επιθετικής δημοσιονομικής
σύσφιξης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στηριζόμενο στους ακόλουθους τρείς
στρατηγικούς πυλώνες:
(i)

την επανεδραίωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της βιωσιμότητας
του δημοσίου χρέους της χώρας,

(ii)

την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω
διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ενός προγράμματος εσωτερικής υποτίμησης,
με στόχο την μείωση του γενικού επιπέδου τιμών και του κόστους εργασίας, και

(iii)

την σταθεροποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Έπειτα από μια σύντομη περίοδο αισιοδοξίας για την πορεία του 1ου προγράμματος
προσαρμογής, η δυναμική για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων
επιβραδύνθηκε εν μέσω κοινωνικών και πολιτικών αντιδράσεων, όπως και λόγω
αυξανόμενων αμφιβολιών για την ικανότητα αρχών και κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν
με πειστικό τρόπο την εντεινόμενη κρίση στην περιφέρεια της Ευρωζώνης .

1.3.3 Δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής
Υπό τις συνθήκες αυτές και στοχεύοντας στην αποφυγή μιας άτακτης χρεοκοπίας της
χώρας, η οποία θα είχε δυσμενέστατες επιπτώσεις για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, οι
αρχές της χώρας υπέγραψαν το Μάρτιο του 2012 νέα δανειακή σύμβαση (εφεξής, 2ο
πρόγραμμα προσαρμογής για την περίοδο 2012-2014). Η νέα δανειακή σύμβαση
στηριζόταν στους ίδιους στρατηγικούς πυλώνες με την προηγούμενη. Το συνολικό ύψος
των πόρων χρηματοδότησης του νέου προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων αυτών που
δεν είχαν απορροφηθεί κατά την περίοδο εφαρμογής του 1ου προγράμματος) ανήλθε σε
€172.7δις, εκ των οποίων τα €130δις αποτελούσαν νέα χρηματοδότηση από το προσωρινό
μηχανισμό στήριξης EFSF και το ΔΝΤ. Οι πόροι στόχευαν:
(i)

στην χρηματοδότηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιάρθρωσης του
δημοσίου χρέους της χώρας με την συνδρομή του ιδιωτικού τομέα (PSI)
συνολικού ύψους €206δις,

(ii)

στην ολοκλήρωση προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης
τραπεζικού συστήματος συνολικού ύψους €50δις, και

του

εγχώριου
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(iii)

στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης για την
περίοδο 2012-2014. Τέλος, το νέο πρόγραμμα προσαρμογής συμπεριλάμβανε
σειρά βελτιώσεων στους όρους δανεισμού της Ελλάδας από τον επίσημο τομέα
σε σχέση με το 1ο πρόγραμμα.

Ως βασικό προαπαιτούμενο (prior action) για την τελική συμφωνία του 2ου προγράμματος
προσαρμογής με την τρόικα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε συμπληρωματικό
προϋπολογισμό ύψους €3.2δις για το δημοσιονομικό έτος 2012, αποτελούμενου εξ
ολοκλήρου από μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών. Συμπεριλαμβανομένων των
μέτρων αυτών, το συνολικό ύψος (σε ονομαστικούς όρους) των μέτρων δημοσιονομικής
προσαρμογής που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα την τριετία 2010-2012 ανήλθε σε €49δις ή
περίπου 22.5% του εγχώριου ΑΕΠ.
Επιπλέον, ως μέρος του νέου πακέτου μέτρων, η ελληνική πλευρά συμφώνησε να
προσδιορίσει και να ψηφίσει στο Κοινοβούλιο έως το τέλος Μαΐου 2012 επιπρόσθετο
πρόγραμμα μέτρων λιτότητας για την περίοδο 2013-2014. Η συμφωνία και επικύρωση των
νέων αυτών μέτρων καθυστέρησε σημαντικά λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής
περιόδου το δεύτερο τρίμηνο του 2012 με αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση της
εκταμίευσης δόσης €31.3δις του 2ου προγράμματος που ήταν αρχικά προγραμματισμένη
για τον Ιούνιο του 2012.

1.3.4 Τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής
Κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων με την τρόικα, και αφού η νέα κυβέρνηση
συνασπισμού κατάφερε να επαναφέρει το πρόγραμμα προσαρμογής σε τροχιά, οι δύο
πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για νέο δημοσιονομικού πακέτο μέτρων για την περίοδο
2013-2016, αποτελούμενου κυρίως από περικοπές δαπανών. Το νέο πακέτο μέτρων
αντικατέστησε το πρόγραμμα λιτότητας για την περίοδο 2013-2014, το οποίο αρχικά
έπρεπε να είχε ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο το Μάιο του 2012, επί της ουσίας συνιστά
διετή επιμήκυνση του 2ου προγράμματος, που συμφωνηθεί στις αρχές του ιδίου έτους.
Το συνολικό ύψος του νέου δημοσιονομικού πακέτου ανέρχεται σε €13.5δις για την
περίοδο 2013-2014 και σε επιπλέον μέτρα ύψους €4δις για την μετέπειτα διετία. Τα
μέτρα της περιόδου 2015-2016 θα πρέπει να συμφωνηθούν με την τρόικα και να
ψηφιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως προαπαιτούμενο για την επιτυχή ολοκλήρωση
του 5ης εξέτασης προόδου του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής το Αύγουστο του
2013 (Πίνακας 1.2).
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Πίνακας 1.2 Πακέτο νέων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής 2013-2016/1
(% του ΑΕΠ)
Νέα δημοσιονομικά μέτρα
Μέτρα περιστολής δαπανών
Μισθολογικές δαπάνες
Μεταβιβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης
Επιδοτήσεις
Ενδιάμεση κατανάλωση
Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

2013-14
5.10
0.79
3.23
0.09
0.75
0.24

2015-16
0.04
0.01
0.04
0.01
-0.01
0.00

Μέτρα ενίσχυσης εσόδων
Άμεσοι φόροι
Έμμεσοι φόροι
Εισφορές στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

2.06
0.90
0.61
0.38

0.02
0.01
0.00
0.00

Σύνολο

7.15

0.06

Πηγή: ΔΝΤ εκτιμήσεις
1/ Δημοσιονομικά μέτρα που υοθετήθηκαν στη 1η αναθεώρηση προγράμματος

Μετά την υπερψήφιση του νέου πακέτου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Eurogroup της
26ης Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε δέσμη μέτρων διευκόλυνσης για την Ελλάδα, στοχεύοντας
βασικά στην κάλυψη του μεγαλυτέρου μέρους των αναγκών χρηματοδότησης της Γενικής
Κυβέρνησης για την περίοδο 2013-2016, καθώς και στην επιστροφή του λόγου δημοσίου
χρέους-ΑΕΠ της χώρας σε πτωτική τροχιά από το 2015 και εντεύθεν, με απώτερο στόχο τη
μείωσή του στο 124% το 2020 και σε επίπεδα κάτω του 110% έως το 2022.
Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν υπό την προϋπόθεση επιτυχούς έκβασης ενός
εγχειρήματος επαναγοράς κυβερνητικών ομολόγων, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία
την 11η Δεκεμβρίου του 2012 (αγορά συνολικού ονομαστικού ποσού ομολόγων €31.9δις).
Έτσι, το Eurogroup της 13ης Δεκεμβρίου 2012 ανακοίνωσε την επανεκκίνηση του
προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, επιταχύνοντας μάλιστα την διαδικασία
αποδέσμευσης των συμφωνηθέντων κονδυλίων του 2ου προγράμματος προσαρμογής.
Συγκεκριμένα, το Eurogroup αποφάσισε την εκταμίευση ποσού €49.1δις μέσω του EFSF την
περίοδο Δεκέμβριος 2012-Μάρτιος 2013, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε €52.5δις
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του ΔΝΤ.

1.3.5 Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα
Η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει επιτελεσθεί στην Ελλάδα τα τρία τελευταία έτη
είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως εάν συνεκτιμηθεί το βάθος της ύφεσης (σωρευτική
συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο εξάμηνο του
2008 έως τα τέλη του 2012). Ενδεικτικά, το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης
συρρικνώθηκε από 10.4% του ΑΕΠ το 2009 σε περίπου 1% το 2012, ενώ οι αναθεωρημένοι
στόχοι προβλέπουν πρωτογενή πλεονάσματα μεταξύ 1.5% και 4.5% του ΑΕΠ την περίοδο
2014-2016.
Αν δε συνυπολογιστεί η επίδραση της ύφεσης, το αποτέλεσμα είναι πιο εντυπωσιακό και
δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που έχει καταβληθεί. Σε κυκλικά προσαρμοσμένους
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όρους, η βελτίωση του πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο 20092012, υπερβαίνει τις 14 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής7, το κυκλικά
προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο σημείωσε πλεόνασμα 4.4% του ΑΕΠ το 2012, το
οποίο ήταν και το μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-27)
(διάγραμμα 1.8). Η σημαντική αυτή πρόοδος δεν είναι άσχετη με τις θετικές εξελίξεις στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του διαγράμματος 1.2.
Διάγραμμα 1.8: Πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε κυκλικά
προσαρμοσμένους όρους (% ΑΕΠ)
2009
8.0

2012

2013

6.5
5.2

6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0

Ευρωζώνη

Φιλανδία

Σλοβακία

Σλοβενία

Πορτογαλία

Αυστρία

Ολλανδία

Μάλτα

Λουξεμβούργο

Κύπρος

Ιταλία

Γαλλία

-9.9

Ισπανία

Εσθονία

Γερμανία

Βέλγιο

Ιρλανδία

-9.8

-12.0

Ελλάδα

-10.0

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιανουάριος 2013)

Όμως, παρά αυτή την εντυπωσιακή και άνευ προηγουμένου πρόοδο, το πρωτογενές
ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, περίπου 0,5% του ΑΕΠ, παραμένει προς το παρόν
μικρότερο από αυτό που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, απαιτείται για την
σταθεροποίηση του λόγου δημοσίου χρέους-ΑΕΠ της χώρας. Αυτό βέβαια συνεπάγεται
διαρκή και επίμονη προσήλωση στους δημοσιονομικούς και διαρθρωτικούς στόχους που
έχει συμφωνήσει η χώρα με τους ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ.

1.3.6 Μελλοντικές δανειακές ανάγκες και βιωσιμότητα του
δημοσίου χρέους
Η δέσμη διευκολύνσεων που ανακοίνωσε το Eurogroup της 26/27ης Νοεμβρίου 2012
αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις για την βιωσιμότητα του ελληνικού
δημοσίου χρέους και την εξέλιξη των δανειακών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης την
επόμενη δεκαετία και εντεύθεν, υπό την προϋπόθεση της πιστής τήρησης των
συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων.

7
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Μεταξύ άλλων:
 Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup της 26/27ης Νοεμβρίου 2012, εκτιμάται
ότι το σύνολο των δανειακών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο 20132016 αναμένεται μειωθεί κατά περίπου €23,9δις στα €8,7δις, με το εναπομένον
χρηματοδοτικό κενό να εντοπίζεται στην διετία 2015-2016. Επιπροσθέτως, το σύνολο
της μείωσης των δανειακών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης την δεκαετία 2013-2022
υπολογίζεται σε περίπου €67,8δις (Πίνακας 1.3).8
 Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προέλθει, κυρίως από τρεις πηγές. Πρώτον, από τη
μείωση των τοκοχρεολυσίων, λόγω της επαναγοράς ομολόγων το Δεκέμβριο του 2012.
Δεύτερον, από την προβλεπόμενη επιστροφή των συσσωρευόμενων κερδών στο
χαρτοφυλάκιο ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων της ΕΚΤ (SMP program). Τέλος, λόγω
της χρονικής μετάθεσης των πληρωμών για τόκους επί των δανείων του EFSF.
 Υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών στόχων,
καθώς και του επικαιροποιημένου βασικού μακροοικονομικού σεναρίου, οι συνολικές
δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο 2017-2022 αναμένεται να
υποχωρήσουν σημαντικά και να διαμορφωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα των €40δις.
Επί της ουσίας, οι ανωτέρω εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η Ελληνική Δημοκρατία
μπορεί να παραμείνει εκτός αγορών για το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δεκαετίας
χωρίς αναγκαστικά να αντιμετωπίσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην χρηματοδότηση του
δημοσίου τομέα.
 Κατόπιν των αποφάσεων του Eurogroup της 26/27ης Νοεμβρίου 2012, το μέσο επιτόκιο
που πληρώνει η Ελληνική Δημοκρατία επί των διμερών δανείων διαμορφώνεται
κάτω του 1,80%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας. Αυτό ουσιαστικά υποδηλώνει ότι το
κόστος δανεισμού της Ελλάδας μέσω του 1ου και του 2ου προγράμματος προσαρμογής
είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με αυτό που επιβαρύνει άλλες χώρες της ευρωζώνης
που έχουν συνάψει κάποιο πρόγραμμα προσαρμογής (Ιρλανδία και Πορτογαλία) ή
αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, όπως η Ισπανία, η Κύπρος
και, σε μικρότερο βαθμό, η Ιταλία. Ως απόρροια των ανωτέρω, οι δαπάνες για την
πληρωμή τόκων επί του συνόλου του δημοσίου χρέους της Ελλάδας μειώνονται
σημαντικά, συμβάλλοντας έτσι και στη διατηρησιμότητα του χρέους. (Διάγραμμα 1.9).
 Τέλος, η δέσμη διευκολύνσεων για την Ελλάδα που ανακοινώθηκε στο Eurogroup της
26/27ης Νοεμβρίου 2012 στοχεύει στην μείωση του δημοσίου χρέους της χώρας ως
ποσοστό του ΑΕΠ στο 124% το 2020 και σε επίπεδα κάτω του 110% έως το 2022
(Πίνακας 1.4). Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Eurogroup δεσμεύτηκε επισήμως
να παράσχει επιπλέον διευκολύνσεις στην χώρα μετά το 2013, με την μορφή
περαιτέρω βελτίωσης των όρων της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης, υπό την
προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής.

8

Σημειώνεται ότι το σωρευτικό δημοσιονομικό κενό της περιόδου 2013-2016 ενδεχομένως
αποδειχθεί υψηλότερο από το εκτιμώμενο στην παρούσα μελέτη, λόγω υποαπόδοσης κάποιων εκ
των συμφωνηθέντων μέτρων ή/και μεγαλύτερης συρρίκνωσης του εθνικού προϊόντος τα πρώτα
1-2 έτη της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου.
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Πίνακας 1.3 : Σωρευτική μείωση των προβλεπόμενων δανειακών αναγκών της
Γενικής Κυβέρνησης κατόπιν των αποφάσεων του Eurogroup της 26/27ης Νοεμβ. 2012
Σωρευτική μείωση
δανειακών αναγκών
Γενικής Κυβέρνησης
2013-2016
(δισ. ευρώ)

Σωρευτική μείωση
δανειακών αναγκών
Γενικής Κυβέρνησης 20132022
(δισ. ευρώ)

Αύξηση δανειακών αναγκών για την χρηματοδότηση του
προγράμματος επαναγοράς (buyback) κυβερνητικών ομολόγων

11.3

11.3

Μείωση δαπανών για την πληρωμή τόκων επί των ελληνικών
κυβερνητικών ομολόγων που παραμένουν στην κατοχή ιδιωτών
(μετά το buyback)

-2.9

-9.2

Μείωση (100 μ.β.) του επιτοκίου των διμερών δανείων από τους
ευρωπαίους εταίρους στα πλαίσια του 1ου προγράμματος
προσαρμογής

-2.1

-5.1

Μείωση (10 μ.β.) στην προμήθεια επί των δανείων του EFSF

-0.6

-1.4

Επιστροφή στην Ελληνική Δημοκρατία των κερδών επί του
χαρτοφυλακίου ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων της ΕκΤ

-7.2

-10.5

Χρονική μετάθεση των πληρωμών για τόκους στα δάνεια του EFSF

-13.4

-43.8

0.0

0.0

0.0

0.0

-9.0

-9.0

2.0

2.0

Αποθετικό ασφαλείας (cash buffer) κ.α.

-2.0

-2.0

Total

-23.9

-67.8

Επιμήκυνση του χρόνου ωρίμανσης των διμερών δανείων από
τους ευρωπαίους εταίρους στα πλαίσια του 1ου προγράμματος
προσαρμογής
Επιμήκυνση του χρόνου ωρίμανσης των διμερών δανείων από το
EFSF
Αύξηση του συνολικού όγκου έκδοσης εντόκων γραμματίων
Αύξηση δαπανών για την πληρωμή τόκων λόγω αύξησης του
συνολικού όγκου έκδοσης εντόκων γραμματίων

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεκ 2012), ΔΝΤ (Δεκ. 2012), εκτιμήσεις και προβλέψεις των
συγγραφέων της παρούσας έκθεσης

Διάγραμμα 1.9: Συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης για την πληρωμή τόκων
(% ΑΕΠ) πριν και μετά το Eurogroup της 26/27ης Νοεμβρίου 2012
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Πίνακας 1.4 - Βασικό σενάριο βιωσιμότητας δημοσίου χρέους κατόπιν των
αποφάσεων του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου 2012
Βασικό σενάριο
Πραγματικό ΑΕΠ (%)
Ονομαστικό ΑΕΠ (%)
Πρωτογενές ισοζύγιο (% ΑΕΠ)
Μέσο ονομαστικό επιτόκο χρέους (%)
Προσαρμογές αποθεμάτων/ροών (% ΑΕΠ)
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-7.1 -6.0 -4.2 0.6
2.9
3.7
3.5
3.4
2.8
2.6
2.5
2.5
-6.1
-6.5
-5.4
0.2
3.2
4.9
4.7
4.7
4.6
4.4
4.2
4.2
-2.3
-1.5
0.0
1.5
3.0
4.5
4.5
4.3
4.3
4.2
4.2
4.2
4.5
3.0
2.9
3.2
3.5
3.7
3.7
3.6
3.6
3.5
3.5
3.6
3.6
-12.6 -2.7
-3.2
-3.4
-2.5
-1.6
-1.6
-2.0
-2.3
-1.0
0.0
170.6 176.8 189.4 190.1 184.7 175.7 167.9 160.2 152.2 144.4 138.3 133.2

Κατόπιν μείωσης (100 μ.β.) του επιτοκίου των διμερών δανείων που έλαβε η
Ελλάδα από τους ευρωπαίους εταίρους στα πλαίσια του 1 ου προγράμματος
προσαρμογής
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 176.8 189.2 189.6 183.9 174.6 166.7 158.8 150.7 142.7 136.4 131.3

Κατόπιν μείωσης (10 μ.β.) στην προμήθεια επί των δανείων του EFSF
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 176.8 189.1 189.4 183.6 174.3 166.3 158.4 150.2 142.2 135.9 130.7

Κατόπιν επιστροφής στην Ελληνική Δημοκρατία των κερδών επί του
χαρτοφυλακίου ελληνικών ομολόγων της ΕκΤ
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 176.8 187.6 186.6 180.0 170.8 162.6 154.7 146.2 138.4 132.2 127.1

Κατόπιν χρονικής μετάθεσης των πληρωμών για τόκους στα δάνεια του EFSF
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 176.8 187.6 186.6 180.0 170.8 162.6 154.7 146.2 138.4 132.2 127.1

Κατόπιν του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων (debt buyback)
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 165.9 175.9 174.5 168.0 158.8 150.7 142.9 134.6 126.8 120.6 115.5

Κατόπιν αύξησης του συνολικού όγκου έκδοσης εντόκων γραμματίων
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 165.9 176.1 175.0 168.7 159.7 151.6 143.8 135.4 127.6 121.4 116.2

Κατόπιν συνυπολογισμού επιπρόσθετων μέτρων (contingency measures)
Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ)

170.6 164.6 174.6

--

--

--

--

--

--

124

<110

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεκ 2012), ΔΝΤ (Δεκ. 2012), εκτιμήσεις και προβλέψεις των
συγγραφέων της παρούσας έκθεσης

1.3.7 Επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομία
Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής στο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν (ΑΕΠ) μια χώρας αποτελεί αντικείμενο σοβαρής και χρόνιας αντιπαράθεσης σε
πολιτικό, τεχνοκρατικό και ερευνητικό επίπεδο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο του
δημοσίου διαλόγου και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη παραδοχή του ΔΝΤ ότι
ενδεχομένως υποεκτιμήθηκε η συσταλτική επίπτωση των δημοσιονομικών προγραμμάτων
προσαρμογής σε χώρες της Ευρωζώνης.
Ένας συνήθης δείκτης μέτρησης των επιπτώσεων μιας δοθείσας μεταβολής της
δημοσιονομικής πολιτικής στο ΑΕΠ είναι ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής, ο οποίος
ορίζεται ως η μεταβολή του ΑΕΠ λόγω μιας μοναδιαίας μεταβολής των δημοσίων εσόδων ή
δαπανών. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιαστής των πρωτογενών δαπανών είναι 0,5, όταν
για κάθε ένα ευρώ περιστολής των δαπανών (πχ. για την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή
την πληρωμή μισθών και συντάξεων) το ΑΕΠ της χώρας μειώνεται κατά 0,5 ευρώ (και
αντίστροφα).
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Σε παλαιότερη ειδική μελέτη (staff note) του ΔΝΤ, η οποία είχε συνταχθεί ενόψει της
συνεδρίασης των υπουργών οικονομικών του G20 το Μάρτιο του 2009, χρησιμοποιήθηκε
σειρά εκτιμήσεων για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές9. Το υποσύνολο των
χαμηλότερων εκτιμήσεων συμπεριλάμβανε τις ακόλουθες τιμές: -ο,3 για τον
πολλαπλασιαστή των δημοσίων εσόδων, 0,5 για τον πολλαπλασιαστή των δημοσίων
επενδυτικών δαπανών και 0,3 για τον πολλαπλασιαστή των λοιπόν δημοσίων δαπανών. Το
δε υποσύνολο των υψηλότερων εκτιμήσεων ήταν: ο,0 για τον πολλαπλασιαστή των
δημοσίων εσόδων, 1,8 για τον πολλαπλασιαστή των δημοσίων επενδυτικών δαπανών και
1,0 για τον πολλαπλασιαστή των λοιπόν δημοσίων δαπανών.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των συγγραφέων της παρούσας μελέτης, το νέο
βασικό μακροοικονομικό σενάριο της τρόικα για το αναθεωρημένο πρόγραμμα
προσαρμογής της Ελλάδας υποθέτει δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή στην περιοχή της
μονάδας για τις πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης.10 Αν και η τιμή αυτή
φαίνεται να είναι ελαφρώς υψηλότερη από προγενέστερες εκτιμήσεις και παραδοχές του
Ταμείου, σημαντική αβεβαιότητα παραμένει όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις του
υφιστάμενου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στην εγχώρια οικονομία.
Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τα εφαρμοζόμενα μέτρα λιτότητας έχουν
σοβαρότερες υφεσιακές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από ότι προγενέστερες
εκτιμήσεις του επισήμου τομέα. 11
Πλειάδα θεωρητικών και εμπειρικών μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία για τις
μακροοικονομικές επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής υποστηρίζουν ότι το μέγεθος
(και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόσημο) του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή δεν
είναι σταθερό και μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την φάση του οικονομικού κύκλου.
Επιπροσθέτως, μπορεί να επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό από το μέγεθος, το είδος και την
κατεύθυνση της δημοσιονομικής παρέμβασης. Για παράδειγμα, πρόσφατες μελέτες
εκτιμούν τιμές πολλαπλασιαστών δημοσίων δαπανών μεταξύ 2 και 3 (ή ακόμα υψηλότερες)
όταν η οικονομία διανύει περίοδο βαθιάς ύφεσης, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό
βαθμό ανενεργού παραγωγικού δυναμικού. Στον αντίποδα, οι εν λόγω μελέτες εκτιμούν
χαμηλές τιμές πολλαπλασιαστών (κάτω του 0,5) σε περιόδους οικονομικής μεγέθυνσης, οι
οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, τυγχάνουν και χαμηλής στατιστικής σημαντικότητας.12

9

http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/031909a.pdf.
IMF Country Report No. 13/20, “Greece: First and Second Reviews Under the Extended
Arrangement Under the Extended Fund Facility, Request for Waiver of Applicability, Modification of
Performance Criteria, and Rephasing of Access—Staff Report; Staff Supplement; Press Release on
the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Greece”, January 2013.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1320.pdf
EU Commission, European Economic Forecast, Winter 2013, European Economy 1/2013
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee1_en.pdf
11
Οι αιτιάσεις αυτές στηρίζονται, εν μέρει, στο γεγονός ότι ο ρυθμός συρρίκνωσης του ΑΕΠ της
Ελλάδας τα τρία τελευταία έτη (δηλ. κατά την περίοδο εφαρμογής των 2 προγραμμάτων
προσαρμογής) υπερέβη κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της τρόικα. Παρόλα αυτά, σημειώνεται
ότι η εξέλιξη του ΑΕΠ μιας χώρας επηρεάζεται από πλειάδα άλλων παραγόντων ανεξάρτητων σε
(μεγάλο ή μικρότερο βαθμό) από τις επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής.
12
Μεταξύ άλλων, Christiano et al. (2009), Woodford (2010), Auerbach and Gorodnichenko (2010 &
2011), Bachmann and Sims (2011) and Shoag (2011).
10
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Σε μια από τις λίγες εμπειρικές μελέτες που έχουν δημοσιευθεί για τους δημοσιονομικούς
πολλαπλασιαστές στην
Ελλάδα13, παραθέτονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
i)Οι πολλαπλασιαστές των δημοσίων εσόδων και δαπανών είναι υψηλότεροι σε συνθήκες
βαθιάς ύφεσης από ότι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, η
συσταλτική επίπτωση στο ΑΕΠ της Ελλάδας για κάθε ένα ευρώ σύσφιξης της
δημοσιονομικής πολιτικής - π.χ. μέσω περικοπής του μισθολογικού κόστους, του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ή/και της δαπάνης για την αγορά άλλων
προϊόντων και υπηρεσιών - αυξάνεται με το μέγεθος της συνολικής δημοσιονομικής
σύσφιξης και είναι μεγαλύτερη όταν η τελευταία λαμβάνει χώρα σε περίοδο ύφεσης.
ii)

Η συσταλτική επίπτωση στο ΑΕΠ της Ελλάδας για κάθε ευρώ σύσφιξης της
δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από το μείγμα και την διάρθρωση της
δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι σημαντικά υψηλότερη όταν η τελευταία στοχεύει
στην περικοπή των δαπανών αντί αύξησης των εσόδων.

iii)

Όπως τονίζεται στην προαναφερθείσα μελέτη, το ανωτέρω συμπέρασμα δεν
μεταφράζεται ως προτροπή περαιτέρω αύξησης των φορολογικών συντελεστών στην
Ελλάδα, αφού οι τελευταίοι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της ευρωζώνης. Αντί αυτού, αποτελεί ισχυρότατο επιχείρημα υπέρ μιας
επιθετικότερης πολιτικής στο μέτωπο της αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού
μηχανισμού και πάταξης της φοροδιαφυγής μέσω μιας συνολικότερης αναδιάρθρωσης
του δημόσιου τομέα της χώρας.

iv)

Οι εκτιμώμενοι πολλαπλασιαστές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είναι
ιδιαίτερα υψηλοί, κυρίως όταν η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Κάτω υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, η θετική επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας λόγω αύξησης του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα μπορούσε να ανέλθει σωρευτικά σε βάθος
τριετίας σε 2.91 με 3.99 ευρώ για κάθε ένα ευρώ αύξησης της πραγματικής δαπάνης για
δημόσιες επενδύσεις. Τα ανωτέρω αποτελούν ισχυρό επιχείρημα υπέρ μιας επιθετικής
αύξησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην τρέχουσα συγκυρία μέσω π.χ.
της ταχύτερης απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων από τα διαθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.
και άλλων δράσεων.

Παρόλα αυτά, όπως τονίζεται και στην προαναφερθείσα μελέτη, η ερμηνεία των ανωτέρω
εμπειρικών αποτελεσμάτων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, λόγω πληθώρας θεωρητικών και
τεχνικών δυσκολιών που σχετίζονται με την εκτίμηση των δημοσιονομικών
πολλαπλασιαστών. Η δε εκτίμηση για το μέγεθος της συσταλτικής επίπτωσης των μέτρων
δημοσιονομικής προσαρμογής δεν αποτελεί αναγκαστικά και πρόβλεψη για την πορεία του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος καθώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από πλειάδα άλλων
παραγόντων όπως π.χ. η εξέλιξη του επενδυτικού κλίματος και η εμπιστοσύνη των
επενδυτών για την δημοσιονομική σταθερότητα μιας χώρας.

13

Monokroussos and Thomakos [2013], “Greek fiscal multipliers revisited- Government spending cuts
vs. tax hikes and the role of pubic investment expenditure”
http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/March%2020%202013%20_2_.pdf
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Σε κάθε πάντως περίπτωση, ένα αβίαστο συμπέρασμα με πρακτική σημασία είναι ότι μια
άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σε συνδυασμό με την
βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην εγχώρια αγορά, είναι απολύτως απαραίτητα για
την αναχαίτιση των υφεσιακών επιπτώσεων του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής. Εστίαση σε αυτούς τους παράγοντες κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, εάν
ληφθεί υπόψη ο μεγάλος βαθμός αποεπένδυσης που έχει λάβει χώρα κατά την τελευταία
τετραετία (Γραφήματα 3.1 & 3.2).
Διάγραμμα 1.10: Δημόσιες επενδύσεις (% ΑΕΠ)
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Διάγραμμα 1.11: Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (% ΑΕΠ)
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1.4 Η προσαρμογή της πραγματικής οικονομίας
Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις
για το 2013, η σωρευτική μείωση του
πραγματικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της
εξαετούς ύφεσης εκτιμάται στο 26%. Αν δε
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι συνοδεύεται
και από την εκτίναξη της ανεργίας κατά
σχεδόν είκοσι ποσοστιαίες μονάδες, στο
27%, το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής
είναι πρωτόγνωρο για περιόδους ειρήνης.

Πίνακας 1.5: Σωρευτική μείωση του ΑΕΠ 20082013 και συμβολή επί μέρους μεταβλητών στο
συνολικό αποτέλεσμα.
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Όπως φαίνεται απ’ τα στοιχεία του πίνακα
1.5, η προσαρμογή μέχρι στιγμής έχει
συντελεστεί κυρίως απ’ τη συρρίκνωση της
εγχώριας ζήτησης. Η συγκράτηση της
μείωσης απ’ τις καθαρές εξαγωγές
οφείλεται κυρίως στη δραματική πτώση
των εισαγωγών, κάτι που προφανώς
συμβαδίζει
με τη μείωση της
κατανάλωσης, η συμβολή της οποίας
ανέρχεται σε 24 εκατοστιαίες μονάδες (από
τις 26 του συνόλου).

-4%

- Δημόσια

Επενδύσεις

Καθαρές εξαγωγές
Εξαγωγές
Εισαγωγές

-17%
+14%
-3%
+18%

Πηγή: Eurostat (AMECO)

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, τα σωρευτικά μεγέθη του πίνακα 1.5, αδικούν κάπως την
εικόνα των εξαγωγών. Το 2009 σημειώθηκε μεγάλη πτώση (-19,5% σε σταθερές τιμές), όπως
και το 2012 (-2,1%). Η τελευταία θα πρέπει να οφείλεται στις δυσκολίες χρηματοδότησης
αγοράς πρώτων υλών, λόγω των γνωστών προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος, κάτι
που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με καλύτερο σχεδιασμό. Για τα υπόλοιπα έτη της
περιόδου το πρόσημο ήταν θετικό και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η συντελούμενη
προσπάθεια διείσδυσης των εξαγωγικών εταιριών σε νέες αγορές είναι επιτυχής.
Δεν πρέπει δε να αγνοείται το γεγονός ότι η διαφαινόμενη επιτυχία στον
αναπροσανατολισμό των εταιριών υποστηρίζεται και από την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας από πλευράς κόστους, μέτωπο στο οποίο καταγράφονται απτά θετικά
αποτελέσματα, έπειτα βέβαια από μια δεκαετία απωλειών. Η σημαντική πρόοδος που έχει
συντελεστεί στον βασικό δείκτη ανταγωνιστικότητας, το μοναδιαίο κόστος εργασίας, το
οποίο με τη σειρά του αντανακλάται στον λεγόμενο δείκτη πραγματικής συναλλαγματικής
ισοτιμίας σε σχέση με τους βασικούς εμπορικούς μας εταίρους, είναι εύκολα διακριτή στο
διάγραμμα 1.12.
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Διάγραμμα 1.12: Δείκτης πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας
έναντι 36 κύριων βιομηχανικών χωρών, 1995-2013 (2005=100).
ULCs-based REER
Relative to 36 major industial countries (2005 =100)
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Το σημείο βέβαια που εγείρει ερωτηματικά για τον συνολικό σχεδιασμό είναι ότι
σημαντικός μειωτικός παράγοντας ήταν και οι επενδύσεις, η σημασία των οποίων για την
ανάσχεση της ύφεσης αναδείχτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αν στόχος του
προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κάτι που επαναλαμβάνεται
σχεδόν μονότονα τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις θα έπρεπε να καταγράφονται
τουλάχιστον ως ανασχετικός παράγοντας.
Συμπερασματικά, έστω και μια επιφανειακή πρώτη ποιοτική προσέγγιση των στοιχείων
δείχνει ότι οι κοινωνικές συνέπειες του προγράμματος είναι μεγαλύτερες απ’ αυτό που
δείχνουν οι αριθμοί. Αν το ίδιο αποτέλεσμα μπορούσε να είχε επιτευχθεί με μεγαλύτερη
συμβολή των εξαγωγών και λιγότερο μειωτική επίδραση των επενδύσεων, η κατάσταση και
οι άμεσες προοπτικές θα ήταν καλύτερες. Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτές τις επιφυλάξεις, όπως
δείχνει το διάγραμμα 1.13, η βασική δομή του ΑΕΠ φαίνεται να διαμορφώνεται σύμφωνα
με τις βορειοευρωπαϊκές επιδιώξεις, οι οποίες αναλύθηκαν στο δεύτερο τμήμα του
κεφαλαίου, δηλαδή με μικρότερα ανοίγματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και το
ΑΕΠ να συμβαδίζει με την εγχώρια ζήτηση.

Διάγραμμα 1.13: Εγχώρια Ζήτηση ως ποσοστό του ΑΕΠ, 20072013
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών δεν ξεπερνούν το 30% του
ΑΕΠ, η σταδιακή τους αύξηση δεν προβλέπεται, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμη βάση, να
αντισταθμίσει τις απώλειες που έχουν ήδη προκύψει από τους «υπερτροφικούς» κλάδους
του μέχρι πρότινος παραγωγικού προτύπου, όπως το εμπόριο και οι κατασκευές. Αυτό
συνεπάγεται ένα σημαντικό κοινωνικό κόστος, επιτομή του οποίου είναι η ραγδαία αύξηση
της ανεργίας. Η αρνητική αυτή συνέπεια αποτυπώνεται στο διάγραμμα 1.14, η οποία, ήδη
βρίσκεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα.
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Διάγραμμα 1.14: Ποσοστά ανεργίας ελληνικής οικονομίας,
1999-2012
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1.4.1 Καθυστερήσεις στο μέτωπο των διαρθρωτικών αλλαγών
Ένας άλλος παράγοντας που σίγουρα συνέβαλε στη διόγκωση του κοινωνικού κόστους,
είναι αναμφίβολα και οι πολλαπλές καθυστερήσεις, οι αναβολές, τα πισωγυρίσματα και η
εν γένει διστακτικότητα στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών, τουλάχιστον αυτών
που είχαν συμφωνηθεί και επικυρωθεί στα μνημόνια. Ο ρυθμός των ιδιωτικοποιήσεων
είναι απαράδεκτα αργός, με αποτέλεσμα να προκύπτει διαρκώς κάποιο χρηματοδοτικό
κενό, το οποίο συνήθως καλύπτεται με αναβολές των πληρωμών του δημοσίου στα
οφειλόμενα στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που επιδεινώνει την έλλειψη ρευστότητας.
Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων είναι ένας άλλος τομέας που σημειώνονται
κοστογόνες αναβολές και καθυστερήσεις. Το κυρίως πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση δεν
είναι τόσο τα διαφυγόντα οφέλη από τη μη υλοποίηση, όσο ότι η αναβλητικότητα
υποδηλώνει συνεχιζόμενη επιρροή οργανωμένων συμφερόντων στη διαμόρφωση και την
άσκηση της πολιτικής, την βασική δηλαδή αιτία των αγκυλώσεων που επιδιώκεται να
εξαλειφθούν, συμβάλλοντας στη δημιουργία αρνητικών προσδοκιών για το επιχειρηματικό
κλίμα.
Τέλος, σε εκκρεμότητα παραμένει το ακανθώδες θέμα της αναδιάρθρωσης της δημόσιας
διοίκησης. Δεν υπάρχει κάποιο συνολικό και συνεκτικό σχέδιο για εξορθολογισμό του
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα, για αύξηση της αποδοτικότητας
των δαπανών ή ακόμη και για βελτίωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, όπου
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άλλωστε είχαν εντοπιστεί και τα αρχικά προβλήματα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι, αν δεν
προωθηθούν οι απαραίτητες βαθιές τομές στο μεγάλο αυτόν ασθενή, όλες οι άλλες
διαρθρωτικές αλλαγές, ακόμη και αν γίνουν, είναι καταδικασμένες σε υποαπόδοση.

1.4.2 Βιομηχανικός κλάδος
Μια συνοπτική εικόνα των συνεπειών της
ύφεσης στον βιομηχανικό κλάδο αποτυπώνεται
στον πίνακα 1.6, που δείχνει ότι ο κύκλος
εργασιών στην εγχώρια αγορά έχει μειωθεί
σχεδόν κατά το ήμισυ. Αξιοσημείωτη και
ιδιαίτερα ελπιδοφόρα είναι όμως η μεγάλη
στροφή προς τις εξαγωγές, ιδιαίτερα προς τις
εκτός Ευρωζώνης χώρες, όπου η αύξηση κατά
την προηγούμενη πενταετία προσεγγίζει το 85%.
Συνολικά όμως, η μείωση είναι της τάξης του
10%, ενώ η μείωση της παραγωγής των
περισσότερων επί μέρους ομάδων αγαθών
αντανακλά την πίεση που υφίσταται ο κλάδος.
Το διάγραμμα 1.15 δείχνει επίσης τον
μειούμενο δείκτη παραγωγής, σε συνδυασμό με
τον βαθμό χρησιμοποίησης του υφιστάμενου
δυναμικού, ο οποίος επίσης κινείται πτωτικά,
προσεγγίζοντας το 60%. Η παράλληλη μείωση
των δύο αυτών δεικτών είναι σύνηθες
φαινόμενο
κατά
την
διάρκεια
ενός
φυσιολογικού κύκλου. Όμως, όταν η παραγωγή
μειώνεται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ότι ο
βαθμός χρησιμοποίησης του υφιστάμενου
δυναμικού, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι
συντελείται καταστροφή παγίων και οριστική
απόσυρση παραγωγικών μονάδων. Με άλλα
λόγια, οι δυνατότητες επανάκαμψης της
παραγωγής τα προηγούμενα επίπεδα είναι
περιορισμένες και δεν μπορεί να συντελεστεί
χωρίς πρόσθεση παγίων, δηλαδή επενδύσεις. Ο
λόγος δηλαδή των δύο δεικτών αντανακλά την
εξέλιξη
του
πραγματικού
παραγωγικού
δυναμικού, το οποίο, όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 1.16, σημειώνει ραγδαία πτώση.

Πίνακας 1.6: Απορρόφηση βιομηχανικής
παραγωγής, 2008-2012
Κύκλος εργασιών
βιομηχανικής
παραγωγής

Σωρευτική
μεταβολή 20082012*

Σύνολο αγοράς

-9,9%



Εγχώρια αγορά

-49,8%



Εξωτερική αγορά
o

Ζώνη Ευρώ

+48,1%
-5,1%

o

Εκτός ΕΖ

+84,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ
*Τα στοιχεία του 2012 καλύπτουν μέχρι και το τρίτο
τρίμηνο

Βασικές ομάδες αγαθών

Σωρευτική
μεταβολή
παραγωγής 20082012*

Ορυχεία – Λατομεία

-10,6%

Ηλεκτρισμός

-34,6%

Παροχή νερού

+1,3%

Ενέργεια

-13,2%

Ενδιάμεσα αγαθά

-36,6%

Κεφαλαιακά αγαθά

-58,9%

Διαρκή καταναλωτικά
αγαθά

-51%

Μη διαρκή
καταναλωτικά αγαθά

-17,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος & ΕΛΣΤΑΤ.
*Τα στοιχεία του 2012 καλύπτουν μέχρι και το τρίτο
τρίμηνο

Εδώ βέβαια εγείρονται θέματα. Επειδή ο βιομηχανικός κλάδος είναι σχεδόν εξ ορισμού η
ατμομηχανή της παραγωγικότητας κάθε οικονομίας, η συρρίκνωσή του οδηγεί τη μέση
παραγωγικότητα σε αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτήν που επισήμως διατυπώνεται ως
φιλοδοξία του προγράμματος προσαρμογής.
Αναδύεται επομένως ένα πρόβλημα
ανακολουθίας και έλλειψης εσωτερικής συνοχής. Επί πλέον, όπως προαναφέρθηκε, μια
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τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής προϋποθέτει αύξηση του φθίνοντος παραγωγικού
δυναμικού, δηλαδή επενδύσεις και στήριξη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό όμως
δεν έχει συντελεστεί μέχρι τώρα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.17, η τροφοδότηση του
κλάδου με κεφάλαια κινείται με αρνητικό πρόσημο μετά το 2008, υφίσταται δηλαδή
απομόχλευση.
Διάγραμμα 1.15: Δείκτης παραγωγής και βαθμός χρησιμοποίησης
δυναμικού ελληνικής βιομηχανίας, 2005-2012
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Διάγραμμα 1.16: Παραγωγικό δυναμικό ελληνικής
βιομηχανίας, 2005-2012
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Διάγραμμα 1.17: Ετήσιες μεταβολές όγκου βιομηχανικής παραγωγής
και χρηματοδότησης του κλάδου, 2005-2012*
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Χρηματοδότηση
* 11-μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012

1.5 Συμπεράσματα
Η ελληνική οικονομία αφέθηκε για μια δεκαετία να παράγει διπλά ελλείμματα. Το
δημοσιονομικό, παραβιάζοντας σε μόνιμη βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
αλλά και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, για το οποίο δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη
μέχρι πρόσφατα. Το πρώτο πυροδότησε την κρίση και ενεργοποίησε τα τρία προγράμματα
προσαρμογής, τα οποία όμως όλο και περισσότερο δίνουν έμφαση στην γενικότερη
αναδιάρθρωση της οικονομίας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του
εξωτερικού ισοζυγίου.
Αυτό δεν γίνεται τυχαία ή αυθαίρετα. Από το 2011, το Σύμφωνο Σταθερότητας επεκτάθηκε
και καλύπτει ανισορροπίες, πέρα από τις δημοσιονομικές, στο πλαίσιο του λεγόμενου “six
pack”. Παράλληλα με τη γνωστή «Διαδικασία Υπερβολικών Ελλειμμάτων» υπάρχει πλέον
και η «Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών» (Excessive Imbalances Procedure), η οποία
κινείται σε ένα εξίσου αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης και κυρώσεων, για λόγους που
εξηγούνται στο κεφάλαιο 1.2. Επομένως, η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας μπορεί
μεν να γίνεται άτακτα και βίαια, με μεγαλύτερο κοινωνικό κόστος απ’ ότι είναι αναγκαίο,
ακολουθεί όμως μια συγκεκριμένη λογική. Στη νέα Ευρωζώνη, όλες οι χώρες είναι
υποχρεωμένες να προσαρμοστούν σε πρότυπα βιώσιμων και διατηρήσιμων ισοζυγίων, είτε
πρόκειται για το εμπορικό, το δημοσιονομικό ή των τρεχουσών συναλλαγών, όπως επίσης
κάθε χώρα οφείλει να αποφεύγει την συγκέντρωση μεγάλων κινδύνων, ώστε να
ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο να εκδηλώνονται γεγονότα με αρνητικές παρενέργειες το
σύνολο των χωρών.
Η πρόοδος της Ελλάδος στο δημοσιονομικό μέτωπο είναι εντυπωσιακή σύμφωνα με
ορισμένους δείκτες, ιδιαίτερα αν συνεκτιμηθεί το βάθος της ύφεσης, αλλά και ανεπαρκής
σύμφωνα με άλλους. Το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο είναι όχι μόνο
πλεονασματικό (4,4% του ΑΕΠ το 2012), αλλά και το μεγαλύτερο της Ευρωζώνης. Παρά
ταύτα, το ονομαστικό πρωτογενές ισοζύγιο υπολείπεται ακόμη αυτού που απαιτείται για
την σταθεροποίηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ, το οποίο συνεπάγεται ότι η
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προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια, οι αποφάσεις του Eurogroup της 26/27ης
Νοεμβρίου 2012, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη δραστική μείωση των δανειακών
αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου € 64 δις για την επόμενη δεκαετία, ενώ το
δημόσιο χρέος εισέρχεται σε πιο βιώσιμη τροχιά.
Αν δε υπήρχε τρόπος να ενισχυθούν τομείς με μεγάλο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή,
όπως οι δημόσιες επενδύσεις, το μείγμα του προγράμματος θα αφαιρούσε πίεση από την
αγορά εργασίας. Αυτό απαιτεί καλύτερο σχεδιασμό και περισσότερη συνοχή στο
πρόγραμμα, το οποίο αρχίζει να αποδίδει και σε ότι αφορά το εξωτερικό ισοζύγιο. Η
εγχώρια ζήτηση έχει αρχίσει να ευθυγραμμίζεται με το ΑΕΠ, μέχρι τώρα κυρίως λόγω της
μείωσης της κατανάλωσης και των εισαγωγών, αλλά με τίμημα την εκτίναξη της ανεργίας
σε πρωτόγνωρα ύψη.
Το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής θα μπορούσε επίσης να είχε αμβλυνθεί αν υπήρχε
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, αναδιάρθρωση της δημόσιας
διοίκησης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών είναι
μεν υψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων, αλλά με ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις στον
τομέα της υλοποίησης.
Τέλος, προκειμένου να αποφευχθεί μια περαιτέρω φτωχοποίηση της χώρας, είναι
σημαντικό να αναστραφεί η πτωτική πορεία τομέων υψηλής παραγωγικότητας, με αιχμή τη
βιομηχανία. Η χώρα οφείλει να επαναβιομηχανοποιηθεί, προκειμένου να υποστηριχθεί η
διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου. Αυτό όμως πρέπει να αντανακλάται και
στις πιστοδοτήσεις του τραπεζικού συστήματος, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει στα
χρόνια της κρίσης.
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Κεφάλαιο 2:
Τραπεζικό σύστημα: Κατάρρευση,
ανασυγκρότηση και περιορισμοί
χρηματοδότησης
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2.1. Κεφαλαιακές ανάγκες, ανακεφαλαιοποίηση και
προοπτικές
Κατά την προηγούμενη τριετία, το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει δεχτεί
πολλαπλά πλήγματα. Πρώτον, η βαθειά και παρατεταμένη ύφεση, έχει υποσκάψει με
δραματικό τρόπο την ποιότητα του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Δεύτερον, έχουν
υποστεί σημαντικές απώλειες από την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους (PSI και
επαναγορά). Τρίτον, υπήρξε σημαντική εκροή καταθέσεων, δημιουργώντας ένα τεράστιο
χρηματοδοτικό άνοιγμα. Τέλος, οι ελληνικές τράπεζες, από το ξέσπασμα της διεθνούς
κρίσης, έχουν βρεθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα τελείως αποκομμένες από τη διεθνή
διατραπεζική αγορά, με τους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και ELA) να
αποτελούν σχεδόν μοναδικές πηγές παροχής ρευστότητας. Έχουν επομένως προκύψει
σοβαρά θέματα σχετικά με τη φερεγγυότητα και την βιωσιμότητα των τραπεζικών
ιδρυμάτων, πόσο δε μάλλον με την ικανότητά τους να τροφοδοτήσουν την οικονομία με
την απαραίτητη ρευστότητα.
Όπως είναι φυσικό, η ομαλοποίηση της κατάστασης προϋποθέτει πρώτα και κύρια
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, βασική παράμετρος της οποίας είναι η διασφάλιση ότι τα
τραπεζικά ιδρύματα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένα. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα
βιωσιμότητας, τουλάχιστον από την πλευρά του ενεργητικού, το οποίο σχετίζεται τόσο με
τις ζημίες που προέκυψαν από την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, όσο και με τις
ιδιαίτερα δυσμενείς τάσεις στην εξυπηρέτηση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

2.1.1 Κεφαλαιακές ανάγκες
Σε ότι αφορά το πρώτο σημείο, τα γεγονότα είναι λίγο-πολύ γνωστά. Με την ανακοίνωση
του πρώτου σχεδίου ανταλλαγής, τον Ιούλιο του 2011, οι τράπεζες προχώρησαν τον
επόμενο μόλις μήνα σε μια πρώτη καταγραφή ζημιών από το ομολογιακό τους
χαρτοφυλάκιο, ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά τις αλλεπάλληλες
προσαρμογές του προγράμματος, στη βάση αποσπασματικών πληροφοριών (αλλά και
πιέσεων) οι αρχικές προβλέψεις αναπροσαρμόζονταν. Έτσι κατεγράφησαν επί πλέον
απώλειες 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2012, άλλα 15,2 δισεκατομμύρια
ευρώ τον Μάρτιο και επί πλέον 4,1 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο του 2012. Το τελικό ποσό
έφτασε στα 31,8 δισεκατομμύρια ευρώ, πέραν των προβλέψεων του Ιουνίου του 2011,
όπως φαίνεται στη στήλη (2) του πίνακα 2.1. Εξ αυτού και μόνο του λόγου, οι τράπεζες
βρέθηκαν με αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όσον αφορά τις αναμενόμενες ζημίες από το δανειακό χαρτοφυλάκιο, αυτές αναφέρονται
στη στήλη (3) του πίνακα 2.1 και ανέρχονται σε περίπου 22 δις ευρώ για την περίοδο
Ιουνίου 2011 – Δεκεμβρίου 2014, πέραν των προβλέψεων που περιλαμβάνονταν στις
οικονομικές καταστάσεις του Δεκεμβρίου του 2011. Μια ματιά στις υφιστάμενες τάσεις
αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αρκεί για να αναδειχτεί η σοβαρότητα του
υποβόσκοντος προβλήματος.
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Διάγραμμα 2.1: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 2005-2012
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Πηγή: ΤτΕ, Οικονομική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2013
Συνολικά, επομένως, οι συσσωρευμένες ζημίες που προβλέπεται να καταγραφούν μέχρι το
τέλος του 2014 ανέρχεται στο ποσό των 54 δις ευρώ, το οποίο, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη
η προβλεπόμενη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, αφήνει το σύνολο του τραπεζικού
συστήματος με κεφαλαιακό έλλειμμα περίπου 20 δις ευρώ, όταν τα ελάχιστα βασικά ίδια
κεφάλαια θα πρέπει να ανέρχονται περίπου στο ίδιο ποσό, αλλά με αντίθετο πρόσημο
(στήλη (5) του πίνακα 2.1). Επομένως, οι σήμερα εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες είναι
της τάξης των € 40 δις.

2.1.2 Σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης
Αναγνωρίζοντας έγκαιρα το πρόβλημα, η ΤτΕ εκπόνησε (Μάρτιος 2012) μελέτη στρατηγικής
αξιολόγησης του τραπεζικού τομέα, στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση των προοπτικών
βιωσιμότητας εκάστου ιδρύματος. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Τέσσερις τράπεζες θεωρήθηκαν κατάλληλες για στήριξη με δημόσιους πόρους (Εθνική,
Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank). Έγινε δηλαδή ένας διαχωρισμός μεταξύ «συστημικών»
και «μη συστημικών» τραπεζών, με τις πρώτες να μπαίνουν κάτω από την προστατευτική
ασπίδα του δημοσίου, και, για τις οποίες, εκπονήθηκε σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης. Οι μη
συστημικές, όπως προβλέπεται και στο Μνημόνιο του Δεκεμβρίου 2012, θα πρέπει να
ανακεφαλαιοποιηθούν αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι το τέλος Απριλίου
2013. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας, αυτές θα τεθούν σε διαδικασία
εξυγίανσης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, προφανώς ακολουθώντας την πεπατημένη των
εξυγιάνσεων της Proton Bank και της Αγροτικής Τράπεζας.
Για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών κάθε τράπεζας, η μελέτη επικεντρώνεται στον
Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1), ο οποίος πρέπει να είναι
τουλάχιστον 9% το 2012 και τουλάχιστον 10% για τα έτη 2013 και 2014. 14 Στη βάση αυτής
της απαίτησης, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες για τις δύο κατηγορίες τραπεζών
14

Το Μνημόνιο του Δεκεμβρίου προβλέπει ελάχιστο δείκτη 9% για ολόκληρη την περίοδο.
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ανέρχονται σε 40,5 δις ευρώ, σύμφωνα με στην τελευταία στήλη του πίνακα 2.1, τα οποία
προκύπτουν ως η διαφορά ανάμεσα στα κεφάλαια που απαιτούνται για την ικανοποίηση
του παραπάνω στόχου (στήλη (5)), και τις εκτιμήσεις για τα διαθέσιμα κεφάλαια, δηλαδή
το άθροισμα των στηλών (1) έως (4). Οι εκτιμήσεις αυτές έγιναν στη βάση πολύ
συντηρητικών σεναρίων και, ουσιαστικά, στηρίζονται στην έκθεση της BlackRock. Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία, οι ανάγκες των «συστημικών» τραπεζών αντιστοιχούν στο 68%
των συνολικών, ενώ αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι, σε μια μεταγενέστερη άσκηση
(Οκτώβριος 2012) οι αρχικές εκτιμήσεις επαληθεύτηκαν πλήρως. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία
του πίνακα 2.1 πρέπει να θεωρούνται ως οι πιο επίκαιρες εκτιμήσεις.
Πίνακας 2.1: Προσδιοριστικοί παράγοντες των κεφαλαιακών αναγκών του Ελληνικού Τραπεζικού
Συστήματος σε ενοποιημένη βάση για την περίοδο Δεκεμβρίου 2011-Δεκεμβρίου 2014 (εκατ.
Ευρώ).
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Πέραν των συσσωρευμένων προβλέψεων του Δεκεμβρίου 2011. Αφορούν στην περίοδο Ιουνίου 2011Δεκεμβρίου 2014. Συμπεριλαμβάνονται δάνεια προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, το εξωτερικό, και τις ΔΕΚΟ βάσει
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3

4 Όπως

προκύπτει από τη συντηρητική θεώρηση της ΤτΕ των τριετών επιχειρησιακών σχεδίων, τα οποία είχαν
υποβληθεί τον Ιανουάριο 2012.
5

Τα συστημικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα είναι: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

Πρόκειται για τις αναδιαρθρώσεις των εμπορικών τραπεζών ATE-Bank, Proton και T-Bank και των
συνεταιριστικών Αχαϊκή, Λαμίας και Λέσβου-Λήμνου .
6

Πηγή: “Report on the Recapitalization and Restructuring of the Greek Banking Sector”, Bank of Greece,
December 2012.
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Από τον πίνακα 2.1 φαίνεται επίσης ότι, τα συνολικά δεσμευμένα κεφάλαια υπερβαίνουν
τα προαναφερθέντα κατά 9,5 δις Ευρώ. Ένα μέρος από τα επιπρόσθετα αυτά κεφάλαια
έχει ήδη αναλωθεί κατά την εξυγίανση τριών εμπορικών τραπεζών και τριών
συνεταιριστικών, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσό έχει δεσμευτεί για πιθανές μελλοντικές
επιχειρήσεις εξυγίανσης. Τέλος, ένα ποσό περίπου πέντε δις ευρώ χρησιμεύει ως απόθεμα
ασφαλείας, σε περίπτωση που οι εκτιμήσεις αποδειχτούν αισιόδοξες.

2.1.3 Αξιοπιστία των εκτιμήσεων
Η μεθοδολογία και οι λεπτομέρειες για τις εκτιμήσεις των κεφαλαιακών αναγκών
περιγράφονται αναλυτικά σε πρόσφατη (Δεκέμβριος 2012) ειδική έκθεση της τράπεζας της
Ελλάδος.15 Τα στοιχεία του ενεργητικού που υποβλήθηκαν σε άσκηση αντοχής (stress test)
ανερχόταν συνολικά σε € 223,5 δις, το οποίο αντιστοιχεί στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που
είναι εκτεθειμένο σε ελληνικό κίνδυνο. Αυτό χωρίστηκε σε επτά υποκατηγορίες (π.χ.
στεγαστικά, καταναλωτικά, δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ναυτιλιακά κλπ) και κάθε
υποκατηγορία εξετάστηκε στη βάση των σχετικών κινδύνων.16
Προκειμένου να διαμορφωθεί μια αίσθηση της συντηρητικότητας με την οποία έγιναν οι
εκτιμήσεις, μια σύντομη περιγραφή της αξιολόγησης του στεγαστικού χαρτοφυλακίου,
ύψους περίπου € 68 δις, είναι μάλλον αρκετή. Αρχικά, η BlackRock συνέλεξε στοιχεία από
μεσίτες για τις αξίες των ακινήτων, συγκρίνοντάς τες με τις αξίες της υποθήκης που
κατέγραφαν οι τράπεζες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των αξιών των υποθηκών κατά 39%.
Δεύτερον, όλα τα αναδιαρθρωμένα δάνεια κατεγράφησαν ως μη εξυπηρετούμενα,
ανεβάζοντας τον σχετικό δείκτη από 14,6% σε 21,8%. Τέλος, καταχωρήθηκαν κόστη 17% επί
της αξίας των υποθηκευμένων ακινήτων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για την κάλυψη
νομικών εξόδων και ρευστοποίησης των ακινήτων.
Στη βάση αυτών των παραδοχών έγινε η οικονομετρική εκτίμηση, χρησιμοποιώντας το ΑΕΠ,
την ανεργία, τον δείκτη τιμών ακινήτων κλπ ως επεξηγηματικές μεταβλητές, σε δύο
σενάρια, το βασικό και το αρνητικό. Το βασικό σενάριο στηρίζεται στις προβλέψεις του
μνημονίου, ενώ το αρνητικό σε παραδοχές της ίδιας της ΤτΕ. Παρεμπιπτόντως, η μεταβλητή
που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη επεξηγηματική για τα συγκεκριμένα δάνεια αξία είναι
ο λόγος μεταξύ του ύψους του δανείου και της αξίας του ακινήτου (Loan-to-Value ratio).
Βάσει αυτών των δεδομένων οι αναμενόμενες απώλειες στο βασικό σενάριο εκτιμώνται σε
5,9% (€ 4,1 δις) επί του συνόλου για την επόμενη τριετία και 8,6% (€5,9 δις) για την
υπολειπόμενη διάρκεια των δανείων. Στο χειρότερο σενάριο οι αντίστοιχες απώλειες
ανέρχονται σε 9,3% (€6,3 δις) και 14,3% (€ 9,3 δις). Αξίζει δε να υπογραμμιστεί ότι τα
μεγέθη που αναφέρονται στον πίνακα 1.2 είναι αυτά που προέκυψαν από το αρνητικό
σενάριο.
Το παράδειγμα των στεγαστικών είναι ενδεικτικό για την αυστηρότητα των εκτιμήσεων,
αλλά, πάντα στη βάση των δεδομένων του Ιουνίου του 2011. Παρά ταύτα, έχουν αρχίσει να
15

Βλ. Bank of Greece [2012].
Στην ουσία πρόκειται για οικονομετρικές αναλύσεις, όπου κάθε υποχαρτοφυλάκιο συνδέθηκε με
ένα σετ σχετικών μεταβλητών.
16
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εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς εάν το υπάρχον σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης οδηγεί
στην οριστική αποκατάσταση της φερεγγυότητας και εκφράζονται υποψίες για το
ενδεχόμενο ανεπάρκειας των € 50 δις, κυρίως λόγω επανεκτιμήσεων προς τα πάνω των
επισφαλών δανείων.
Παραδείγματος χάριν, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s εξέδωσε στα μέσα Απριλίου 2013
ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία οι ελληνικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστούν επί
πλέον € 8 δις, μόνο για να καλυφθούν επιπρόσθετες ζημιές του δανειακού τους
χαρτοφυλακίου, οι οποίες , σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, στο τέλος του 2013 θα
υπερβούν το 30%. Πέραν αυτού, θεωρεί ότι το γεγονός ότι το 87% των κύριων κεφαλαίων
για την κάλυψη των εποπτικών απαιτήσεων αποτελείται από ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου, καθιστά τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα εκτεθειμένα σε όλους τους κινδύνους
που συνεχίζουν να περιβάλλουν το ελληνικό δημόσιο.
Πέραν αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επανειλημμένα κάνει αναφορές ότι επίκειται νέα
εκτίμηση των επισφαλειών τύπου BlackRock, πιθανότατα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο,
προφανώς έχοντας υπόψη της δεδομένα που επιβάλλουν μια τέτοια επανεκτίμηση. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ζητηθεί από τις τράπεζες να υποβάλλουν τις δικές τους εκτιμήσεις,
όπως και τα σχέδια αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου τους.
Σε περίπτωση που οι κίνδυνοι αυτοί επαληθευτούν, η προδιάθεση των τραπεζών να
συμβάλλουν σε νέα χρηματοδότηση, θα λειτουργεί αντίθετα με τις προθέσεις, τουλάχιστον
μέχρι να ολοκληρωθεί η επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η
αβεβαιότητα που φαίνεται να περιβάλει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, αρκεί για να
αυξήσει την αποστροφή των τραπεζών για την ανάληψη νέων κινδύνων.
Συμπερασματικά, η προγραμματισμένη ανακεφαλαιοποίηση στηρίζεται σε παραδοχές που
την καθιστούν αξιόπιστη στη βάση των δεδομένων του Ιουνίου του 2011. Ενδέχεται όμως οι
εξελίξεις της τελευταίας διετίας να έχουν ανατρέψει τα δεδομένα, επιβάλλοντας
αναθεώρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων πέραν του περιθωρίου ασφαλείας των € 5 δις.
Μη έχοντας όμως πρόσβαση σε κάποια πιο επίκαιρη επίσημη εκτίμηση, στη συνέχεια θα
θεωρείται ότι οι εκτιμήσεις του πίνακα 2.1 αποκαθιστούν την φερεγγυότητα του
τραπεζικού συστήματος. Αυτό όμως δεν αναιρεί το ενδεχόμενο να συνεχίζει να δέχεται
αμφισβητήσεις και να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, όπως οτιδήποτε συνδέεται με την
ελληνική οικονομία, υπονομεύοντας τις δυνατότητές του να πρωταγωνιστήσει στην
προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας.

2.1.4 Διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης
Οι ενέργειες που ήδη έχουν ολοκληρωθεί είναι:
1. Τον Απρίλιο του 2012, διοχετεύτηκαν στο ΤΧΣ 25 δισεκ. ευρώ, με τη μορφή
ομολόγων του EFSF.
2. Το Μάιο του 2012, το ΤΧΣ χορήγησε στις «συστημικές τράπεζες» € 18 δις ως
προκαταβολή έναντι μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου, ώστε να πληρούν την
βασική υποχρέωση για Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 8%.
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3. Το Νοέμβριο του 2012, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38, περί των
όρων και των εργαλείων της ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ.
4. Σχεδόν ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα τις κεφαλαιακές
ανάγκες καθεμίας και τις κάλεσε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες
ανακεφαλαιοποίησης έως το τέλος Απριλίου του 2013. Κατεβλήθη δεύτερη
προκαταβολή έναντι της οριστικής ανακεφαλαιοποίησης ύψους € 16 δις.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα βήματα που απομένουν για την πλήρη ανακεφαλαιοποίηση των
«συστημικών τραπεζών» είναι:
 Η έκδοση «υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών» (contingent convertible bonds ή
CoCos), τα ποσά των οποίων θα καθοριστούν από τις ίδιες τις τράπεζες. Πρόκειται
για ομόλογα με τοκομερίδιο 7%, προσαυξανόμενο κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως.
Πρόκειται δηλαδή για ακριβά κεφάλαια, αλλά δίνεται η δυνατότητα καταβολής των
τόκων σε είδος, δηλαδή σε κοινές μετοχές στο 50% της τρέχουσας αξίας. Με τη
παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσής τους, μετατρέπονται
αυτόματα σε κοινές μετοχές.
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση κοινών μετοχών, σε τιμές που θα
αντιστοιχούν στο 50% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής κατά τις πενήντα ημέρες
που προηγούνται της έκδοσης. Οι ιδιώτες μέτοχοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο μόνο
αν καταβάλουν ποσό τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νέων μετοχών.
Συμπερασματικά, η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών
τραπεζών, σε συνδυασμό με την προϊούσα αναδιάρθρωση του κλάδου, εκτιμάται ότι
μπορεί να αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των αγορών και των καταθετών. Τα
ποσά– στόχοι που έθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνονται, με τα σημερινά δεδομένα,
επαρκή, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εγγυάται τις εκδόσεις ως
αγοραστής έκτακτης ανάγκης. Επομένως, με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος,
δημιουργούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από
την πλευρά του τραπεζικού συστήματος.

2.2

Το πρόβλημα της ρευστότητας

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του ενεργητικού μιας τράπεζας είναι οι καταθέσεις, ο
διατραπεζικός δανεισμός, η έκδοση αξιογράφων διαφόρων μορφών (από κοινές ομολογίες
μέχρι τιτλοποιήσεις) και ο δανεισμός από την κεντρική τράπεζα, που στην δική μας
περίπτωση είναι το Ευρωσύστημα. Ας εξετάσουμε με τη σειρά τις σχετικές εξελίξεις του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ξεκινώντας απ’ τις καταθέσεις.

2.2.1 Φθίνουσα πορεία των καταθέσεων
Όπως φαίνεται στον πίνακα 2.2, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα παρουσίαζαν μια
σταθερή άνοδο μέχρι το 2009, μέχρι δηλαδή το ξέσπασμα της κρίσης. Έκτοτε παρουσιάζεται
ραγδαία πτώση. Το φαινόμενο είναι από μόνο του ανησυχητικό, αν λάβει κανείς υπόψη ότι
η σωρευτική απώλεια των ιδιωτικών καταθέσεων από το τέλος του 2009 μέχρι τον
Νοέμβριο 2012 ήταν πάνω από 90 δισεκατ. Ευρώ, δηλαδή κατά 34%.
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Πίνακας 2.2: Καταθέσεις και Repos στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός ΤτΕ), υπόλοιπα
τέλους περιόδου (δισεκ. Ευρώ)
Έτος

Γενική
Κυβέρνηση

Επιχειρήσεις και
νοικοκυριά

Μη κάτοικοι
ΕΖ

Καταθέσεις
ιδιωτικού
τομέα

Σύνολο
καταθέσεων

1

2

3

4

5(=3+4)

6(=2+5)

2005

5,9

159,6

22,1

181,7

187,6

2006

6

174,9

30,5

205,4

211,1

2007

7

179,9

43,8

223,7

230,7

2008

8,3

227,6

42,3

269,9

278,2

2009

7,9

237,5

32,2

269,7

277,6

2010

13,3

209,6

22,6

232,2

245,5

2011

8,6

174,2

18

192,2

200,8

2012

11,9

161,4

16,1

177,5

189,4

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Ιαν-Φεβρ. 2013)

Τα επί μέρους μεγέθη έχουν επίσης σημασία για τη διάγνωση των τάσεων. Η απώλειες στις
καταθέσεις των μη κατοίκων της Ευρωζώνης είναι 62%, το οποίο σημαίνει αυτή η
κατηγορία όχι μόνο αντέδρασε άμεσα με το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά και η εκροή
κεφαλαίων ήταν πολύ πιο δραστική. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προσδοκία για σύντομη
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και ανάκαμψη των καταθέσεων αυτής της κατηγορίας
φαίνεται μάλλον ουτοπική.
Οι διακυμάνσεις των καταθέσεων της Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει να θεωρείται ότι
οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. σε εκταμιεύσεις των δόσεων της δανειακής
σύμβασης και οι καθυστερήσεις των πληρωμών του δημοσίου. Παραδείγματος χάριν, τα
μηνιαία στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν μια ανάκαμψη των συνολικών καταθέσεων τους
τελευταίους μήνες, η οποία σχεδόν εξ ολοκλήρου οφείλεται στις εισροές του δημόσιου
τομέα, προφανώς λόγω της εκταμίευσης της μεγάλης δόσης. Λόγω αυτού του
χαρακτηριστικού, για αναλυτικούς και μόνο σκοπούς, ως σύνολο καταθέσεων εφεξής θα
νοείται ο βασικός τους πυρήνας, δηλαδή οι ιδιωτικές καταθέσεις (στήλη 5).

2.2.2 Κενό λειτουργικής χρηματοδότησης
Πέραν του ότι οι εκροές των καταθέσεων αντανακλούν έλλειψη εμπιστοσύνης σε πολλαπλά
επίπεδα, δημιουργούν μια επιπρόσθετη πίεση στην οικονομία. Οι καταθέσεις, πέραν του
ότι η πλέον φτηνή χρηματοδότηση του χαρτοφυλακίου των δανείων, θεωρείται και η πιο
σταθερή βάση χρηματοδότησης. Επειδή δε τα δάνεια είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερης
διάρκειας απ’ τις καταθέσεις, άρα δεν μπορούν να μειωθούν με αντίστοιχους ρυθμούς, το
διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των δύο αποτελεί βασικό δείκτη της ικανότητας του
τραπεζικού συστήματος να στηρίξει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της πραγματικής
οικονομίας, όπως επίσης και την μεγάλη απειλή για τον ιδιωτικό τομέα. Οι εξελίξεις αυτές
αποτυπώνονται στο διάγραμμα 2.2.
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Διάγραμμα 2.2: Δάνεια και καταθέσεις ιδιωτικού τομέα (δισ. €)
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Πηγή: ΤτΕ, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Ιαν-Φεβρ. 2013

Ένας άλλος τρόπος αποτύπωσης του λειτουργικού χρηματοδοτικού κενού είναι ο λόγος
μεταξύ των δύο παραπάνω μεταβλητών. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο δείκτης πρέπει να
κινείται στην περιοχή πάνω από το 100% προκειμένου να αποτελεί ασπίδα προστασίας
έναντι του κινδύνου ρευστότητας (liquidity risk) και χρησιμοποιείται ευρέως στην ανάλυση
κινδύνων. Όπως όμως φαίνεται στο διάγραμμα 2.3, ο δείκτης, πέραν του ότι εμφανίζεται
καθοδικός μετά το 2005, η πτώση γίνεται πολύ πιο έντονη μετά το 2009 και πλέον κινείται
στην περιοχή του 80%. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα κινδυνεύει να χαρακτηριστεί
ευάλωτο, κυρίως γιατί η διαταραχή μετά το 2009 προέρχεται από την πλευρά των
καταθέσεων. Υφίσταται με άλλα λόγια κίνδυνος να ασκηθεί περαιτέρω πίεση, από τις
αγορές ή την «τρόικα», για απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα, σε περίπτωση
παγιοποίησης, πόσο μάλλον επιδείνωσης, της σημερινής κατάστασης. Παρά ταύτα, αξίζει
να σημειωθεί μια πρώτη ένδειξη σταθεροποίησης το 2012.

Διάγραμμα 2.3: Καταθέσεις ως ποσοστό των συνολικών
δανείων, 2003-2012
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Πηγή: ΤτΕ, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Ιαν-Φεβρ. 2013
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2.2.3 Συγκρατημένη απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το τραπεζικό σύστημα καταβάλλει ιδιαίτερες
προσπάθειες να αποτρέψει μια απότομη απομόχλευση της οικονομίας. Παρά ταύτα,
υπάρχει μια ήπια τάση, η οποία συνοψίζεται στους πίνακες 2.3 και 2.4.

Πίνακας 2.3: Χρηματοδότηση εγχώριων επιχειρήσεων (πλην ΝΧΙ) και νοικοκυριών
από τα εγχώρια ΝΧΙ, 2008-2012 (υπόλοιπα τέλους περιόδου, δισεκ. Ευρώ)

1

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες

1.1
2

Ελεύθεροι επαγγελματίες*
Ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα

2008

2009

2010

2011

2012

Μεταβολή
2008-12

132,5

130,1

123,2

135,5

121,1

-8,6%

μδ

μδ

μδ

15,4

13,8

117,2

119,6

118,1

113,1

106,5

-9,1%

2.1

Εκ των οποίων: Καταναλωτικά

36,4

36,0

35,1

33,0

30,2

-17%

2.2

Στεγαστικά

77,7

80,6

80,5

78,4

74,6

-4%

249,7

249,7

257,8

248,5

227,5

-8,9%

3

Συνολική χρηματοδότηση
εγχώριου ιδιωτικού τομέα (1+2)

Πηγή: ΤτΕ, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Ιαν-Φεβ 2013
*Από τον Ιούνιο του 2010, τα δάνεια προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αποτελούν
ξεχωριστή κατηγορία και δεν ενσωματώνονται στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις.

Ο πίνακας 2.3 δείχνει τόσο τα απόλυτα μεγέθη όσο και τη σωρευτική μείωση των δανείων
στο επίμαχο διάστημα 2008-2012. Με εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια, η μείωση των
στεγαστικών και των επιχειρηματικών κατά τη διάρκεια της κρίσιμης τετραετίας παραμένει
σε μονοψήφια νούμερα, πολύ μικρότερα από την σωρευτική πτώση του ΑΕΠ (-26%) ή της
εγχώριας ζήτησης (-41%). Παρά ταύτα, η τάση είναι ανησυχητική, όπως δείχνουν οι
ποσοστιαίες ετήσιες μεταβολές των διαφόρων κλάδων, οι περισσότεροι των οποίων έχουν
περάσει σε φάση ήπιας απομόχλευσης, σύμφωνα με τα σκιασμένα στοιχεία του πίνακα 2.4.

Πίνακας 2.4: Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές χρηματοδότησης επιλεγμένων κλάδων
από τα εγχώρια ΝΧΙ, 2008-2012
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Τουρισμός

+23,9%

+19,8%

+7,7%

+2,9%

-2,3%

+1,1%

Ναυτιλία

+32%

+18,8%

+4%

+4,2%

+2,4%

-3,4%

Κατασκευές

+29,6%

+35,2%

+2,6%

+1,9%

-7,4%

-1,9%

Γεωργία

+9,8%

+20,3%

+3,7%

+1,1%

-5,6%

-6,3%

Βιομηχανία

+11,2%

+15,9%

-3,6%

-2%

+0,1%

-2,1%

Εμπόριο

+17,8%

+19,6%

+4,1%

-3,5%

-6%

-7,4%

Πηγή: ΤτΕ, Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Ιαν-Φεβρ. 2013)
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Συμπερασματικά, δεδομένων των συνθηκών, η κατάσταση χρηματοδότησης της οικονομίας
δεν είναι καθόλου απογοητευτική. Ελλοχεύουν όμως κίνδυνοι, οι οποίοι αξίζει να
υπογραμμιστούν. Μια γενικά επικρατούσα και καλά τεκμηριωμένη αντίληψη είναι ότι μια
παρατεταμένη κρίση λειτουργικής ρευστότητας μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε κρίση
φερεγγυότητας. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η αντίδραση των τραπεζών στο έλλειμμα
χρηματοδότησης είναι η περικοπή πιστωτικών γραμμών, οπότε το υγιέστερο τμήμα του
δανειακού χαρτοφυλακίου μπορεί να μεταναστεύσει. Μια τέτοια τάση μπορεί να
ενεργοποιήσει ένα φαύλο κύκλο επιδεινούμενης ποιότητας χαρτοφυλακίου, αυξημένων
προβλέψεων, ανάλωσης κεφαλαιακών αποθεμάτων και, τελικά, κρίση φερεγγυότητας.
Με άλλα λόγια, η γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης που πυροδοτήθηκε από το ενδεχόμενο
εξόδου της χώρας από το Ευρώ και συνέβαλε στη φυγή καταθέσεων, ενεργοποίησε τον
κίνδυνο δυνητικής ανικανότητας των τραπεζών να στηρίξουν το δανειακό τους
χαρτοφυλάκιο. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο κίνδυνος εμφανίζεται ακόμη ελεγχόμενος,
αποτελεί εστία ανησυχίας για τις προοπτικές της πραγματικής οικονομίας.

2.2.4 Διατραπεζική αγορά
Όπως είναι γνωστό, οι ελληνικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από τη διατραπεζική αγορά
βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Επομένως μια από τις παραδοσιακές και ευρέως
χρησιμοποιούμενες πηγές ανακύκλωσης πλεονάζουσας ρευστότητας παραμένει ουσιαστικά
κλειστή, αν και υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις ανοίγματος σε πολύ μικρή κλίμακα, με
τη χρήση ομολόγων EFSF, ή κρατικών με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, ως ενέχυρο.
Έλλειψη στατιστικών στοιχείων καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της σημασίας της
πρόσφατης τάσης ανοίγματος, πέραν φυσικά του συμβολισμού. Από αφηγήσεις όμως των
εμπλεκόμενων στις διατραπεζικές πράξεις φαίνεται ότι η χορήγηση ρευστότητας είναι
ακόμη ακριβή, παρά τη χρήση ενέχυρων πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑΑ, λόγω γενικών
οδηγιών αποφυγής πράξεων με ελληνικές τράπεζες, κυρίως λόγω της χαμηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης των ιδίων, αλλά και της χώρας, σε συνδυασμό με πολλές άλλες
αβεβαιότητες σχετικά με τη στρατηγική διαχείρισης της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρά ταύτα, τα δειλά πρώτα βήματα γίνονται κάτω από την πίεση της ελληνικής πλευράς,
έστω και αν ο βραχυπρόθεσμος αυτός δανεισμός δεν κρίνεται συμφέρων με
επιχειρηματικά κριτήρια.17

2.2.5 Πακέτα θωράκισης
Μια δεύτερη παραδοσιακή πηγή άντλησης ρευστότητας είναι μέσω εκδόσεων τραπεζικών
ομολόγων. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Τα παραδοσιακά ομόλογα, δηλαδή αυτά που
εκδόθηκαν χωρίς ιδιαίτερες εγγυήσεις, τα τιτλοποιημένα δάνεια, καθώς και τα λεγόμενα
«καλυμμένα» ομόλογα (covered bonds), τα οποία επίσης είναι τιτλοποιημένα δάνεια, αλλά
με πολύ αυστηρότερες διασφαλίσεις. Πρόκειται δηλαδή για την χονδρική αγορά μεσομακροπρόθεσμης ρευστότητας (wholesale market). Οι ελληνικές τράπεζες είχαν ιδιαίτερα
επιτυχή παρουσία σε αυτή την αγορά κατά την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης. Με
την σταδιακή όμως απαξίωση των στοιχείων του ενεργητικού τους, σε συνδυασμό με τις
αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής τους ικανότητας, πρόσβαση σε αυτή την
17

Παραδείγματος χάριν, ομόλογα εκδοθέντα από το EFSF με πιστοληπτική διαβάθμιση ΑΑΑ /ΑΑ+
γίνονται αποδεκτά ως ενέχυρο με «κούρεμα» 5%.
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αγορά σήμερα είναι εφικτή μόνο λόγω των κρατικών εγγυήσεων που χορηγήθηκαν με τα
λεγόμενα «πακέτα θωράκισης», συνολικού ύψους 98 δις ευρώ. Συγκεκριμένα:
 Το πρώτο πακέτο, του 2008, συνολικού ύψους € 28 δις, περιείχε τρία διαφορετικά
στοιχεία, με την ακόλουθη κατανομή:
1.
€ 5 δις με τη μορφή προνομιούχων μετοχών.
2.
€ 8 δις με τη μορφή ειδικών ομολόγων του Ε.Δ., τα οποία εκδόθηκαν με
ενέχυρο ενήμερα τραπεζικά δάνεια, με στόχο τη χρήση τους ως ενέχυρο
στην ΕΚΤ για άντληση ρευστότητας.
3.
€ 15 με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων για την έκδοση τραπεζικών
ομολόγων.
 Ακολούθησαν τρία ακόμη πακέτα εγγυήσεων για εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων,
συνολικού ύψους € 70 δις, το τελευταίο εκ των οποίων (€ 30 δις) φέρεται να μην έχει
χρησιμοποιηθεί πλήρως.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι, μέρος της ρευστότητας που αντλήθηκε μέσω των
παραπάνω εγγυήσεων, χρησιμοποιήθηκε από τις ίδιες τις τράπεζες για την αποπληρωμή
κατά την ωρίμανσή τους παλαιότερων εκδόσεων τραπεζικών ομολόγων. Το ετήσιο κόστος
για τις τράπεζες των παραπάνω εγγυήσεων εκτιμάται περίπου 1,25%.

2.2.6 Ρευστότητα μέσω του Ευρωσυστήματος
Η τέταρτη και τελευταία πηγή ρευστότητας είναι μέσω του Ευρωσυστήματος, δηλαδή της
ΕΚΤ και της ΤτΕ, με τη χρήση διάφορων ενεχύρων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εδώ
αξίζει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν αποκοπεί από τους μηχανισμούς
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το χρονικό διάστημα που είχαν
αρνητική καθαρή θέση, δηλαδή από την ολοκλήρωση του PSI μέχρι και το Νοέμβριο του
2012, οπότε και ανακοινώθηκαν οι συμφωνημένες δεσμεύσεις για την ανακεφαλαιοποίησή
τους. Στο μεσοδιάστημα, οι ελληνικές τράπεζες είχαν πρόσβαση μόνο στον Έκτακτο
Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, τον ELA (Emergency Liquidity
Assistance).
Βασική διαφορά μεταξύ των δύο μηχανισμών είναι το κόστος δανεισμού, με τον ELA να
είναι σημαντικά ακριβότερος. Το επιτόκιο του ELA είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο
οριακής χρηματοδότησης (marginal rate facility) της ΕΚΤ, το οποίο προς το παρόν είναι
0,75%, προσαυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα και με επί πλέον 0,25% ως προμήθεια.
Επομένως, για το διάστημα που εξετάζεται, το επιτόκιο του έκτακτου μηχανισμού ανέχεται
στο 2,75%. Αν δε συνυπολογιστεί και το όχι ευκαταφρόνητο κόστος παροχής των
εγγυήσεων του δημοσίου για τις εκδόσεις των τραπεζικών ομολόγων που κατατίθενται ως
ενέχυρο, το συνολικό κόστος προσεγγίζει το 4%, ανάλογα με την περίπτωση. Επομένως, στο
βαθμό που οι τράπεζες διαθέτουν στο ενεργητικό τους τίτλους που γίνονται αποδεκτοί από
την ΕΚΤ, η πηγή αυτή προτιμάται του εφεδρικού μηχανισμού ELA, τη στιγμή που το
παρεμβατικό επιτόκιο είναι μόλις 0,75%, πλέον ενδεχομένως του κόστους των εγγυήσεων
του δημοσίου, σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ομόλογα των πακέτων «θωράκισης».
Λόγω αυτής της διαφοράς, ορισμένα πεδία του πίνακα 2.5 εμφανίζονται σκιασμένα. Παρά
ταύτα, ο ELA χρησιμοποιείται ακόμη, αν και σε πιο περιορισμένη έκταση μετά τον
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Δεκέμβριο 2012, λόγω του γεγονότος ότι η ΤτΕ αποδέχεται μια ευρύτερη γκάμα τίτλων ως
ενέχυρο, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.5.

Πίνακας 2.5: Καταλληλότητα τίτλων για άντληση ρευστότητας από την
ΕΚΤ και τον ELA
Είδος τίτλου

ΕΚΤ

Ομόλογα θωράκισης του Ε.Δ.

ΝΑΙ

Ομόλογα EFSF, συμπεριλαμβανομένων
και ομολόγων ανακεφαλαιοποίησης

ΝΑΙ

Έντοκα Γραμμάτια Ε.Δ. (μέχρι € 15 δις)

Μέχρι € 3,2 δις

Κρατικά ομόλογα χωρών ΕΕ,
διαβάθμισης τουλάχιστον ΒΒΒ
Εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια
Ομόλογα τιτλοποιημένων δανείων και
καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα

ΤτΕ (ELA)

Μέχρι € 11,8 δις

ΝΑΙ
Με «κούρεμα» ~25%

ΝΑΙ, αλλά με
μεγαλύτερο «κούρεμα»

Υπό αυστηρές
προϋποθέσεις

ΝΑΙ αλλά με «κούρεμα»
~50%

Το διάγραμμα 2.4 δείχνει το συνολικό μέγεθος και τη σύνθεση της ρευστότητας που
αντλήθηκε από το Ευρωσύστημα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Από σχεδόν αμελητέα πηγή
ρευστότητας μέχρι τις αρχές του 2008, μεταβλήθηκε σταδιακά σε σημαντική μετά την
κατάρρευση της Lehman Brothers, το φθινόπωρο του 2008, σε πολύ σημαντική εν όψει της
απειλής χρεοκοπίας και της υπογραφής του πρώτου μνημονίου του 2010 και, τέλος σε
απόλυτη εξάρτηση εν όψει της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους και της de facto
χρεοκοπίας του τραπεζικού συστήματος. Η τελευταία δε φάση αναδεικνύει τον ELA σε
κυρίαρχο τροφοδότη.
Η σταδιακή αυτή διόγκωση των ποσών που αντλούνται από το Ευρωσύστημα εν μέρει
αντικατοπτρίζει και τον παράλληλο αποκλεισμό από τις υπόλοιπες πηγές που
προαναφέρθηκαν. Κάθε άνοδος ισοδυναμεί με αντίστοιχη μείωση από εναλλακτικές πηγές,
ενώ η τάση υποχώρησης κατά τους τελευταίους δύο μήνες θα πρέπει να σχετίζεται με την
τάση της ήπιας απομόχλευσης που επισημάνθηκε παραπάνω. Σε κάθε πάντως περίπτωση,
το Ευρωσύστημα εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πηγή ρευστότητας της ελληνικής
οικονομίας. Τέλος η διάκριση ανάμεσα σε MRO (Main Refinancing Operation) και LTRO
(Longer Term Refinancing Operation) σχετίζεται με τη διάρκεια του δανεισμού. Η πρώτη
κατηγορία αναφέρεται στον τακτικό δανεισμό μιας εβδομάδος, ενώ η διάρκεια της
δεύτερης κατηγορίας κανονικά κυμαίνονταν μεταξύ ενός και τριών μηνών. Με την
κλιμάκωση της κρίσης, η χρονική διάρκεια επεκτάθηκε σταδιακά μέχρι και τους 36 μήνες,
αρχής γενομένης τον Δεκέμβριο του 2011, οπότε και οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν
συνολικά € 60 δις. Η επέκταση της διάρκειας βοήθησε τις ελληνικές τράπεζες, και όχι μόνο,
να αναπληρώσουν τα χρηματοδοτικά κενά που προέκυπταν από τις ωριμάνσεις των
ομολόγων που οι ίδιες είχαν εκδώσει.
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Διάγραμμα 2.4: Χρηματοδότηση Ελληνικών ΠΙ
από ΕΚΤ και ΤτΕ, Ιαν. 08-Μαρτιος. 13
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Πηγή: ΤτΕ, Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις
Κλείνοντας, αξίζει ίσως ένα σχόλιο για τυχόν υφιστάμενους περιορισμούς άντλησης
ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διαθέτει
συνολικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μειώθηκαν σημαντικά λόγω της αναδιάρθρωσης
του δημοσίου χρέους. Αρχικά με το PSI και, σε δεύτερη φάση με την «εθελοντική»
ανταλλαγή στην εκπνοή του 2012. Έτσι, οι διαθέσιμοι τίτλοι του Ε.Δ. περιορίστηκαν
αισθητά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2.5. Από σχεδόν € 50 δις στις αρχές του 2012, σε
λιγότερα από € 20 δις στις αρχές του 2013, με τα έντοκα γραμμάτια να έχουν αυξήσει το
ειδικό τους βάρος στο χαρτοφυλάκιο.
Βέβαια, τα ονομαστικά ποσά μπορεί μεν να μειώθηκαν, βελτιώθηκε όμως η ποιότητα του
ενεργητικού. Τα ελληνικά ομόλογα αντικαταστάθηκαν με ομόλογα EFSF, τα οποία είναι
διαβάθμισης ΑΑΑ/ΑΑ+. Η χρήση τους επομένως, κατά την ενεχυρίαση στην ΕΚΤ, γίνεται
χωρίς το κλασσικό «κούρεμα» και η ρευστότητα χορηγείται σχεδόν στο άρτιο. Τέλος, με την
καταβολή των υπόλοιπων € 7 δις, επίσης σε ομόλογα EFSF, τα οποία θα λάβουν οι τράπεζες
με την ολοκλήρωση του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης, θα ενισχυθεί αντίστοιχα η
διαθεσιμότητα ενεχύρων για άντληση ρευστότητας.
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Διάγραμμα 2.5: Τίτλοι Ε.Δ. στο ενεργητικό των Εληνικών ΝΧΙ,
Ιαν. 2006-Ιαν. 2013 (εκατ. Ευρώ)
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2.3 Συμπεράσματα
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα. Το κούρεμα των
ομολόγων αλλά και η «εθελοντική» επαναγορά στο τέλος του 2012 συνετέλεσαν σε
σημαντική και άμεση απομείωση του ενεργητικού τους. Επίσης, η βαθειά και
παρατεταμένη ύφεση συμβάλλει περαιτέρω σε μια έμμεση υπονόμευση του ενεργητικού,
λόγω των επισφαλειών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι συνολικές ζημίες πέραν
των προβλέψεων που είχαν κάνει οι ίδιες οι τράπεζες από το PSI και τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια μέχρι το 2014 έχουν εκτιμηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπου € 54 δις,
αφήνοντας ένα κενό στην κεφαλαιακή τους επάρκεια της τάξης των € 40-50 δις. Τα
κεφάλαια αυτά είναι διασφαλισμένα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και
η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης είναι σε εξέλιξη.
Τα αυστηρά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών
θα πρέπει, τουλάχιστον με τα δεδομένα του φθινοπώρου του 2012, να διασφαλίζουν την
κεφαλαιακή τους επάρκεια. Όσο όμως εγείρονται ενστάσεις για το αν η λύση που δίνεται
είναι οριστική, όπως συνέβη με την πρόσφατη ανακοίνωση του οίκου Moody’s, η
αποκατάσταση του κύρους των ελληνικών τραπεζών ως αξιόπιστων αντισυμβαλλόμενων
στην διεθνή διατραπεζική αγορά θα αμφισβητείται, δυσχεραίνοντας και καθυστερώντας
την πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές φθηνής, σχετικά, ρευστότητας. Σε κάθε πάντως
περίπτωση, με την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης προσπάθειας, το αξιόχρεο των
ελληνικών τραπεζών ενισχύεται σημαντικά.
Ένα πρώτο βήμα έγινε από την ίδια την ΕΚΤ, η οποία παρέχει φθηνότερη ρευστότητα από
τον εφεδρικό μηχανισμό της ΤτΕ, τον ELA. Η αποκατάσταση της προσβασιμότητας στη
ρευστότητα της ΕΚΤ ξεκίνησε ήδη από τον Ιανουάριο. Διαφαίνεται επίσης ότι γίνονται τα
πρώτα δειλά βήματα για άνοιγμα της κλασσικής διατραπεζικής, με ενέχυρο ομόλογα EFSF.
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Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των καταθετών, με επιστροφή
καταθέσεων, κάτι που πρέπει να καταγραφεί ως πολύ σημαντική τάση.
Είναι πάντως γεγονός ότι η επί διετία ανεπαρκής και ακριβή αναχρηματοδότηση του
ενεργητικού τους, οδήγησε σε περιορισμό των χορηγήσεων και σε μια ήπιας μορφής
απομόχλευση. Ταυτόχρονα, η βαθειά ύφεση είχε αυξήσει τις ανάγκες παροχής ρευστότητας
προς όλους τους κλάδους της πραγματικής οικονομίας. Υπό αυτή την άποψη, η περιστολή
των πιστώσεων, παρότι ήπια, λειτούργησε αποσταθεροποιητικά για την οικονομία.

48

Κεφάλαιο 3:
Τράπεζες και προοπτικές
ανάταξης της οικονομίας
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3.1 Ποιότητα τραπεζικών ισολογισμών και ρευστότητα
Επειδή οι τράπεζες λειτουργούν ως διαμεσολαβητές ανάμεσα σε καταθέτες και επενδυτές ,
όπως και ανάμεσα στον μονοπωλιακό παροχέα ρευστότητας, το Ευρωσύστημα, και τους
χρήστες της ρευστότητας, δηλαδή το δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, είναι
φυσικό να αξιολογούνται αλλά και να αξιολογούν. Μη φερέγγυες τράπεζες δυσκολεύονται
να χρηματοδοτηθούν, ακόμη και από την κεντρική τράπεζα, όπως π.χ. συνέβη με τις
ελληνικές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Όταν όμως μπορούν να χρηματοδοτηθούν, οι
ίδιες αξιολογούν τα αναμενόμενα κέρδη από τη δανεισμένη ρευστότητα, σταθμίζοντας
κόστη και κινδύνους. Επομένως, η οικονομική κατάσταση του τραπεζικού συστήματος είναι
σημαντική τόσο για τη δική τους χρηματοδότηση όσο και για την διάθεσή τους να
συμβάλουν στην πιστωτική επέκταση, αναλαμβάνοντας νέους επιχειρηματικούς κινδύνους.
Η αξιολόγηση επομένως των τραπεζών γίνεται στη βάση των ισολογισμών τους, οι οποίοι
γενικά παρουσιάζουν κάποιες ιδιομορφίες σε σχέση με τούς ισολογισμούς άλλων εταιριών.
Πρώτον, υπάρχει σημαντική μόχλευση. Παραδείγματος χάριν, ενώ η σχέση ιδίων
κεφαλαίων προς δανεισμό για μια μέση βιομηχανική εταιρία είναι περίπου 1:1, για μια
μέση τράπεζα είναι 1:9.18 Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια είναι σχετικά λίγα σε σχέση με το
συνολικό ενεργητικό, το οποίο κυρίως αποτελείται από δάνεια και επενδύσεις σε
χρεόγραφα, γεγονός που καθιστά τις τράπεζες ευάλωτες. Αρκεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό
μη εξυπηρετούμενων δανείων για να αναλωθούν τα κεφάλαια μιας τράπεζας, να κλονιστεί
δηλαδή την βιωσιμότητά της.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η μέση χρηματοοικονομική διάρκεια (duration) του
ενεργητικού της είναι πολύ μεγαλύτερο από την μέση διάρκεια του παθητικού της. Για
παράδειγμα, η χρονική διάρκεια στεγαστικών ή επιχειρηματικών δανείων μπορεί να
επεκτείνεται έως και 20-30 χρόνια, ενώ οι καταθέσεις από μία ημέρα έως δύο χρόνια.
Επίσης, η συνήθης διάρκεια ενός ομολόγου που εκδίδεται από μια τράπεζα για ενίσχυση
της ρευστότητάς της, με εγγυήσεις στοιχείων του ενεργητικού της, π.χ. στεγαστικά δάνεια,
είναι δύο έως πέντε χρόνια. Αυτό αποτελεί μια δεύτερη πηγή αστάθειας για το τραπεζικό
σύστημα, επειδή καλείται να αναχρηματοδοτεί διαρκώς τα στοιχεία του ενεργητικού του,
οπότε ελλοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης αδυναμίας αναχρηματοδότησης και στήριξης του
ενεργητικού της, ο αποκαλούμενος κίνδυνος ρευστότητας. Αυτός ο κίνδυνος είναι στενά
συνδεδεμένος μη την βασική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ως διαμεσολαβητή
ανάμεσα σε αποταμιευτές και επενδυτές, οι οποίοι λειτουργούν με διαφορετικούς
χρονικούς ορίζοντες. Οι αποταμιευτές θέλουν να έχουν την ευχέρεια να αποσύρουν ανά
πάσα στιγμή τις καταθέσεις τους, ενώ οι επενδυτές θέλουν να διασφαλίσουν
χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου, ώστε οι αποδόσεις των επενδύσεων να επαρκούν για την
αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες δανείζονται
βραχυπρόθεσμα και επενδύουν μακροπρόθεσμα.
Είναι ευνόητο ότι μια τράπεζα για την οποία εκφράζονται φόβοι, ακόμη και αβάσιμοι, για
την βιωσιμότητά της, θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να διατηρήσει ανέπαφες τις
καταθέσεις, πόσο μάλλον να δανειστεί στη διατραπεζική αγορά. Επομένως, φήμες ή
εκθέσεις που θέτουν εν αμφιβόλω την φερεγγυότητα μιας τράπεζας, μπορούν εύκολα να
18
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πυροδοτήσουν κρίση ρευστότητας, επιταχύνοντας έτσι μια κατάρρευση. Μπορεί επίσης να
συμβεί και το αντίθετο. Εκροή καταθέσεων ή αποκοπή από την χονδρική διατραπεζική
αγορά μπορεί να αναγκάσει μια μεμονωμένη τράπεζα, ή ακόμη και ολόκληρο το τραπεζικό
σύστημα μιας χώρας να προβεί σε μαζικές πωλήσεις ακόμη και ενός υγιούς χαρτοφυλακίου
δανείων ή ομολόγων, πιέζοντας έτσι τις τιμές τους και απομειώνοντας την αξία του
υπολοίπου χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο στην ιστορία των
χρηματοοικονομικών κρίσεων, όπου η έλλειψη αξιοπιστίας πυροδοτεί κρίση ρευστότητας,
η οποία εύκολα μετεξελίσσεται σε κρίση βιωσιμότητας.
Ο τρόπος αξιολόγησης αυτών των κινδύνων δεν είναι σταθερός κατά τη διάρκεια του
οικονομικού κύκλου. Στην ανοδική φάση, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, αύξηση της κερδοφορίας και αισιόδοξων εισοδηματικών προοπτικών, οι
τράπεζες επιδίδονται στην αύξηση των χορηγήσεων, υποβαθμίζοντας τους κινδύνους και τη
σημασία του λειτουργικού τους κόστους. Αντίθετα, στην καθοδική φάση, οι χορηγήσεις
γίνονται φειδωλές, οι διοικήσεις επικεντρώνονται στην περικοπή του λειτουργικού
κόστους, οι καταθέσεις δεν αυξάνονται ή περιορίζονται, και η προσοχή στρέφεται στην
ανησυχία να μην προκύψει η υποψία δυσκολιών αναχρηματοδότησης, δηλαδή δυσκολιών
για την υποστήριξη του ενεργητικού τους. Η συμπεριφορά, επομένως, του τραπεζικού
συστήματος λειτουργεί αποσταθεροποιητικά για την πραγματική οικονομία, διογκώνοντας
τις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου, τόσο στην ανοδική όσο και στην καθοδική
φάση.19 Επί πλέον, είναι σαφές ότι, σε συνθήκες ύφεσης, η απροθυμία για ενίσχυση των
χορηγήσεων συνδέεται άμεσα με την δυναμική των στοιχείων του ισολογισμού τους.
Τα παραπάνω δεν είναι άσχετα με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Τα αίτια και οι
συνέπειές τους περιγράφηκαν στα δύο πρώτα κεφάλαια. Το μη βιώσιμο παραγωγικό
υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας και τα μεγάλα, διπλά, ελλείμματα, οδήγησαν στην
απαξίωση των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή τον πυρήνα του ενεργητικού των ελληνικών
τραπεζών. Αυτό με τη σειρά του πυροδότησε αρχικά την απομόνωσή τους από την
διατραπεζική αγορά και, εν συνεχεία, σε μαζική εκροή καταθέσεων, τροφοδοτώντας ένα
φαύλο κύκλο απαξίωσης και αδυναμίας να στηρίξουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.
Αυτής δε της φάσης είχε προηγηθεί μια δεκαετία ευφορίας και ριψοκίνδυνων επιλογών, οι
οποίες άφησαν έκθετες τις τράπεζες όταν εμφανίστηκαν οι πρώτοι κλυδωνισμοί.
Στο διάγραμμα 3.1 αποτυπώνεται η μόχλευση των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή ο λόγος
μεταξύ δανεικών και ιδίων κεφαλαίων (χωρίς τις προβλέψεις), ο οποίος σήμερα
προσεγγίζει την αναλογία 19:1. Μια τέτοια αναλογία, εν μέσω κρίσης, είναι λογικό να
δημιουργεί υποψίες βιωσιμότητας, αλλά και επιφυλακτικότητας εκ μέρους των ιδίων των
τραπεζών για ανάληψη νέων κινδύνων. Τα ίδια κεφάλαια αναλώθηκαν πλήρως μετά το PSI,
το πρώτο τρίμηνο του 2012, όταν οι τράπεζες βρέθηκαν με αρνητική καθαρή θέση, και με
επιπρόσθετες ζημίες από την «εθελοντική» ανταλλαγή ομολόγων τον Δεκέμβριο του ιδίου
έτους, οι οποίες συνέβαλαν στην ανοδική τάση που παρατηρείται στις αρχές του 2013.

19

Πατέρας αυτής της θεωρίας θεωρείται ο Minsky (βλ. Minsky [1986]).
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Διάγραμμα 3.1: Λόγος δανειζόμενων προς ίδια κεφάλαια
ελληνικών τραπεζών, 2001-Φεβρ. 2013
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Πηγή: ΤτΕ, Ενοποιημένοι Ισολογισμοί ΝΧΙ και ίδιοι
Επειδή μια λεπτομερής αντιπαραβολή με την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
υπερβαίνει τις φιλοδοξίες της παρούσης μελέτης, μπορούμε ενδεικτικά να δείξουμε κάτι
από τα ευρήματα της Eurostat, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικών Ανισορροπιών.
Στο διάγραμμα 3.2 διακρίνεται εμφανώς η υποκεφαλαιοποίηση του ελληνικού, αλλά και
του κυπριακού, χρηματοοικονομικού συστήματος, το οποίο βέβαια είναι μια ευρύτερη
κατηγορία από την καθαρά τραπεζική. Δυστυχώς, τα πιο πρόσφατα στοιχεία αναφέρονται
στο τέλος του 2011, αλλά η εικόνα είναι αρκετά διαφωτιστική.

Διάγραμμα 3.2: Λόγος δανειζόμενων προς ίδια κεφάλαια
χρηματοοικονομικού τομέα χωρών Ευρωζώνης*, 2011
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Πηγή: Eurostat, Excessive Imbalance Procedure
* Ο χρηματοοικονομικός τομέας περιλαμβάνει, πέραν του τραπεζικού, εταιρείες leeasing
και ασφαλιστικές. Τα διαγράμματα 3.1 και 3.2 δεν είναι επομένως απολύτως συγκρίσιμα.
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Η ολοκλήρωση επομένως της ανακεφαλαιοποίησης κλείνει υφιστάμενα κενά και δεν πρέπει
να ερμηνευτεί σαν πλήρης αποκατάσταση ενός βαριά τραυματισμένου τραπεζικού
συστήματος. Σίγουρα αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα στην διαδικασία της εξυγίανσης,
αλλά είναι αμφίβολο αν διασφαλίζει προϋποθέσεις κάλυψης μεγάλων νέων κινδύνων και
απορρόφησης νέων κραδασμών, συνεπεία μιας νέας, γενναιόδωρης, πιστοδότησης, ενός
εξίσου προβληματικού ιδιωτικού τομέα.
Τέλος, για τον κίνδυνο ρευστότητας έχουν επινοηθεί αρκετοί δείκτες, με συνηθέστερο τον
λόγο μεταξύ βραχυχρόνιου δανεισμού (<12 μήνες), επί του συνόλου του παθητικού.
Ανοδική τάση σημαίνει ότι οι τράπεζες δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν μακροχρόνια,
π.χ. μέσω εκδόσεων τραπεζικών ομολόγων (τιτλοποιημένα δάνεια ή καλυμμένες ομολογίες)
και προσφεύγουν σε όλο και βραχύτερο δανεισμό, οπότε προσαυξάνεται ο κίνδυνος μη
αναχρηματοδότησης. Αυτό φαίνεται να συνέβη με τις ελληνικές τράπεζες μετά το ξέσπασμα
της διεθνούς κρίσης, αντιστρέφοντας μια θετική πορεία μεταξύ 2003 και 2008. Το
τελευταίο δωδεκάμηνο όμως διακρίνεται εκ νέου μια τάση αποκλιμάκωσης. Μια προφανής
ερμηνεία είναι ότι συνδέεται με την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των τραπεζών να
χρηματοδοτήσουν αύξηση του ενεργητικού τους, επιβάλλοντας έτσι την ήπια απομόχλευση
του ιδιωτικού τομέα που περιγράφηκε στο πρώτο κεφάλαιο.

Διάγραμμα 3.3: Υποχρεώσεις ελληνικών ΝΧΙ που λήγουν
σε λιγότερο από ένα χρόνο, σαν ποσοστό του
συνολικού δανεισμού , 2001-Φεβρ. 2013
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Πηγη: ΤτΕ (Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις), Ίδιοι υπολογισμοί
Συμπερασματικά, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ποιότητα των ισολογισμών του εγχώριου
τραπεζικού συστήματος μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί σοβαρό ενδογενή περιοριστικό
παράγοντα για την παροχή ρευστότητας, παρά την ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό ισχύει,
τουλάχιστον, για το άμεσο μέλλον. Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορούν και άλλοι
παράγοντες, τους οποίους θα εξετάσουμε παρακάτω.
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3.2 Εξέλιξη των νομισματικών μεγεθών
Βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή μιας αδικαιολόγητης κρίσης ρευστότητας είναι η
κεντρική τράπεζα, ο μονοπωλιακός εκδότης χρήματος, με αποκλειστικό διαμεσολαβητή το
τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η δεύτερη διαμεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών. Είναι
ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στον εκδότη χρήματος και τον χρήστη, δηλαδή τα νοικοκυριά
και τους επιχειρηματίες. Το κόστος για τις τράπεζες το καθορίζει η κεντρική τράπεζα,
ανάλογα με την κατεύθυνση και τους στόχους της νομισματικής πολιτικής. Αυτό επηρεάζει
τη διάθεση των τραπεζών να δανειστούν για να δανείσουν. Η προσφορά ρευστότητας είναι
επομένως μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση από την πλευρά των τραπεζών. Συναρτάται
με τις προσδοκίες και τις προοπτικές κερδοφορίας, οι οποίες με τη σειρά τους
επηρεάζονται από τη φάση του οικονομικού κύκλου, την ικανότητα κάθε τραπεζικού
ιδρύματος να απορροφήσει ενδεχόμενες ζημιές, δηλαδή την κεφαλαιακή του επάρκεια, και
την στάθμιση των επενδυτικών κινδύνων. Επομένως, πόση ρευστότητα είναι αναγκαία δεν
κρίνεται μονομερώς από τις απαιτήσεις της πραγματικής οικονομίας, αλλά και από τις
εκτιμήσεις των τραπεζών για τις προοπτικές της. Όπως σε κάθε αγορά, υπάρχει η πλευρά
της ζήτησης και η πλευρά της προσφοράς.
Πιστωτική επέκταση και προσφορά χρήματος είναι συγγενείς, αλλά όχι ταυτόσημες έννοιες.
Οι πιστοδοτήσεις είναι στοιχείο του ενεργητικού, ενώ το χρήμα στοιχείο του παθητικού.
Συνήθως ένα μεγάλο μέρος των συνολικών πιστώσεων επανέρχεται στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα με τη μορφή καταθέσεων, ενώ ένα άλλο μέρος μπορεί να διαφεύγει μέσω
εισαγωγών σε άλλα τραπεζικά συστήματα ή ακόμη σε εγχώριους λογαριασμούς που δεν
καλύπτονται από τα κλασσικά νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), όπως
π.χ. σε διαχειριστικά κεφάλαια για τοποθετήσεις σε χρηματιστηριακά προϊόντα, τα οποία
δεν συμπεριλαμβάνονται στα νομισματικά μεγέθη.
Το μέρος των συνολικών πιστώσεων (ρευστότητας) που διακρατείται σε εύκολα
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα νομισματικά
μεγέθη, διαιρούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό ευκολίας που αυτά
μετατρέπονται σε μέσο ανταλλαγής, δηλαδή σε ρευστό χρήμα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες
οριοθετήσεις της ΕΚΤ, οι τρεις κατηγορίες προσφοράς χρήματος (Μ1, Μ2 και Μ3) είναι:
1. Μ1 = Νόμισμα σε κυκλοφορία + Καταθέσεις μιας ημέρας (όψεως κλπ).
2. Μ2 = Μ1 + Καταθέσεις προθεσμίας έως δύο ετών + Καταθέσεις υπό προειδοποίηση
έως τριών μηνών.
3. Μ3 = Μ2 + Συμφωνίες επαναγοράς (repos) + Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της
αγοράς χρήματος + Τίτλοι και χρεόγραφα διάρκειας έως δύο ετών.
Είναι εύκολα κατανοητό ότι ο ευρύτερος δείκτης Μ3 θα πρέπει να είναι στενότερα
συνδεδεμένος από τον Μ1 με την χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας,
γεγονός που φαίνεται και στο διάγραμμα 3.4, όσον αφορά τα ελληνικά μεγέθη.
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Διάγραμμα 3.4: Χρηματοδότηση ιδιωτικού τομέα και νομισματικά
μεγέθη Μ1 και Μ3, 2001 - Φεβρ. 2013
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Πηγή: ΤτΕ, Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις ΝΧΙ

Δύο σημεία του διαγράμματος 3.4 χρήζουν κάποιου σχολιασμού. Πρώτον, η προσφορά
ρευστότητας (Μ3) άρχισε να μειώνεται από τις αρχές του 2010 (κόκκινη γραμμή), χρονικό
σημείο που συμπίπτει με τις εκροές καταθέσεων (βλ. διάγραμμα 2.2). Παρά ταύτα, το
επίπεδο χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διατηρήθηκε σταθερό σχεδόν καθ’ όλη την
διάρκεια του 2010, γεγονός που επιβεβαιώνει προηγούμενη διαπίστωση ότι, στην αρχή της
κρίσης, οι τράπεζες έκαναν προσπάθεια να στηρίξουν τους πελάτες τους. Μετέπειτα, η
μείωση της ρευστότητας φαίνεται να συμβαδίζει με την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα,
μέχρι τα μέσα του 2012, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη. Από τα μέσα όμως του 2012
(πράσινη γραμμή) σημειώνεται ανάκαμψη της διαθέσιμης τραπεζικής ρευστότητας, ενώ
συνεχίζεται η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως
«κλείσιμο της πιστοδοτικής στρόφιγγας», με πρωτοβουλία των ιδίων των τραπεζών.
Ο λόγος για τον οποίο εμφανίζεται ανάκαμψη της διαθέσιμης ρευστότητας θα πρέπει να
οφείλεται στην εισροή καταθέσεων μετά τα μέσα του 2012, η οποία αποτυπώνεται και στο
διάγραμμα 3.5.
Το γεγονός πάντως ότι δεν σημειώνεται παράλληλη ανάκαμψη πιστοδοτήσεων, θα
μπορούσε να οφείλεται και σε πολλούς συγκυριακούς παράγοντες, πέραν των όσων
δομικών παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θα πρέπει, παραδείγματος χάριν, να
συνδέεται και με την εσωστρέφεια που επικρατεί στον τραπεζικό τομέα αυτή την εποχή, η
οποία δεν είναι άσχετη με τις εκκρεμότητες της ανακεφαλαιοποίησης και της εν γένει
αναδιάρθρωσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Αυτές οι αβεβαιότητες σίγουρα
απορροφούν ενέργεια και αποσπούν τις διοικήσεις από το να διαμορφώσουν νέες
επιχειρηματικές στρατηγικές και να θέσουν στόχους παραγωγής. Θα μπορούσε επίσης να
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ερμηνευτεί και σαν ένδειξη κλιμακούμενης αποστροφής να προσθέσουν πιστωτικούς
κινδύνους στα ήδη προβληματικά τους χαρτοφυλάκια (increasing risk aversion), ίσως και εν
όψει συγχωνεύσεων και αλλαγών στις διοικήσεις τους.

Διάγραμμα 3.5: Καταθέσεις πλήν Γενικής Κυβέρνησης*,
Απρίλιος 2012-Φεβρ. 2013 (δισ Ευρώ)
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* Από τα στοιχεία εξαιρέθηκαν οι καταθέσεις του δημοσίου, για τον λόγο ότι εμφανίζουν
σημαντική μεταβλητότητα, προφανώς λόγω των καταβολών των "μνημονιακών" δόσεων

3.3 Νομισματική πολιτική και ρευστότητα
Ένα από τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα αιτήματα των ημερών αφορά στη χαλάρωση της
νομισματικής πολιτικής, με έμφαση στην ποσοτική χαλάρωση. Το αίτημα, από τη στενή
οπτική γωνία της ελληνικής επιχειρηματικής τάξης δεν είναι καθόλου παράλογο. Το
πρόβλημα είναι πως, η πολιτική της ΕΚΤ, κρινόμενη με τυπικά ευρωπαϊκά κριτήρια και για
το σύνολο της Ευρωζώνης, ήταν και παραμένει επεκτατική. Το διάγραμμα 3.6 δείχνει πως
το βασικό επιτόκιο εβδομαδιαίας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ είναι στο ιστορικό χαμηλό
του 0,75%, ενώ το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού διάρκειας δύο εβδομάδων μόλις
0,14%.20 Το αρνητικό δε περιθώριο μεταξύ των δύο υποδηλώνει ότι στο Ευρωσύστημα
επικρατούν συνθήκες πλεονάζουσας ρευστότητας.
Μια δεύτερη ένδειξη είναι ότι, πολλές βορειοευρωπαϊκές τράπεζες, έχουν ήδη αρχίσει να
επιστρέφουν μακροπρόθεσμη ρευστότητα, την οποία είχαν αντλήσει από το «παράθυρο
ευκαιρίας» για φθηνό τριετή δανεισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί, προφανώς,
οι τράπεζες που επιστρέφουν ρευστότητα θα πρέπει να θεωρούν ότι δεν μπορούν να την
επενδύσουν παραγωγικά, αλλά ούτε και να την παροχετεύσουν σε περιοχές υψηλού
κινδύνου, όπως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το τελευταίο σημείο αποτελεί αντικείμενο
ιδιαίτερης προσοχής και εξετάζεται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.

20

Στις αρχές Μαΐου η ΕΚΤ χαμήλωσε ακόμη περισσότερο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 0,5%.
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Διάγραμμα 3.6: Βασικό επιτόκιο δανεισμού ΕΚΤ και διατραπεζικό (EURIBOR) δύο
εβδομάδων, Ιανουάριος 2001-Απρίλιος 2013.

Πηγή: Bloomberg

Βέβαια, σε σύγκριση με τις πρωτοβουλίες άλλων κεντρικών τραπεζών, όπως της
αμερικανικής FED, της ιαπωνικής ή της αγγλικής κεντρικής τράπεζας, τα μέτρα της ΕΚΤ ήταν
συγκριτικά πολύ φειδωλά και ακόμη πιο πολύ καθυστερημένα. Επίσης, το γεγονός ότι
πέραν της περικοπής των επιτοκίων (συμβατικό μέτρο) η ΕΚΤ κατέφυγε και σε σειρά μη
συμβατικών μέτρων στα τέλη του 2011, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, καταδεικνύει
ότι υπήρξε ολιγωρία και έλλειψη ετοιμότητας, αφήνοντας τα προβλήματα να διογκωθούν
υπέρμετρα. Αν δε λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι σε ολόκληρη η Ευρωζώνη ασκείται
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, κάτω από συνθήκες ιστορικά πολύ χαμηλού
πληθωρισμού, θα μπορούσε εύκολα να δομηθεί το επιχείρημα ότι υπάρχουν περιθώρια
περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης. Άλλωστε, λίγο περισσότερο πληθωρισμός θα
υποβοηθούσε και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της «υπερχρέωσης» ορισμένων
χωρών-μελών, μειώνοντας το πραγματικό χρέος.
Το βασικότερο όμως πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι ότι, η επίδραση των μέτρων δεν
κατανέμεται ομοιόμορφα στη νομισματική ένωση.

3.3.1 Δυσλειτουργία των μηχανισμών μετάδοσης της νομισματικής
πολιτικής
Τα διάγραμμα 3.7 δείχνει ότι σημαντικές πρωτοβουλίες της ΕΚΤ, όπως οι μειώσεις των
παρεμβατικών επιτοκίων το Νοέμβριο του 2011 και τον Ιούλιο του 2012 (κόκκινες γραμμές),
η δυνατότητα μακροχρόνιου δανεισμού (τριετής δανεισμός στο πρόγραμμα LTRO) τον
Δεκέμβριο του 2011 και τον Φεβρουάριο του 2012 (μπλε γραμμές), καθώς και η
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ανακοίνωση του προγράμματος άνευ ορίων και προειδοποίησης επαναγοράς ομολόγων
από τη δευτερογενή αγορά τον Σεπτέμβριο του 2012 (πράσινη γραμμή), δεν ανιχνεύονται
στα ελληνικά επιτόκια καταθέσεων, αποτυπώνονται ελάχιστα στα ισπανικά, με εξαίρεση το
τελευταίο τρίμηνο, αλλά είναι εύκολα διακριτά στα γερμανικά και τα γαλλικά. Αυτό είναι
ενδεικτικό ότι οι μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, μετά το 2008,
εξασθενούν όσο απομακρυνόμαστε απ’ τον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και είναι
σχεδόν απενεργοποιημένοι στο απώτερο άκρο, όπου βρίσκεται η Ελλάδα. Αυτό ανεβάζει το
κόστος χρήματος για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες, στην προσπάθεια να προσελκύσουν
καταθέσεις, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους ίδιους πελάτες.

Διάγραμμα 3.7: Μεσοσταθμικό επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων
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Πηγή: ΕΚΤ
Τα αυξημένο αυτό κόστος μετακυλύεται, όπως είναι φυσικό, στα επιτόκια χορηγήσεων
(διάγραμμα 3.8). Το επιτόκιο του διαγράμματος (χορηγήσεις μέχρι ενός εκατομμυρίου
ευρώ και διάρκειας από ένα έως πέντε έτη) επελέγη σκόπιμα από την βάση δεδομένων της
ΕΚΤ, γιατί αυτή κατηγορία δανείων θα πρέπει να είναι η πλέον συνήθης από την πλευρά της
ζήτησης εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτών δηλαδή που αποτελούν την
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μια αύξηση κατά 100 -200 μονάδες βάσης εν μέσω
βαθειάς κρίσης, σε σχέση με την περίοδο πριν το 2008, σημαίνει ότι, οι νομισματικές
συνθήκες, είναι κάθε άλλο παρά υποβοηθητικές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Μια επιβάρυνση της τάξης των 400 μονάδων βάσης στο κόστος δανεισμού των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε σχέση με τις γαλλικές ή τις γερμανικές, αν μη τι άλλο,
αποτελεί σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, αν όχι δομικό πρόβλημα επιβίωσης. Υπό
αυτή την άποψη, το αίτημα για «κόψιμο φτηνού χρήματος» είναι παραπάνω από
λογικοφανές.
Θα πρέπει όμως εδώ να προστεθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η νομισματική πολιτική δεν έχει
άμεση επίδραση στις εγχώριες νομισματικές συνθήκες, μια πιο επιθετική νομισματική
χαλάρωση σε επίπεδο Ευρωζώνης θα μπορούσε να αποφέρει έμμεσα οφέλη στην ελληνική
οικονομία, από τη στιγμή που το εξαγωγικό εμπόριο είναι λιγότερο αποκομμένο από το
τραπεζικό σύστημα. Μια τόνωση της ενεργούς ζήτησης π.χ. σε επίπεδο ευρωζώνης θα
διευκόλυνε τις ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια να ανοίξουν νέες αγορές και να
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διαθέσουν τα προϊόντα τους. Επομένως, το γεγονός ότι οι μηχανισμοί μετάδοσης δεν είναι
αποτελεσματικοί αγωγοί της νομισματικής πολιτικής στις περιφερειακές οικονομίες, δεν
συνιστά επιχείρημα ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ δεν αφορά την ελληνική οικονομία.

Διάγραμμα 3.8: Επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις μέχρι € 1 εκατ.
και διάρκειας 1-5 ετών, 2007- 2013
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Οικονομετρικές μελέτες για την εξήγηση των συγκεκριμένων αποκλίσεων δείχνουν ότι οι
βασικότερες επεξηγηματικές μεταβλητές είναι το ύψος του διατραπεζικού επιτοκίου
(EURIBOR) και τα περιθώρια (spreads) ανάμεσα στις αποδόσεις των (δεκαετών) κρατικών
ομολόγων.21 Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Οι διακυμάνσεις του διατραπεζικού επιτοκίου,
μεταξύ άλλων, αντανακλούν το κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατεί στην διατραπεζική
αγορά και, σε περιόδους κρίσης, το κόστος για την ανακατανομή ρευστότητας εκτινάσσεται
λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών, ενώ κάποιες αποκόπτονται τελείως,
ανεξάρτητα από το πόσο είναι διατεθειμένες να πληρώσουν, όπως συνέβη με τις ελληνικές.
Πιο σημαντικό είναι ίσως το εύρημα ότι, η διαστρωμάτωση του αξιόχρεου των τραπεζικών
ιδρυμάτων συμπίπτει και με την αντίστοιχη διαστρωμάτωση των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιούνται, στη βάση των δημοσιονομικών ή άλλων ανισορροπιών. Όταν τα
περιθώρια του κόστους δανεισμού των χωρών διαχέονται τόσο εύκολα στα διατραπεζικά
και στα τραπεζικά επιτόκια, το προφανές συμπέρασμα είναι ότι η χρηματοπιστωτική
ενοποίηση της Ευρωζώνης είναι ακόμη στα σπάργανα, παρά τις ψευδαισθήσεις που είχαν
καλλιεργηθεί κατά την καλή πρώτη δεκαετία.
Συμπερασματικά, η παροχή ρευστότητας εκ μέρους της ΕΚΤ μπορεί να είναι επαρκής για τις
ανάγκες της Ευρωζώνης σύμφωνα με πολλές ενδείξεις, αλλά το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα είναι αποκομμένο από την αγορά ανακατανομής της. Με άλλα λόγια, οι
μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής δεν είναι αποτελεσματικοί σε περιόδους
κρίσης.

21

Βλ. Pill et al [2013].
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3.3.1 Αίτια της δυσλειτουργίας
Γενικά, σε περιόδους χρηματοοικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, η εμπιστοσύνη μεταξύ
των βασικών συντελεστών της αγοράς χρήματος κάμπτεται σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτον
μεταξύ των ιδίων των τραπεζών, οπότε παρεμποδίζεται η ροή της ρευστότητας, από
τράπεζες με πλεονάζουσα προς τράπεζες με ελλειμματική. Δεύτερον, μεταξύ καταθετών και
τραπεζών, οπότε μπορεί να σημειωθούν εκροές, ή ακόμη και κινήσεις πανικού. Τρίτον,
μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών, με τους δεύτερους να παρουσιάζουν αυξημένες
ανάγκες χρηματοδότησης και τις πρώτες να εκφράζουν ενισχυμένες αμφιβολίες για την
ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Τέλος, ένα σύνηθες φαινόμενο είναι ότι
απομειώνεται η αξία των ενεχύρων που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα,
γεγονός που δυσχεραίνει την προθυμία των τραπεζών να αυξήσουν τις χορηγήσεις έναντι
εγγυήσεων.
Όπως εξηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ελληνική κρίση έχει κλονίσει την
εμπιστοσύνη σε όλα τα παραπάνω επίπεδα. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου πρώτα
απαξιώθηκαν και μετά κλειδώθηκαν οι λογιστικές απώλειες μέσω του «κουρέματος»,
καταγράφοντας ζημίες που ξεπέρασαν τα € 30 δις στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο από
το PSI και, με επί πλέον απώλειες, κατά την μετέπειτα «εθελοντική» επαναγορά. Τα
κεφάλαιά τους αναλώθηκαν για την κάλυψη των ζημιών και οι περισσότερες κατέληξαν με
αρνητική καθαρή θέση. Επί πλέον, η χαμηλή πιστοληπτική τους διαβάθμιση τα είχε
απαξιώσει ως ενέχυρο για παροχή ρευστότητας, πρώτα στη διατραπεζική και μετέπειτα
ακόμη και έναντι της ΕΚΤ. Υπήρξαν επίσης σημαντικές εκροές καταθέσεων, δηλαδή
ρευστότητας που θα μπορούσε να μετατραπεί σε δάνεια. Τέλος, η εκθετική αύξηση των
προβληματικών δανείων, οι χρεοκοπίες επιχειρήσεων, η αύξηση της ανεργίας και η
δραματική μείωση των εισοδημάτων, στο πλαίσιο της εσωτερικής υποτίμησης,
ναρκοθέτησε πλήρως την εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών,
δημιουργώντας ένα καταστροφικό φαύλο κύκλο.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η απειλή για έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, τότε δεν
είναι παράξενο ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρέθηκε αποκομμένο από το υπόλοιπο
ευρωπαϊκό. Όπως ήδη εξηγήθηκε, η ποιότητα των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών
σήμερα στερείται της ποιότητας που απαιτείται για τη διασφάλιση απρόσκοπτης
παροχέτευσης ευρωπαϊκής ρευστότητας στην οικονομία, αλλά αυτό δεν είναι άσχετο με τις
πολιτικές επιλογές που ακολουθήθηκαν. Είναι επομένως προφανές ότι, το ερώτημα αν οι
τράπεζες, μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν την
ανάκαμψη της οικονομίας δεν μπορεί να έχει μια απλή και μονοδιάστατη απάντηση. Η
ανακεφαλαιοποίηση είναι αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους,
αλλά όχι ικανή για να πρωταγωνιστήσουν στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας,
από τη στιγμή που οι κρίκοι της αλυσίδας που περιγράψαμε συνεχίζουν να είναι
προβληματικοί.

3.3.3 Εφεδρικοί μηχανισμοί παροχής ρευστότητας
Επειδή η υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής περνά μέσα από τους ισολογισμούς των
κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, μια ματιά στο μέγεθος του ενεργητικού της ΤτΕ
φαίνεται να δείχνει ότι, μεταξύ 2008 και 2012, η ελληνική οικονομία είχε δεχτεί μια
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σημαντική ένεση ρευστότητας. Οι τράπεζες όντως δανείστηκαν σημαντικά ποσά από την
ΤτΕ, όπως άλλωστε φαίνεται και στο διάγραμμα 2.4 του προηγούμενου κεφαλαίου.

Διάγραμμα 3.9: Μέγεθος Ισολογισμού της ΤτΕ, 2003-2012
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013-Ι 2013-Φ 2013-Μ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτία Οικονομικής Συγκυρίας
Το ερώτημα βέβαια είναι αν η ρευστότητα που αντλήθηκε από την ΤτΕ προστέθηκε ως
μέγεθος στο προϋπάρχον αποθεματικό ρευστότητας, ή αν απλά υποκατέστησε απώλειες
που προήλθαν από άλλες πηγές, όπως η διατραπεζική, οι εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων
και οι καταθέσεις. Στη βάση όσων έχουν προαναφερθεί, τα οποία εξάλλου συνοψίζονται
στο διάγραμμα 3.9, αλλά και στο διάγραμμα 2.4, είναι προφανές ότι, η Τράπεζα της
Ελλάδος, υποκατάστησε, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης του ELA, την διατραπεζική
αγορά, προσφέροντας ακριβό χρήμα.
Η σωστή ερμηνεία του ρόλου της ΤτΕ είναι σημαντική, από την άποψη ότι λανθασμένες
αντιλήψεις συνήθως οδηγούν στην καλλιέργεια λανθασμένων προσδοκιών. Αν η Τράπεζα
της Ελλάδος απλά αντέδρασε στην οξυμένη ζήτηση ρευστότητας λόγω αποκλεισμού των
τραπεζών από τα συνήθη κανάλια, τότε η αποκλιμάκωση του ενεργητικού της τους
τελευταίους μήνες μάλλον προέρχεται από την πλευρά της ζήτησης, εκ μέρους δηλαδή των
τραπεζών. Υπάρχει όμως και η λανθασμένη, κατά την άποψή μας, άποψη, ότι η ΤτΕ «κλείνει
τη στρόφιγγα», δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα. Αυτό θα συνέβαινε αν η ΤτΕ
ασκούσε αυτόνομη νομισματική πολιτική, προσπαθώντας να ενισχύσει την τοπική
ρευστότητα, διογκώνοντας αρχικά τη νομισματική βάση, αλλά, για ακατανόητους λόγους,
τώρα επιχειρεί να την συρρικνώσει. Είναι όμως γνωστό από την διεθνή βιβλιογραφία ότι, σε
μια νομισματική ένωση, μια ασύμμετρη διαταραχή στην πραγματική οικονομία (real shock)
μιας μικρής περιφερειακής οικονομίας επηρεάζει κυρίως την διαθέσιμη ρευστότητα
(money supply), η οποία καθίσταται ενδογενής μεταβλητή ακριβώς επειδή η νομισματική
πολιτική δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες της.22

22

Βλ. Sardelis [1993].
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3.4 Ευρήματα έρευνας χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Η πολιτική πιστοδοτήσεων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προς τις
επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες, παρακολουθείται σε εξαμηνιαία
βάση από την ΕΚΤ. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυστηροποίηση ή
χαλάρωση των κριτηρίων πιστοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο συλλέγονται στοιχεία και για
την ελληνική οικονομία, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα
δεν παρουσιάζονται ανά χώρα στην έκθεση της ΕΚΤ, ορισμένες γενικές τάσεις και
συμπεράσματα αξίζει να αναφερθούν. Ορισμένα ευρήματα που αφορούν στην ελληνική
πραγματικότητα παρουσιάζονται στην «Έκθεση του Διοικητή για το 2012» και μια σύντομη
αναφορά πιστεύουμε ότι είναι αρκετά διαφωτιστική.

3.4.1 Τάσεις σε επίπεδο ΕΕ
Συνοψίζοντας τις πιο πρόσφατες τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τελευταίες έρευνες είχαν
καταγράψει μια δραματική αυστηροποίηση των κριτηρίων πιστοδότησης μετά το ξέσπασμα
της κρίσης του 2007, η οποία συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 2009. Κατά την επόμενη
διετία, μέχρι τα μέσα του 2011, σημειώθηκε μια προοδευτική χαλάρωση, η οποία όμως είχε
αρχίσει να αναστρέφεται προς το τέλος του έτους. Οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ, με τα πακέτα
των συμβατικών και μη συμβατικών μέτρων, φαίνεται να διευκόλυναν προσωρινά την
κατάσταση. Σημειώθηκε όμως υποτροπή, με κλιμακούμενη αυστηροποίηση των κριτηρίων
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Τεκμηριώνονται πάντως οι παρακάτω τρεις τάσεις:
1. Μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη νομισματική πολιτική και την
αυστηρότητα των κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, κάθε προσπάθεια
τόνωσης της ρευστότητας εκ μέρους της ΕΚΤ, βασικός δείκτης της οποίας είναι το
μέγεθος του ισολογισμού της, οδηγεί σε σχεδόν ταυτόχρονη χαλάρωση των
κριτηρίων των χορηγήσεων. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι, σε επίπεδο Ευρωζώνης, οι
μηχανισμοί μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής φαίνεται να είναι
αποτελεσματικοί, κάτι που, όπως είδαμε δεν συμβαίνει στη δική μας περίπτωση.
2.

Οι προσδοκίες των τραπεζών για τις οικονομικές συνθήκες τους προσεχείς μήνες,
συνδέονται στατιστικά περισσότερο με τις συνθήκες που επικρατούσαν το
προηγούμενο εξάμηνο, παρά με αυτές που διαμορφώνονται στο αμέσως επόμενο.
Λείπει δηλαδή η διορατικότητα, κάτι που εκπλήσσει, εφόσον πρόκειται για
τράπεζες. Συνεπώς, η διάθεση προς χρηματοδότηση φαίνεται να ακολουθεί παρά
να οδηγεί τις εξελίξεις, κάτι που δεν μπορεί να αποτελεί πηγή αισιοδοξίας για τον
ρόλο των τραπεζών στην προσπάθεια ανάσχεσης της ελληνικής κρίσης.

3. Τέλος, ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση
ευνοϊκού κλίματος για τη χρηματοδότηση των εταιριών είναι οι συνθήκες
ανταγωνισμού, τόσο μεταξύ των ιδίων των τραπεζών, όσο και μεταξύ αυτών και
άλλων πηγών χρηματοδότησης, όπως εκδόσεις χρεογράφων. Εδώ καταγράφεται
μια μείωση του ανταγωνισμού μετά την κρίση του 2007, κυρίως λόγω της
κατάρρευσης της αγοράς τιτλοποιημένων δανείων. Επομένως, χωρίς αξιοσημείωτες
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κεφαλαιακές εισροές από άλλες πηγές, η εσωτερική αγορά κεφαλαίων
αναβαθμίζεται σημαντικά, με βασικό πρωταγωνιστή το Ευρωσύστημα.

3.4.2 Ιδιαίτερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), κατηγορία που είναι ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για την ελληνική πραγματικότητα, είναι πολύ πιο μειονεκτική στην αγορά
κεφαλαίων από ότι αυτή των μεγαλύτερων. Τα ιδιαίτερα διαχρονικά τους προβλήματα,
είναι:23
1. Είναι περισσότερο εξαρτημένες από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα για άντληση
κεφαλαίων από τις μεγάλες, οι οποίες έχουν πρόσβαση και σε άλλες πηγές, όπως οι
εκδόσεις χρεογράφων.
2. Λόγω προβλημάτων ασύμμετρης πληροφόρησης, η πιθανότητα να αντιμετωπίσουν
δυσκολίες χρηματοδότησης είναι σημαντική. Αυτό οφείλεται σε σειρά δομικών
χαρακτηριστικών, τα οποία συνεπάγονται ιδιαίτερα κόστη αξιολόγησης του
αξιόχρεου των ΜΜΕ, όπως:
a. Οι ισολογισμοί και οι λογιστικές τους καταστάσεις είναι συνήθως
συνοπτικές και λιγότερο αναλυτικές.
b. Το καταγεγραμμένο ιστορικό τους όσον αφορά την εξυπηρέτηση δανείων
είναι συνήθως βραχυχρόνιο και, σε πολλές περιπτώσεις, παρουσιάζει
αρρυθμίες που επιβαρύνουν το προφίλ τους.
3.

Η πιστοληπτική τους ικανότητα διαβρώνεται πολύ πιο σύντομα στην καθοδική
φάση του οικονομικού κύκλου, λόγω έλλειψης αποθεμάτων ασφαλείας όσον
αφορά την ρευστότητα, αλλά και την κεφαλαιακή τους βάση.

Συνεπεία των παραπάνω, οι τράπεζες επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποστροφή για
χρηματοδότηση των ΜΜΕ, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης, οι οποίες με τη σειρά τους
εγκλωβίζονται σε ένα φαύλο κύκλο μειωμένου τζίρου, μειωμένης χρηματοοικονομικής
ανθεκτικότητας και αυστηρότερης πιστοδότησης εκ μέρους των τραπεζών.

3.4.3 Πρωτοβουλίες στήριξης των ΜΜΕ
Πρόκειται επομένως για ένα σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι
ΜΜΕ αποτελούν το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων, παράγουν το 60% της
προστιθέμενης αξίας και στηρίζουν περίπου το 75% της ιδιωτικής απασχόλησης (Cœuré
[2013]. Είναι επομένως αυτονόητο ότι γίνονται πολλές προσπάθειες να στηριχθούν οι ΜΜΕ
με πολλούς τρόπους, ώστε να παρακάμπτονται τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν.
Παραδείγματος χάριν, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει προγράμματα
κρατικών εγγυήσεων για δάνεια προς ΜΜΕ, ώστε να αμβλύνεται ο εκλαμβανόμενος από τις
τράπεζες πιστωτικός κίνδυνος και να ενθαρρύνονται οι πιστοδοτήσεις. Έχουν επίσης
συσταθεί κεφάλαια συμμετοχών (venture capital) με συμμετοχή δημοσίων και ιδιωτικών
κεφαλαίων για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και νεοσύστατων ΜΜΕ,
διαχειριζόμενα από επαγγελματίες του χώρου.
23

Βλ. Cœuré [2013].
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Υπό εξέλιξη είναι επίσης πρωτοβουλίες για την απευθείας πρόσβαση ΜΜΕ στις αγορές
κεφαλαίων, με τη στήριξη της ΕΤΕπ και της θυγατρικής της Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.
Η ιδέα είναι να εκδίδονται ομόλογα καλυμμένα από δέσμες δανείων προς ΜΜΕ και, εν
μέρει εγγυημένα από την ΕΤΕπ, να τιτλοποιούνται δηλαδή δάνεια των ΜΜΕ με μερική
ανάληψη κινδύνου εκ μέρους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η προσπάθεια
υποβοηθείται και από μια πρόσφατη πρωτοβουλία (Prime Collateralized Securities Initiative
(PCS), με στόχο την τυποποίηση τιτλοποιημένων ομολόγων για δάνεια ΜΜΕ, με βελτίωση
της διαφάνειας, της ποιότητας των υποκείμενων δανείων και της απλούστευσης των
εκδοτικών διαδικασιών.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση των
εποπτικών κεφαλαίων για δάνεια προς τις ΜΜΕ, ενθαρρύνοντας έτσι τις τράπεζες να
χαλαρώσουν τα κριτήρια πιστοδοτήσεων. Παραδείγματος χάριν, με το σημερινό καθεστώς,
δάνεια άνω του ενός εκατομμυρίου προς ΜΜΕ επιβαρύνονται με συντελεστή κινδύνου
100% αν η επιχείρηση δεν έχει αξιολογηθεί από οίκο αξιολόγησης, κάτι που ισχύει για
σχεδόν όλες τις ΜΜΕ, αλλά ευνοεί μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν βαθμό πιστοληπτικής
ικανότητας τουλάχιστον ΒΒΒ και, ως εκ τούτου, τα δάνειά προς αυτές επιβαρύνονται με
μικρότερο συντελεστή κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτή η διάκριση προβλέπεται να αρθεί
έπειτα από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον για δάνεια μέχρι € 1,5 εκατ.,
μειώνοντας τον συντελεστή σε 76,2% (Cœuré [2013]).
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι αρκετά διαφωτιστικά για τους προβληματισμούς γύρω
από το θέμα χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αλλά υπάρχει
θέληση να αντιμετωπιστεί τόσο με χρηματοοικονομικές καινοτομίες, όσο και με αλλαγές
στο θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο.

3.4.4 Ιδιαίτερα προβλήματα των ελληνικών ΜΜΕ
Με φόντο τα παραπάνω ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι αναμενόμενο οι ελληνικές ΜΜΕ να
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες χρηματοδότησης, λόγω του συνδυασμού της
βαθιάς κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι τράπεζες. Από την πιο
πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω σημεία:
1. Οι ελληνικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν το υψηλότερο ποσοστό απορρίψεων για
χρηματοδότηση στην Ευρωζώνη, με ποσοστό περίπου 45% έναντι μέσου όρου
Ευρωζώνης περίπου 20%.24
2. Το ποσοστό των αιτήσεων δανεισμού που καλύφθηκαν πλήρως είναι 20% για τις
ελληνικές ΜΜΕ, έναντι μέσου όρου ΕΖ 62%.
3. Ιεραρχώντας το πιο σημαντικό τους πρόβλημα, ανάμεσα στις επιλογές
χρηματοδότηση και εξεύρεση πελατών, οι ελληνικές ΜΜΕ απαντούν σε ποσοστό
35%, αλλά με έντονα ανοδική τάση, το πρόβλημα χρηματοδότησης, έναντι περίπου
18% μέσου όρου ΕΖ. Το πρόβλημα εξεύρεσης πελατών εκλαμβάνεται εξίσου
σημαντικό για τις ελληνικές ΜΜΕ, αλλά με πτωτική τάση, σε αντίθεση με τις

24

Βλ. «Έκθεση Διοικητή για το έτος 2012» σελ. 191-196. Τα ποσοστά που αναφέρονται δεν είναι
απολύτως ακριβή γιατί πρόκειται για μεταφορές από διαγράμματα.
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απαντήσεις των ΜΜΕ της υπόλοιπης ΕΖ, το οποίο ιεραρχείται υψηλότερα (30%)
αλλά χωρίς αισθητές διαχρονικές διακυμάνσεις.
4. Περίπου το 60% των ελληνικών ΜΜΕ δηλώνουν μειωμένη διαθεσιμότητα
τραπεζικής χρηματοδότησης σε σχέση με το εξάμηνο της προηγούμενης έρευνας
(Οκτώβριος 2011-Μάρτιος 2012). Επίσης, περίπου 40% δηλώνουν μειωμένη
διαθεσιμότητα εμπορικών πιστώσεων.
5. Σχεδόν το 50% των ελληνικών ΜΜΕ αντιμετωπίζει κλιμακούμενη αυστηροποίηση
των μη επιτοκιακών όρων χρηματοδότησης. Απαιτούνται δηλαδή ενισχυμένες
εγγυήσεις.
6. Τέλος, περίπου το 50% περιμένει περισσότερη πιστωτική συστολή για το επόμενο
εξάμηνο, ενώ πληθαίνουν οι ΜΜΕ που δεν υποβάλλουν καν αίτηση
δανειοδότησης, με την αιτιολογία ότι πρόκειται για μάταιη προσπάθεια.
Στα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλοι παράγοντες
οι οποίοι, κατά πάσα πιθανότητα, επιβαρύνουν τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την
ασύμμετρη πληροφόρηση. Ένας τέτοιος παράγοντας θα πρέπει να σχετίζεται με την
επιδιωκόμενη αλλαγή του παραγωγικού προτύπου. ΜΜΕ παρωχημένων κλάδων, οι οποίες
σήμερα μπορεί να εμφανίζουν υψηλή ανάγκη χρηματοδότησης ακόμη και για την
εξυπηρέτηση παλιών δανείων, μάλλον θα βρεθούν χαμηλά στις προτεραιότητες των
τραπεζών. Όμως, μια αυστηροποίηση των κριτηρίων χρηματοδότησης προς αυτές, όσο
δικαιολογημένη να είναι, εμμέσως θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την διάθεση των τραπεζών
να αυξήσουν το ενεργητικό τους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη
χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, ακόμη και στους κλάδους υψηλής προτεραιότητας,
δηλαδή τις εξαγωγικές, υψηλής τεχνολογίας, κλπ, οι οποίες θα ξεκινούν την προσπάθεια
με το μειονέκτημα του «αγνώστου».
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας μπορεί να είναι η σαρωτική αναδιάρθρωση του
τραπεζικού τομέα. Το πελατολόγιο των τραπεζών που εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται
είναι, κατά κανόνα, άγνωστα στους νέους δυνητικούς δανειοδότες. Ως εκ τούτου, οι
διαδικασίες εγκρίσεων θα είναι πιο χρονοβόρες, πιο τυπικές και πιο αποστασιοποιημένες
λόγω έλλειψης εξοικείωσης, ιδιαίτερα αν παλαιότερα δάνειά τους παρουσιάζουν
αρρυθμίες στην εξυπηρέτησή τους.
Συμπερασματικά, η ταυτόχρονη αναδιάρθρωση της οικονομίας και του τραπεζικού
συστήματος μάλλον προσθέτει επιπρόσθετα εμπόδια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ,
επιβραδύνοντας έτσι τους ρυθμούς μιας επιθυμητής, αλλά ενδεχόμενης, ακόμη, ανάταξης
της πραγματικής οικονομίας.

3.5 Αναγκαίες παρεμβάσεις με μη συμβατικά μέτρα
Από τα παραπάνω θα πρέπει να στοιχειοθετείται επαρκώς η διαπίστωση ότι οι
διαβρωμένοι ισολογισμοί τόσον των τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού
τομέα, ιδίως των μικρομεσαίων, επιδρούν περιοριστικά για την άντληση και διοχέτευση
ρευστότητας στην οικονομία. Όπως έχει εξηγηθεί, μέτρα γενικού χαρακτήρα, όπως η
πρόσφατη μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου της ΕΚΤ στο 0,5%, είναι μεν ευπρόσδεκτα
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αλλά, προς το παρόν, έχουν ελάχιστη επίδραση στα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα. Όταν το
πρόβλημα, σε πρώτο πλάνο, εντοπίζεται στο αξιόχρεο των τραπεζών έναντι του
Ευρωσυστήματος, και σε δεύτερο μεταξύ καταθετών, επιχειρήσεων και δημοσίου, το οποίο
πέραν του ρόλου του ως δανειολήπτη είναι και βασικός εκδότης εγγυήσεων προς όλες τις
κατευθύνσεις, έναντι των τραπεζών, των αγορών και των εταίρων, οι παρεμβάσεις πρέπει
να είναι επιλεκτικές και με στόχευση στο πραγματικό πρόβλημα.
Από αυτή την άποψη, αυτό που χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι μια ποιοτική
αναβάθμιση των εγγυήσεων που μπορεί να εκδώσει ο κάθε εμπλεκόμενος στην αλυσίδα
της ρευστότητας, από την κεντρική τράπεζα μέχρι τον τελευταίο δανειολήπτη, ώστε να
ενισχυθεί το αξιόχρεο του κάθε δανειολήπτη. Συμπληρωματικά, θεσμοί που έχουν ευθύνη
για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, πρέπει να αναλάβουν περισσότερους κινδύνους,
ώστε να αποδυναμωθεί η αντίληψη ότι τοποθετήσεις κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία
συνεπάγεται ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου σε σχεδόν απαγορευτικά επίπεδα.
Από τις συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις της ΤτΕ προκύπτει ότι, ακόμη και σήμερα
(Μάρτιος 2013), η παρεχόμενη ρευστότητα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας των
ενεχύρων κατά σχεδόν 30%. Είναι επομένως αυταπόδεικτο ότι, μια χαλάρωση των
κριτηρίων καταλληλότητας των ενεχύρων εκ μέρους της ΕΚΤ, τουλάχιστον για τις τράπεζες
των χωρών που είναι σε προγράμματα προσαρμογής, θα διευκόλυνε πολύ περισσότερο
από ότι η μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ανάληψη
περισσότερων κινδύνων εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας, κάτι που όμως δεν θα πρέπει να
θεωρείται ασύμβατο με την άσκηση σταθεροποιητικής πολιτικής.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παροχή κρατικών εγγυήσεων για τις εκδόσεις
τραπεζικών χρεογράφων, κάτι που έγινε σε μεγάλη έκταση σε ολόκληρη την Ευρωζώνη (και
όχι μόνο) μετά το 2007. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το τελευταίο πακέτο ύψους € 30δις έχει
αξιοποιηθεί μόνο κατά το ήμισυ από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι, με το
σημερινό κόστος χρήματος, οι ίδιες οι τράπεζες κρίνουν ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες
ορθής τοποθέτησής της στην πραγματική οικονομία. Σε κάθε όμως περίπτωση, επειδή οι
κρατικές ενισχύσεις είναι απαραίτητες για την αποδοχή των τραπεζικών ομολόγων εκ
μέρους της ΕΚΤ, αυτές θα πρέπει να ανακυκλώνονται ακόμη και με χαμηλότερο κόστος
κατά την ωρίμανση των εκδόσεων, ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική δυνατότητα
διόγκωσης της ρευστότητας.
Στην ίδια βέβαια κατεύθυνση κινούνται και ορισμένες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη,
όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η οποία έχει καταρτίσει
πρόγραμμα διοχέτευσης φθηνών σχετικά δανείων προς τις ελληνικές τράπεζες, εν μέρει
καλυπτόμενα από εγγυήσεις του δημοσίου, σε αναλογία 3:1. Η ΕΤΕπ αναλαμβάνει δηλαδή
κινδύνους που δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει η ΕΚΤ, λειτουργώντας επικουρικά προς
το Ευρωσύστημα.
Επίσης, με στόχο την ενίσχυση του κρίκου τράπεζες-επιχειρήσεις, η ΕΤΕπ προχωρά στην
ίδρυση μιας θυγατρικής, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, με στόχο την χορήγηση
βραχυπρόθεσμων πιστώσεων προς ελληνικές ΜΜΕ, προκειμένου να διευκολύνονται στην
προμήθεια πρώτων υλών από το εξωτερικό. Τέλος, η ΕΤΕπ έχει αποφασίσει να συμβάλει
στη δημιουργία Ταμείου Επιμερισμού Κινδύνων για χρηματοδοτήσεις έργων υποδομών, με
εγγυήσεις πόρων του ΕΣΠΑ και με μόχλευση των εγγυήσεων 1,5:1.
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Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο καλύπτει μερικώς με εγγυήσεις ορισμένους τύπους
επιχειρηματικών δανείων από τις εγχώριες τράπεζες. Διαθέτει επίσης κεφάλαια,
προερχόμενα από το ΕΣΠΑ, για τη συγχρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων με τις
τράπεζες.
Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν, κατά την άποψή μας, την σωστή κατεύθυνση των
απαιτούμενων παρεμβάσεων έως ότου αποκατασταθεί η καλή λειτουργία των μηχανισμών
μετάδοσης. Κρατικές εγγυήσεις, υποβοηθούμενες από εγγυήσεις ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, όπως το EFSF ή η ΕΤΕπ, μπορούν σε μεγάλο
βαθμό να αναχαιτίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των αδύναμων εγχώριων ισολογισμών
και την, μέσω αυτών, ανατροφοδότηση της κρίσης. Θα ήταν δε περιττό να υπογραμμιστεί η
σημασία της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας του δημοσίου σε αυτή την
προσπάθεια.
Μεσο-μακροπρόθεσμα, το υπό διαμόρφωση σχέδιο για τραπεζική ενοποίηση θα μπορούσε
επίσης να διευκολύνει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως βέβαια και άλλων
περιφερειακών χωρών της Ευρωζώνης. Ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων
θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, να σταθεροποιήσει τις καταθέσεις, ακόμη και αν
προέκυπταν αμφιβολίες ή πραγματικά προβλήματα για τη μακροοικονομική κατάσταση
μιας χώρας. Επίσης, κοινή εποπτεία με ομοιόμορφους κανόνες θα μπορούσε να συμβάλει
στην ομαλότερη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς, αμβλύνοντας προβλήματα που
σχετίζονται με ασύμμετρη πληροφόρηση και οδηγούν σε καθολική απομόνωση τα
τραπεζικά συστήματα αδύναμων χωρών. Στην ίδια κατεύθυνση θα συνέβαλε και κοινό
ταμείο εκκαθάρισης αφερέγγυων τραπεζών, με κοινούς κανόνες, σπάζοντας τον κρίκο
μεταξύ τραπεζικών και δημοσιονομικών κρίσεων.
Υπάρχει επομένως και πρόβλημα αρχιτεκτονικής στο σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα
της Ευρωζώνης, το οποίο, μετά το 2008, έχει εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Στην
περίπτωση της Ελλάδας, το δημοσιονομικό πρόβλημα έγινε και τραπεζικό, ενώ στις
περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Κύπρου το τραπεζικό έγινε και δημοσιονομικό. Σε
ενδιάμεσες περιπτώσεις, όπως της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, η αμφίδρομη
σχέση είναι εξίσου εμφανής, με το ένα πρόβλημα να ανατροφοδοτεί το άλλο,
αποσταθεροποιώντας τις οικονομίες. Επομένως, σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις για την
καλύτερη λειτουργία των υποδομών της νομισματικής ένωσης θα εκλαμβάνονταν σαν
σαφές μήνυμα για την εμβάθυνση νομισματικής ολοκλήρωσης. Ένα τέτοιο μήνυμα θα
μπορούσε να έχει και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, επανασυνδέοντας σε σύντομο
χρονικό διάστημα τις ελληνικές τράπεζες με την ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά. Δυστυχώς
όμως, η πολιτική κακοφωνία γύρω από το θέμα συνεχίζει να υποδαυλίζει τη δυσπιστία, με
υψηλό βέβαια τίμημα για τις ήδη αποσταθεροποιημένες οικονομίες.
Πέραν όμως των περιορισμένων δυνατοτήτων του τραπεζικού συστήματος να συμβάλει
στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης, όπως από την ΕΕ για τα προγράμματα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο υποτονικής δραστηριότητας, η απορρόφηση των
κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 βελτιώθηκε το
δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτους,, οδηγώντας σε αύξηση του ετήσιου ρυθμού
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απορρόφησης στο 88,4%, από 59,5% του πρώτου εξαμήνου. Για το τρέχον έτος, ο συνολικός
στόχος απορρόφησης κονδυλίων είναι 3,89 δις ευρώ, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το
2012 (3,73 δις ευρώ). Επίσης, αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της
7/8ης Φεβρουαρίου 2013, η Ελλάδα εξασφάλισε κονδύλια ύψους € 14,6 δις για την
υλοποίηση διαρθρωτικών πολιτικών για την περίοδο 2014-2020 και, επιπλέον, € 1,8 δις για
την αγροτική ανάπτυξη, πέραν των επιδοτήσεων. Θετικό για την ελληνική οικονομία είναι
επίσης το γεγονός ότι, για χώρες που βρίσκονται σε προγράμματα δημοσιονομικής
προσαρμογής, διασφαλίστηκε ποσοστό έως και 90% κοινοτικής συμμετοχής στα
συγχρηματοδοτούμενα έργα.

3.6 Ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
Μια σημαντική παράμετρος για τη διαθέσιμη ρευστότητα προς τον ιδιωτικό τομέα
σχετίζεται και με την κατανομή της συνολικής ρευστότητας ανάμεσα στους δύο βασικούς
τομείς, τον δημόσιο και τον ιδιωτικό. Το πρόβλημα έχει δύο πτυχές. Πρώτον, το δημόσιο
μπορεί να συσσωρεύει ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι του ιδιωτικού, οπότε ο ιδιωτικός
εμμέσως χρηματοδοτεί δραστηριότητες του δημοσίου. Δεύτερον, οι τράπεζες καλούνται να
καλύπτουν τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων, δεσμεύοντας σημαντικά ποσά ρευστότητας.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα25, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του
ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τον ιδιωτικό ανέρχεται σε € 8,1 δις ή 4,5% επί του ΑΕΠ,
στο τέλος του πρώτου τριμήνου, από € 8,8 δις στα τέλος του 2012. Σημειώνεται επομένως
μια κάποια πρόοδος, αλλά είναι αργή και σε αναντιστοιχία με τις πιεστικές ανάγκες των
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Αν υποτεθεί ότι η ροή της αποπληρωμής
συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς, για την πλήρη εξόφληση θα απαιτηθούν πάνω
από τρία χρόνια, οπότε τίθενται το ερώτημα πως οι εταιρείες θα αναχρηματοδοτούν στο
μεσοδιάστημα τις δικές τους συσσωρευμένες υποχρεώσεις. Ελλοχεύει επίσης ο κίνδυνος μη
εξόφλησης κάποιων οφειλών, λόγω των νέων, αυστηρότερων, διαδικασιών πιστοποίησης
που επέβαλε η task force, ιδίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες ανελήφθησαν με
χαλαρές και ανεπαρκείς διαδικασίες. Το μόνο παρήγορο στοιχείο είναι ότι, το μνημόνιο του
Δεκεμβρίου προβλέπει εκταμιεύσεις ύψους €8 δις, κατά τη διάρκεια του 2013, ακριβώς για
την αποπληρωμή εκκρεμών οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα.
Όσον αφορά τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων, ο συνολικός όγκος τραπεζικής ρευστότητας
που δεσμεύονταν από τις διάφορες εκδόσεις ήταν, στις αρχές του 2012, της τάξης των € 15
δις και, ο στόχος που είχε τεθεί στο δεύτερο μνημόνιο ήταν να μειωθεί στα € 9 δις στα τέλη
του έτους και περαιτέρω στα € 6 δις στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2013. Αυτό βέβαια
θα αποδέσμευε ρευστότητα για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά οι στόχοι αναθεωρήθηκαν όταν
διαπιστώθηκε χρηματοδοτικό κενό κατά την αναθεώρηση του δεύτερου μνημονίου. Έτσι ο
στόχος επανήλθε στα € 15 δις, για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2014. Πέραν όμως των €
9 δις που θα συνεχίσουν να δεσμεύονται για τις εκδόσεις, το σημαντικότερο ίσως είναι ότι
τέθηκε πλαφόν € 3,2 δις για χρήση ενεχύρων από το Ευρωσύστημα, μάλιστα με «κούρεμα»
15% επί της ονομαστικής τους αξίας. Επομένως, οι τράπεζες που συμμετέχουν στις
δημοπρασίες πρακτικά καλούνται να αυτοχρηματοδοτούν έντοκα γραμμάτια ύψους σχεδόν
25

Βλ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 30 Απριλίου 2013.
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€ 12 δις. Πέραν πάσης αμφιβολίας, αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να εκτοπίζεται
ρευστότητα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα.
Αυτός είναι άλλωστε και ο προφανής στόχος του πλαφόν, ώστε να συνεχίσει η πίεση για τις
διαρθρωτικές αλλαγές.

3.8 Συμπεράσματα
Σε μια οικονομία που είναι στον έκτο συνεχόμενο χρόνο ύφεσης, με πρωτόγνωρα ποσοστά
ανεργίας και ξέφρενους ρυθμούς χρεοκοπιών, το κοινωνικό αίτημα για «τόνωση της
ρευστότητας», προκειμένου να ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα, είναι παραπάνω
από εύλογο. Ως εκ τούτου, το τρίτο μέρος της μελέτης επικεντρώθηκε στο ερώτημα αν
έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια τόνωσης της ρευστότητας και, αν όχι, σε τι μπορεί να
οφείλεται η ανεπάρκεια που βιώνουν οι συντελεστές της οικονομίας και πως μπορεί να
περιοριστεί.
Σύμφωνα με ορισμένους συμβατικούς δείκτες, η διαθέσιμη ρευστότητα σε επίπεδο
Ευρωζώνης, εμφανίζεται επαρκής. Υπάρχει όμως σοβαρό πρόβλημα κατανομής και
διοχέτευσής της προς τις χειμαζόμενες οικονομίας της περιφέρειας. Γενικά μέτρα
χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, κατά τους προηγούμενους
μήνες, επηρέασαν ελάχιστα τις σφιχτές συνθήκες ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.
Το κόστος δανεισμού των ιδίων των τραπεζών παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, για συνθήκες
ευρωζώνης, το οποίο, μετακυλυόμενο στον ιδιωτικό τομέα, αντικειμενικά υπονομεύει την
ποιότητα των δανείων. Αν δε προστεθεί και το γεγονός ότι η αδύναμη κεφαλαιακή βάση
των τραπεζών από μόνη της λειτουργεί ανασχετικά στη διάθεσή τους να αναλάβουν νέους
κινδύνους, δεδομένων και των κλιμακούμενων επισφαλειών, είναι σαφές ότι υπάρχει μια
αντικειμενική δυσκολία αύξησης του ενεργητικού τους. Εντοπίζονται επομένως σημαντικές
δυσλειτουργίας σε επίπεδο ευρωζώνης, με ανεπαρκείς και αναποτελεσματικούς
μηχανισμούς μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, οι οποίες φέρουν σημαντικό μέρος
της ευθύνης για την συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση των χωρών της περιφέρειας. Οι
εφεδρικοί μηχανισμοί που ενεργοποιήθηκαν, όπως ο ELA, αποτελούν μεν μια χρήσιμη
δικλείδα ασφαλείας, αποδεικνύονται όμως ανεπαρκείς για την σταθεροποίηση της
οικονομίας. Από τα στοιχεία δε των τελευταίων μηνών προκύπτει ότι το τραπεζικό
ενδιαφέρον να δανειστεί για να δανείσει βαίνει μειούμενο.
Η ευρωπαϊκή έρευνα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, δίνει
στις ελληνικές ΜΜΕ την άχαρη πρωτιά σε δυσκολίες χρηματοδότησης, με κλιμακούμενη
μάλιστα αυστηροποίηση των κριτηρίων πιστοδότησης. Η ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του
τραπεζικού τομέα και της πραγματικής οικονομίας, στα νέα παραγωγικά πρότυπα και σε
συνθήκες κρίσης, είναι βέβαιο ότι οξύνει τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασύμμετρη
πληροφόρηση, το δομικό εμπόδιο για ορθολογική και απρόσκοπτη χρηματοδότηση
επιχειρηματικών σχεδίων. Τα τραπεζικά πελατολόγια ανακατανέμονται και πολλές
εταιρείες καλούνται να προσδεθούν σε νέες τράπεζες. Υπό αυτή την έννοια, μια σύντομη
ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά και της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα
θα μπορούσε να απεγκλωβίσει ενέργεια και να στρέψει το ενδιαφέρον των διοικήσεων σε
στόχους παραγωγής και ανεύρεσης επενδυτικών ευκαιριών.
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Με δεδομένες τις παραπάνω δυσκολίες και της αδυναμίας της Ελλάδος, ως μικρής και
υπερχρεωμένης χώρας, να διαμορφώσει τις νομισματικές συνθήκες της Ευρωζώνης
σύμφωνα με τις ανάγκες της, οι απαιτούμενες παρεμβάσεις πρέπει να είναι επιλεκτικές και
καλά στοχευμένες. Η διαπίστωση ότι η υποβαθμισμένη ποιότητα των τραπεζικών και
επιχειρηματικών ισολογισμών, μαζί με τις ισχνές προοπτικές κερδοφορίας και
εισοδημάτων, στοιχειοθετούν αντικειμενικό εμπόδιο για ταχύτερη πιστωτική επέκταση,
δείχνει και την κατεύθυνση των παρεμβάσεων που απαιτούνται. Άμεση προτεραιότητα
πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθμιση των εμπλεκόμενων ενεχύρων και εγγυήσεων. Σε
πρώτο επίπεδο, αυτό ισχύει για τα κριτήρια καταλληλότητας των τραπεζικών ενεχύρων για
παροχή ρευστότητας εκ μέρους της ΕΚΤ, ώστε να διευρυνθεί η γκάμα των περιουσιακών
στοιχείων που γίνονται αποδεκτά και να περιοριστεί το «κούρεμα» επί των ονομαστικών
τους αξιών. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια περισσότερη και φθηνότερη διαθέσιμη ρευστότητα
για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε δεύτερο επίπεδο απαιτείται μια περισσότερο
θαρραλέα ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων από την πλευρά θεσμικών οργάνων που
είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη για την σταθεροποίηση της οικονομίας, τόσο εγχώρια
όσο και ευρωπαϊκά. Τέτοιες, αν και μικρής, σχετικά, έκτασης, πρωτοβουλίες είναι υπό
εξέλιξη, κυρίως από πλευράς ελληνικού δημοσίου και ΕΤΕπ, με διάφορα προγράμματα
συγχρηματοδότησης, παροχής εγγυήσεων και επιμερισμού κινδύνων για δάνεια προς
ελληνικές ΜΜΕ. Είναι σαφές ότι επέκταση τέτοιων πρωτοβουλιών είναι παραπάνω από
επιβεβλημένη, ιδιαίτερα προς εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό, προκειμένου να
διευκολυνθούν για προμήθειες πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων. Η όλη
προσπάθεια θα μπορούσε επίσης να υποστηριχτεί από μια ξεκάθαρη πολιτική δέσμευση
για ταχεία προώθηση της τραπεζικής ενοποίησης, σύμφωνα με τις αρχικές φιλοδοξίες και
τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, κάθε αναβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας θα προσέδιδε επιπρόσθετη αξία στις παρεχόμενες κρατικές
εγγυήσεις, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα και την επέκτασή τους.
Προς το παρόν όμως, υπάρχει εμφανής δυσκαμψία, προφανώς για να ασκείται πίεση για
ταχύτερη προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Ένδειξη αυτού αποτελεί το πλαφόν για
τη χρηματοδότηση των εντόκων γραμματίων από το Ευρωσύστημα, που στην πράξη
συνεπάγεται εκτοπισμό ρευστότητας από τον ιδιωτικό τομέα προς όφελος του δημοσίου.
Επομένως, σε αντιδιαστολή με τις κοινωνικές ανάγκες, η ρευστότητα φαίνεται να συνεχίζει
να αποτελεί εργαλείο άσκησης πολιτικής πίεσης από το κέντρο προς την περιφέρεια της
Ευρωζώνης, δοκιμάζοντας επικίνδυνα τις αντοχές των κοινωνιών, αλλά και τη συνοχή της.
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