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2 Περίλθψθ 

Περίληυη 

 

Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ κεγάισλ 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ηεο Αξγεληηλήο (2000), ηεο Λεηνλίαο (2008) θαη ηεο 

Διιάδαο (2010). θνπφο είλαη κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχγθξηζεο λα 

πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ειιεληθή θξίζε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.  

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά 

ππνδείγκαηα πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ αλάιπζε. 

Οη ξίδεο ηεο θξίζεο θάζε ρψξαο μεθηλνχλ αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ ην 

μέζπαζκά ηεο. πσο θαίλεηαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γηα θάζε 

ρψξα ζηα επφκελα ηξία θεθάιαηα, απηέο έρνπλ θνηλά ζηνηρεία. Λφγσ δνκηθψλ 

αδπλακηψλ θαη κε θαηαιχηε ην ζχζηεκα ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ 

δηαηεξνχζαλ έραζαλ ζηαδηαθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Γηα ηελ Αξγεληηλή 

ε ιχζε πξνήιζε ηειηθά κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο ηεο. Ζ Λεηνλία θαη ε 

Διιάδα αθνινχζεζαλ άιιε πνιηηηθή. Δπέιεμαλ λα θάλνπλ εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε, δηαηεξψληαο ε κηα ηε ζηαζεξή ηζνηηκία ηεο κε ην επξψ θαη ε άιιε 

παξακέλνληαο ζηελ επξσδψλε. 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε επηινγήο  

ζην επφκελν θεθάιαην, εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ελ εμειίμεη 

ειιεληθή θξίζε. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ε νηθνλνκία 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθά κεγάινο ιφγσ ηεο αθακςίαο κηζζψλ θαη ηηκψλ θαη 

ην απνηέιεζκα παξακέλεη αβέβαην. Ζ επηκήθπλζε ησλ πξνγξακκάησλ 

εμπγίαλζεο είλαη ζπλεπψο επηβεβιεκέλε. Ζ αλάιεςε αλαπηπμηαθψλ 

πνιηηηθψλ είλαη επηηαθηηθή ψζηε λα θαηεπζπλζεί ε νηθνλνκία ζε λένπο 

παξαγσγηθφηεξνπο θαη αληαγσληζηηθφηεξνπο ηνκείο θαη παξάιιεια λα κελ 

απνιέζεη πεξεηαίξσ έδαθνο ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο.  

 

 

 

 

 

 



 
3 Περίλθψθ 

1 Περιετόμενα 

Πεξίιεςε................................................................................................................................. 2 

Πίλαθεο .................................................................................................................................... 4 

Γηαγξάκκαηα........................................................................................................................... 4 

2 Θεσξεηηθφ Τπφβαζξν ................................................................................................... 6 

2.1 Μεηαβιεηέο ............................................................................................................. 6 

2.1.1 Μεηαβιεηέο Αγνξάο Αγαζψλ Καη Τπεξεζηψλ ............................................ 7 

2.1.2 Μεηαβιεηέο Αγνξάο  Υξήκαηνο .................................................................... 8 

2.2 Σν Τπφδεηγκα IS/LM .............................................................................................. 9 

2.3 Σν Τπφδεηγκα Mundell - Fleming ....................................................................... 10 

2.4 Σν Τπφδεηγκα πλαζξνηζηηθήο Εήηεζεο θαη πλαζξνηζηηθήο Πξνζθνξάο ... 12 

2.5 Ολνκαζηηθή Τπνηίκεζε ....................................................................................... 13 

2.5.1 Depreciation .................................................................................................. 13 

2.5.2 Devaluation ................................................................................................... 15 

2.6 Δζσηεξηθή Τπνηίκεζε ......................................................................................... 16 

3 Ζ Κξίζε Σεο Αξγεληηλήο .............................................................................................. 18 

3.1 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία .............................................................................................. 18 

3.2 Σν Ξέζπαζκα ηεο Κξίζεο ................................................................................... 23 

3.2.1 Βαζηθνί Παξάγνληεο ..................................................................................... 23 

3.2.2 Σν Υξνληθφ Σεο Κξίζεο ............................................................................... 26 

3.3 Αληηκεηψπηζε ........................................................................................................ 27 

3.3.1 Γηιήκκαηα Πνιηηηθήο .................................................................................... 27 

3.3.2 Ζ Καηαιιειφηεηα Σνπ Currency Board ..................................................... 29 

3.4 Απνηέιεζκα .......................................................................................................... 31 

4 Ζ Κξίζε Σεο Λεηνλίαο ................................................................................................. 35 

4.1 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία .............................................................................................. 35 

4.1.1 Ζ Πξψηε Φάζε Σεο Μεηάβαζεο ................................................................ 36 

4.1.2 Ζ Γεχηεξε Φάζε Σεο Μεηάβαζεο .............................................................. 37 

4.1.3 Ζ Φάζε ηεο Αλάπηπμεο ............................................................................... 39 

4.2 Σν Ξέζπαζκα Σεο Κξίζεο .................................................................................. 41 

4.3 Αληηκεηψπηζε ........................................................................................................ 43 

4.3.1 Γηιήκκαηα Πνιηηηθήο .................................................................................... 43 

4.3.2 Δπηινγή ......................................................................................................... 45 

4.3.3 ηφρνη Πξνγξάκκαηνο ................................................................................. 46 



 
4 Πίνακεσ 

4.4 Απνηέιεζκα - Κξηηηθή .......................................................................................... 47 

5 Ζ Κξίζε Σεο Διιάδαο ................................................................................................. 51 

5.1 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία .............................................................................................. 51 

5.1.1 Ζ Έληαμε ηελ ΟΝΔ Καη ε Πνξεία Πξνο Σελ Κξίζε ................................ 54 

5.2 Σν Ξέζπαζκα Σεο Κξίζεο .................................................................................. 59 

5.3 Αληηκεηψπηζε ........................................................................................................ 62 

5.3.1 Γηιήκκαηα Πνιηηηθήο .................................................................................... 63 

5.3.2 Δπηινγή ......................................................................................................... 64 

5.4 Απνηέιεζκα .......................................................................................................... 66 

6 πγθξίζεηο ..................................................................................................................... 70 

6.1 Αξγεληηλή – Διιάδα ............................................................................................. 70 

6.2 Λεηνλία - Διιάδα .................................................................................................. 72 

7 πκπέξαζκα ................................................................................................................. 78 

8 Βηβιηνγξαθία ................................................................................................................. 82 

 

Πίνακες 

 

3.1 –  Αξγεληηλή 1991 -1998. ...................................................................... 21 

3.2 – Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζηελ Αξγεληηλή ......... 22 

3.3 –  Αξγεληηλή 1999 -2002. ...................................................................... 25 

3.4 –  Αξγεληηλή 2003 -2010. ...................................................................... 31 

4.1 – Λεηνλία 1993 -1995. .......................................................................... 37 

4.2 - Λεηνλία 1996 -2003. ........................................................................... 38 

4.3 – ηφρνη Πξνγξάκκαηνο ηαζεξνπνίεζεο Οηθνλνκίαο .......................... 47 

4.4 - Λεηνλία 2010 -2016. (Οη Πξνβιέςεηο Ξεθηλνχλ Απφ ην 2011). ............ 50 

5.1 – Διιάδα 1980 -1990. .......................................................................... 52 

5.2 –  Διιάδα 2008 -2012 (Οη πξνβιέςεηο μεθηλνχλ απφ ην 2011).............. 61 

Γιαγράμμαηα 

2.1 – Μεηαβιεηέο. ......................................................................................... 8 

3.1 - χλζεζε ΑΔΠ Αξγεληηλήο. Πεγή CIA World Factbook 2011 ............... 18 



 
5 Διαγράμματα 

3.2 – Πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηαμχ Αξγεληηλήο θαη Λαηηληθψλ ρσξψλ ................ 20 

3.3 – πλαιιαγκαηηθά Γηαζέζηκα Αξγεληηλήο ζε δνιάξην ............................ 28 

3.4 – χγθξηζε ΑΔΠ κεηαμχ Αξγεληηλήο θαη Ζ.Π.Α θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο......................................................................................................... 30 

3.5 – Γνκή Δκπνξηθψλ πλαιιαγψλ Αξγεληηλήο 2001. Πεγή IMF .............. 30 

3.6 – Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο ζηελ Αξγεληηλή σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ...... 32 

3.7 – Πνζνζηφ Αλεξγίαο ζηελ Αξγεληηλή .................................................... 33 

3.8 – Πιεζσξηζκφο Αξγεληηλήο ζε ζχγθξηζε κε Ν. Ζκηζθαίξην θαη ηνλ θφζκν

 ................................................................................................................... 34 

4.1 – χλζεζε ΑΔΠ Λεηνλίαο. Πεγή CIA World Factbook 2011 .................. 35 

4.2 – Ολνκαζηηθφ Καηά Κεθαιήλ ΑΔΠ ........................................................ 39 

4.3 – Πνζνζηφ Αλεξγίαο ζηε Λεηνλία .......................................................... 40 

4.4 – Ρπζκφο Αλάπηπμεο ΑΔΠ Λεηνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ......... 42 

4.5 – Δηζαγσγέο Αγαζψλ Καη Τπεξεζηψλ ................................................... 49 

5.1 - χλζεζε ΑΔΠ Διιάδαο. Πεγή CIA World Factbook 2011 ................... 51 

5.2 – πκβνιή ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ Καζαξψλ Δμαγσγψλ θαη ηεο 

Δγρψξηαο Εήηεζεο ..................................................................................... 55 

5.3 – Πιεζσξηζκφο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε ................... 55 

5.4 -  Real Effective Exchange Rate. χγθξηζε Διιάδαο Γεξκαλίαο ........... 56 

5.5 – Παξαγσγηθφηεηα ην χλνιν Σεο Οηθνλνκίαο (Μεηξάηαη σο ΑΔΠ απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ (Διιάδα – Δπξσδψλε – Υψξεο ΟΟΑ). 57 

5.6 - Δμέιημε Δζληθήο Απνηακίεπζεο, Δπελδχζεσλ θαη Διιεηκκάησλ 

Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ ............................................................ 58 

5.7 – Πνζνζηφ Αλεξγίαο Αλά Ζιηθία, Πεξηνρή θαη Γέλνο ............................. 62 

5.8 – Κφζηνο Αλά Μνλάδα Δξγαζίαο .......................................................... 68 

5.9 – Βηνκεραληθή Παξαγσγή ..................................................................... 69 

6.1 – Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Διιάδα Λεηνλία ........................... 73 

6.2 – Δμαγσγέο Αγαζψλ Καη Τπεξεζηψλ Διιάδα - Λεηνλία ........................ 74 

6.3 – Πιεζσξηζκφο Διιάδα - Λεηνλία (Οη πξνβιέςεηο μεθηλνχλ απφ ην 

2011). ......................................................................................................... 75 

6.4 – Πξαγκαηηθή πλαιιαγκαηηθή Ηζνηηκία Διιάδα – Λεηνλία - Γεξκαλία .. 75 

6.5 – Υξένο Διιάδα - Λεηνλία ..................................................................... 76 

6.6 – Δπέλδπζε,  Απνηακίεπζε Διιάδα - Λεηνλία ...................................... 77 

 



 
6 Θεωρθτικό Τπόβακρο 

2 Θεφρηηικό Τπόβαθρο 

 

Παξφηη ε αλάιπζε ηεο θάζε ρψξαο αθνινπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα, ζην 

ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη πσο θάζε κηα ρψξα ιακβάλνληαο κηα απφθαζε γηα ην 

πψο ζα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο ήξζε αληηκέησπε κε έλα δίιιεκα, 

πνιηηηθήο θαη θπξίσο νηθνλνκηθήο θχζεο. Να ππνηηκήζεη ην λφκηζκά ηεο θαη λα 

δψζεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο γηα λα επαλέιζεη ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο ή 

λα δηαηεξήζεη ην λφκηζκά ηεο «θιεηδσκέλν» θαη λα εθαξκφζεη κηα πνιηηηθήο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο;  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ηε δηεμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηα πξνο αλάιπζε ζέκαηα, γίλεηαη ρξήζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ IS/LM θαη Mundell – Fleming. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο είλαη κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο λα θαλνχλ νη 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θάζε κηαο επηινγήο απφ ηηο αλσηέξσ.  

 

ην παξφλ θεθάιαην, αθνχ παξνπζηαζηνχλ πξψηα ζπλνπηηθά νη βαζηθέο 

κεηαβιεηέο θαη ε ινγηθή ησλ ππνδεηγκάησλ γίλεηαη κηα πξνζέγγηζε κέζσ 

απηψλ ζηελ νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ελφο λνκίζκαηνο θαη ζηελ εζσηεξηθή 

ππνηίκεζε. Ζ αλάιπζε γίλεηαη γηα κηθξέο αλνηθηέο νηθνλνκίεο. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε έιαβε ρψξα ζηελ Αξγεληηλή κεηά ηε ρξεσθνπία ηεο ην 2001. Ζ 

δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κέζσ ηεο κείσζεο 

ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

θαη έιαβε ρψξα ζηε Λεηνλία. Δίλαη ε πνιηηηθή πνπ πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη 

θαη ε Διιάδα απηή ηελ επνρή δηαηεξψληαο ην λφκηζκά ηεο. 

 

2.1  Μεηαβιεηέο 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ ζα γίλεη αλά αγνξά: Αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, Αγνξά 

Υξήκαηνο θαη Αγνξά πλαιιάγκαηνο. 
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2.1.1 Μεηαβιεηέο Αγνξάο Αγαζψλ Καη Τπεξεζηψλ 

 

Ζ ζπλνιηθή δήηεζε (AD) ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο θαηαλάισζεο (C), ησλ 

επελδχζεσλ (I), ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ (G) θαη ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ 

(ΝΥ), νη νπνίεο είλαη ίζεο πξνο εμαγσγέο (X) κείνλ εηζαγσγέο (IM). 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο 

είλαη: 

 Καηαλάισζε: Αλαθέξεηαη ζηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε απφ ηα 

λνηθνθπξηά. Δπεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα (YD). 

Αληίζηνηρα ην δηαζέζηκν εηζφδεκα επεξεάδεηαη κε αξλεηηθή ζρέζε απφ 

ηνλ ηζρχνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (t) θαη κε ζεηηθή ζρέζε απφ ηηο 

κεηαβηβάζεηο απφ ην δεκφζην (TR). Δπίζεο ε θαηαλάισζε επεξεάδεηαη 

κε αξλεηηθή ζρέζε απφ ην θίλεηξν γηα απνηακίεπζε, ην νπνίν 

επεξεάδνπλ νη πξνζδνθίεο (αλακελφκελν δηαζέζηκν εηζφδεκα (EYD) – 

αξλεηηθά θαη αβεβαηφηεηα (UNC) – ζεηηθά), ν πινχηνο – αξλεηηθά θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα δαλείσλ κε ζεηηθή ζρέζε. 

 Δπελδχζεηο: Αλαθέξεηαη ζηηο επελδχζεηο επηρεηξήζεσλ θαη 

λνηθνθπξηψλ (αγνξέο θαηνηθίαο) θαη επεξεάδεηαη κε ζεηηθή ζρέζε απφ 

ηελ αλακελφκελε σθέιεηα απφ απηέο (MPK), κε αξλεηηθή ζρέζε απφ ην 

θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ην επηηφθην (i) θαη 

ηέινο κε ζεηηθή ζρέζε απφ ηε δηαζεζηκφηεηα δαλείσλ. 

 Γεκφζηεο Γαπάλεο: Αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλάισζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

πνπ είλαη απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο. Ζ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή 

αλαθνξηθά κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο έρεη άκεζε επίπησζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο (SG). 

 Δμαγσγέο: Έρνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηζνηηκία (R) ηεο 

ρψξαο ζε ζρέζε κε ηνπο εηαίξνπο ηεο θαη ζεηηθή ζρέζε κε ην εηζφδεκα 

απηψλ. 

 Δηζαγσγέο: Αληίζεηα κε ηηο εμαγσγέο έρνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηζνηηκία. Απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ νλνκαζηηθή ηζνηηκία θαη 

ηνλ πιεζσξηζκφ ζεηηθά θαη αξλεηηθά απφ ηνλ μέλν πιεζσξηζκφ.  
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Ζ αγνξά είλαη ζε ηζνξξνπία φηαλ ε ζπλνιηθή δήηεζε ηζνχηαη κε ηε ζπλνιηθή 

πξνζθνξά, ήηνη ην εηζφδεκα ηεο ρψξαο (Τ), ην ΑΔΠ. Ζ ηζνξξνπία απηή 

εθθξάδεηαη κέζσ ηεο θακπχιεο IS. Καηά κήθνο ηεο βξίζθνληαη ζεκεία φπνπ 

απνηεινχλ ζπλδπαζκνχο εηζνδήκαηνο θαη επηηνθίνπ πνπ εθθαζαξίδνπλ ηελ 

αγνξά. 

 

2.1.2 Μεηαβιεηέο Αγνξάο  Υξήκαηνο 

 

Ζ πξαγκαηηθή δήηεζε ρξήκαηνο (Μ/P), φπνπ Μ, ε νλνκαζηηθή δήηεζε θαη P, 

ην επίπεδν ησλ ηηκψλ εμαξηάηαη απφ: 

 Σν Δηζφδεκα (Τ): κε ζεηηθή ζρέζε θαζψο φζν πςειφηεξε ε παξαγσγή 

ηφζν απμάλνληαη νη ζπλαιιαγέο πνπ απαηηνχλ ρξήκα 

 Σν Δπηηφθην: κε αξλεηηθή ζρέζε θαζψο απηφ απνηειεί ην θφζηνο 

επθαηξίαο γηα ηε δηαθξάηεζε ρξήκαηνο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Ζ ηζνξξνπία ζηελ αγνξά απηή επέξρεηαη φηαλ ε δήηεζε ρξήκαηνο ηζνχηαη κε 

ηελ πξνζθνξά. Δθθξάδεηαη κέζσ ηεο θακπχιεο LM. Καηά κήθνο ηεο 

βξίζθνληαη ζεκεία πνπ απνηεινχλ ζπλδπαζκνχο εηζνδήκαηνο θαη επηηνθίνπ 

πνπ εθθαζαξίδνπλ ηελ αγνξά. 

 

 

2.1 – Μεταβλθτζσ.  
Πθγι: «Κυβερνιςεισ, Χρθματαγορζσ & Μακροοικονομία» του Κακθγθτι Άγγελου Α. Αντηουλάτου 

 

 



 
9 Θεωρθτικό Τπόβακρο 

2.2 Σν Τπφδεηγκα IS/LM 

 

Σν ππφδεηγκα απηφ ζπλδπάδεη ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ 

αγνξά ρξήκαηνο θαη παξνπζηάδεη ηε ζπλνιηθή ηζνξξνπία ζηελ νηθνλνκία 

φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.1 θαησηέξσ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
χιμα 2.1 – Ιςορροπία IS/LM 

 

Ζ νηθνλνκία ηζνξξνπεί ζην ζεκείν Α, κε επίπεδν παξαγσγήο ΤΑ θαη επηηφθην 

iΑ πνπ εθθαζαξίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο δπν αγνξέο. Ζ θακπχιε IS 

απεηθνλίδεη ηελ ηζνξξνπία ζηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε θακπχιε 

LM ζηελ αγνξά ρξήκαηνο. ην ζεκείν ηνκήο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ην εζληθφ 

εηζφδεκα ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν πνπ νη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο. 

 

Οη δπν απηέο θακπχιεο κεηαβάιινληαη φηαλ κεηαβάιιεηαη θάπνηνο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδεη είηε ζεηηθά, νπφηε ε αληίζηνηρε θακπχιε 

κεηαηνπίδεηαη δεμηά, είηε αξλεηηθά, νπφηε ε αληίζηνηρε θακπχιε κεηαηνπίδεηαη 

αξηζηεξά. Με ηε δηαδηθαζία απηή πξνζνκνηψλνληαη θαηαζηάζεηο ζηελ 

νηθνλνκία, φπσο επεθηαηηθή ή ζπζηαιηηθή δεκνζηνλνκηθή ή λνκηζκαηηθή 

i 

Y 

IS 

LM 

YΑ 

Γ 

Β 

Α 

iΑ 
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πνιηηηθή, κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαη άιια θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν εμάγνληαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίδξαζε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ. Δμεηάδνληαη νη πηζαλέο αηηίεο 

ησλ δηαθπκάλζεσλ  ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. 

 

Σν ππφδεηγκα απηφ αλαθέξεηαη ζε κηα θιεηζηή νηθνλνκία θαη ππνζέηεη φηη ην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ δε κεηαβάιιεηαη. Οη ππφ εμέηαζε ζηελ εξγαζία απηή 

ρψξεο δελ είλαη θιεηζηέο νηθνλνκίεο, φκσο ην ππφδεηγκα απνηειεί κηα 

εχρξεζηε παξαπνκπή γηα γξήγνξε θαηαλφεζε απιψλ κεηαβνιψλ ζε απηέο. 

 

2.3 Σν Τπφδεηγκα Mundell - Fleming 

 

Σν ππφδεηγκα απηφ εηζάγεη κηα αθφκα αγνξά, ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ αλάιπζε θαη κηα αλνηθηή νηθνλνκία. 

Τπνζέηνπκε φηη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ είλαη ζηαζεξφ θαη φπσο θαη ζην 

ππφδεηγκα IS/LM απνηειεί εμσγελή κεηαβιεηή. Δδψ γίλνληαη νη εμήο 

δηαρσξηζκνί:  

 Αλ ε νηθνλνκία είλαη κεγάιε ή κηθξή ρψξα, δειαδή αλ κπνξεί κε ηελ 

πνιηηηθή ηεο λα επεξεάζεη ην δηεζλέο επηηφθην 

 Αλ ε νηθνλνκία ιεηηνπξγεί ζε θαζεζηψο ζηαζεξήο ή θπκαηλφκελεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 

ηηο ππφ εμέηαζε ρψξεο απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη είλαη κηθξέο ρψξεο κε 

ζηαζεξή ηζνηηκία. ρεκαηηθά παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 
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χιμα 2.2 – Ιςορροπία Mundell - Fleming 

 

Ζ θακπχιε LΜ κεηνλνκάδεηαη ζε LM* θαη εδψ παξνπζηάδεηαη θάζεηε, θαζψο 

ιακβάλνπκε σο δεδνκέλν ην δηεζλέο επηηφθην. Καζνξίδεη ην ζπλαζξνηζηηθφ 

εηζφδεκα αλεμάξηεηα απφ ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Σν δηεζλέο επηηφθην (i) 

θαζνξίδεη θαη ην εγρψξην επηηφθην, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κηθξέο αλνηθηέο 

νηθνλνκίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ην επεξεάζνπλ κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηηο 

ρξεκαηαγνξέο. εκεηψλεηαη πσο ιφγσ ηεο ππφζεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο φηη νη 

ηηκέο είλαη ζηαζεξέο νη κεηαβνιέο ζηελ πξαγκαηηθή ηζνηηκία (R) είλαη αλάινγεο 

ησλ κεηαβνιψλ ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ζπλαιιάγκαηνο (S). Ζ IS επίζεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε IS* ιφγσ ηνπ δεδνκέλνπ δηεζλνχο επηηνθίνπ. Ζ νηθνλνκία 

ηζνξξνπεί ζην ζεκείν Α γηα ηηκή ζπλαιιάγκαηνο SΑ θαη ην εηζφδεκα 

ηζνξξνπίαο είλαη ΤΑ. ην ζεκείν απηφ φιεο νη αγνξέο βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα 

ζε ηζνξξνπία. 

 

 

 

 

S 

Y 

IS* 

LM* 

YΑ 

Β 

Α 

SΑ 
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2.4 Σν Τπφδεηγκα πλαζξνηζηηθήο Εήηεζεο θαη πλαζξνηζηηθήο Πξνζθνξάο 

 

Ζ θακπχιε ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο (AD) δείρλεη ηελ πνζφηεηα αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ηα λνηθνθπξηά, νη επηρεηξήζεηο 

θαη ε θπβέξλεζε. Ζ θιίζε ηεο είλαη αξλεηηθή ιφγσ ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο ηηκήο 

– δήηεζεο, ηηκήο – επηηνθίνπ θαη ηηκήο θαζαξψλ εμαγσγψλ. Ζ θακπχιε ηεο 

ζπλαζξνηζηηθήο πξνζθνξάο (AS) δείρλεη ηη επηιέγνπλ νη επηρεηξήζεηο λα 

παξάγνπλ. Δδψ γίλεηαη δηάθξηζε αλάινγα κε ην ρξνληθφ νξίδνληα. 

Βξαρπρξφληα ε θακπχιε πξνζθνξάο έρεη ζεηηθή θιίζε θαζψο νη επηρεηξήζεηο 

επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζε πςειφηεξεο ηηκέο. Μαθξνρξφληα 

φκσο ε θακπχιε είλαη θάζεηε ζην θπζηθφ επίπεδν παξαγσγήο θαη ηνχην δηφηη 

ε πξνζθνξά είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

πνπ είλαη δεδνκέλα θαη δελ εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο. ρεκαηηθά 

παξνπζηάδεηαη θαησηέξσ ζην ζρήκα  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 2.3 – Ιςορροπία Τποδείγματοσ υνακροιςτικισ Ζιτθςθσ και υνακροιςτικισ Προςφοράσ (Αριςτερά 

Βραχυχρόνια, Δεξιά: Μακροχρόνια)  

 

 

 

 

 

 

P 

Y 

AD 
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2.5 Ολνκαζηηθή Τπνηίκεζε 

 

Βάζεη ηνπ αλσηέξσ δηαρσξηζκνχ γηα ην θαζεζηψο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο πνπ ηζρχεη ζηελ ππφ εμέηαζε ρψξα θάζε θνξά, ππάξρεη δηαθνξά 

ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε νλνκαζηηθή ππνηίκεζε .Ζ κηα πεξίπησζε είλαη φηαλ 

ε νηθνλνκία ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο θαη κεηψλεηαη ε νλνκαζηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο (Depreciation) 

θαη ε άιιε φηαλ ε νηθνλνκία ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ θαη 

κεηαβάιιεηαη ε ζηαζεξή ηζνηηκία πξνο ηα θάησ (Devaluation). 

 

2.5.1 Depreciation  

 

Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο Mundell – Fleming φπσο παξνπζηάζηεθε 

ζηελ παξάγξαθν 2.3 γηα κηθξή ρψξα κε θπκαηλφκελε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία, ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κπνξεί λα αλαιπζεί σο θαησηέξσ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 2.4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
χιμα 2.4

α
- Depreciation Mundell - Fleming 

LM*’ 

IS 

Y 

Α 

Β 

YΑ YΒ 

Τπνηίκεζε λνκίζκαηνο. 
Μεηαηφπηζε LM* πξνο 
ηα δεμηά ιφγσ αχμεζεο 
ηεο λνκηζκαηηθήο 
θπθινθνξίαο. 

R LM* 
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χιμα 2.4
β 

– Depreciation υνακροιςτικι Ζιτθςθ και υνακροιςτικι Προςφορά 

 

Ζ νηθνλνκία ινηπφλ βξίζθεηαη αξρηθά ζε βξαρπρξφληα ηζνξξνπία ζην ζεκείν Α 

θαη ζηα δπν κέξε ηνπ ζρήκαηνο, κε εηζφδεκα YΑ ην νπνίν είλαη ρακειφηεξν 

απφ ην θπζηθφ επίπεδν (ΤΒ). Ζ κείσζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο 

ηζνδπλακεί άκεζα κε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη ε θακπχιε LM* 

κεηαηνπίδεηαη δεμηά ζηελ LM*’, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.4α. Σν λέν ζεκείν 

ηζνξξνπίαο είλαη ην Β ζην ζρήκα απηφ. Παξάιιεια ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ 

εμαγσγψλ, θαζψο ηα εγρψξηα πξντφληα έγηλαλ θζελφηεξα θαη ηα μέλα 

αθξηβφηεξα κεηαηνπίδεη ηελ θακπχιε AD δεμηά ζηελ AD’, φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 2.4β . Σν λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζην ζρήκα απηφ είλαη ην Γ. 

εκεηψλεηαη πσο ε ππνηίκεζε είρε επίδξαζε κφλν ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν 

θαζψο καθξνρξφληα ε ηζνξξνπία δελ επεξεάδεηαη απφ κεηαβνιέο ζηελ 

νλνκαζηηθή ηζνηηκία αιιά ζηελ πξαγκαηηθή. 

 

 

 

R M LM*

X IM NX →AD

Αχμεζε ησλ θαζαξψλ 
εμαγσγψλ. Ζ AD 
κεηαηνπίδεηαη δεμηά. 

LRAS 

AD 

YB 

P 

Y YA 

PΑ 

A 

B 

AD’ 

SRAS 
Γ 



 
15 Θεωρθτικό Τπόβακρο 

2.5.2 Devaluation 

 

Κάλνληαο ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο Mundell – Fleming φπσο παξνπζηάζηεθε 

ζηελ παξάγξαθν 2.3 γηα κηθξή ρψξα κε ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε 

κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ελφο λνκίζκαηνο πξνο ηα θάησ κπνξεί λα αλαιπζεί σο 

θαησηέξσ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο 2.5. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 2.5 - Devaluation 

 

Ζ νηθνλνκία ινηπφλ βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία ζην ζεκείν Α. Σν εηζφδεκα 

είλαη αληίζηνηρα YΑ. Ζ κείσζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο ηζνδπλακεί άκεζα 

κε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο θαη ε LM* κεηαηνπίδεηαη δεμηά ζηελ 

LM’*. Δίλαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε 

θαζεζηψο ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ. Δπελεξγεί ζαλ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 

ρξήκαηνο. Παξάιιεια ε αχμεζε ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ, θαζψο ηα εγρψξηα 

πξντφληα έγηλαλ θζελφηεξα απμάλνληαο ηηο εμαγσγέο θαη ηα μέλα αθξηβφηεξα 

κεηψλνληαο ηηο εηζαγσγέο, νδεγεί ζε πςειφηεξε παξαγσγή, YΒ. Σν λέν ζεκείν 

LM* 

Καζνξηζκφο λέαο 
ζηαζεξήο ζπλ/θήο 
ηζνηηκίαο  

Αξρηθφ επίπεδν ζπλ/θήο 
ηζνηηκίαο 

YΑ 
Y 

S 
LM*’ 

Β 

Α 

Αχμεζε λνκηζκαηηθήο 
θπθινθνξίαο . Ζ LM* 
κεηαηνπίδεηαη δεμηά 

IS 

YB 

Νέν επίπεδν (ππνηηκεκέλεο) ζπλ/θήο 
ηζνηηκίαο 
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ηζνξξνπίαο είλαη ην Β. ην ζεκείν απηφ ε Κεληξηθή Σξάπεδα παχεη μαλά λα 

αζθεί έιεγρν ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο. Αλ δνθηκάζεη λα ηελ απμήζεη, ε 

δέζκεπζή ηεο λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε λέα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ζα 

νδεγήζεη ζε πξάμεηο αξκπηηξάδ πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ αλαπνηειεζκαηηθή.  

 

 

 

2.6 Δζσηεξηθή Τπνηίκεζε 

 

Ο φξνο εζσηεξηθή ππνηίκεζε αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο (R) κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ (P). Ζ αλάιπζε 

γίλεηαη γηα ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ κε ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ Mundell 

– Fleming θαη ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο θαη ζπλαζξνηζηηθήο πξνζθνξάο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

χιμα 2.6
α
 –Εςωτερικι υποτίμθςθ Mundell - Fleming 

 

S M LM

X IM NX A→B Y

Μείσζε ηεο πξαγκαηηθήο 
ηζνηηκίαο . Ζ LM 
κεηαηνπίδεηαη δεμηά ιφγσ 
αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο 
ρξήκαηνο απφ ην κεησκέλν 
επίπεδν ηηκψλ . 

LM*’ 

IS 

YB 

LM* 
R 

Y YA 

RΑ 

RB 

A 

B 
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χιμα 2.6
β 

–Εςωτερικι υποτίμθςθ υνακροιςτικι Ζιτθςθ και υνακροιςτικι Προςφορά 

 

Ζ βξαρπρξφληα ηζνξξνπία αξρηθά είλαη ζην ζεκείν Α θαη ην επίπεδν ηηκψλ 

αληίζηνηρα PA ζην ζρήκα 2.6β. Σν ζεκείν Β αληηπξνζσπεχεη ην θπζηθφ 

επίπεδν παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο. Με ηηο ηηκέο ζην επίπεδν PA  ε δήηεζε 

δελ επαξθεί ψζηε λα δηαηεξεζεί ην θπζηθφ  επίπεδν παξαγσγήο ΤΒ. 

Γεκηνπξγείηαη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ε νπνία αζθεί πίεζε ζην επίπεδν 

ησλ ηηκψλ ψζηε λα θαηέιζεη ζην επίπεδν PΒ. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαη ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ηαρχηεηα πνπ πξνζαξκφδνληαη 

νη ηηκέο. Ζ πηψζε ησλ ηηκψλ απμάλεη ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία (ηα 

πξαγκαηηθά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα) θαη ε θακπχιε LM* κεηαηνπίδεηαη ζηελ 

θακπχιε LM*’ ζην ζρήκα 2.6α θαζψο κεηαβαίλνπκε ζηαδηαθά απφ ηε 

βξαρπρξφληα ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία έρεη κεησζεί γεγνλφο πνπ δίλεη ψζεζε ζηηο εμαγσγέο. Σψξα, ζην λέν 

επίπεδν ηηκψλ PΒ ε ηζνξξνπία έρεη επαλέιζεη ζην θπζηθφ επίπεδν 

παξαγσγήο θαη είλαη ζην ζεκείν Β. Ζ ηαρχηεηα κεηάβαζεο απφ ηε 

βξαρπρξφληα ζηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία εμαξηάηαη απφ ηελ επειημία ησλ 

ηηκψλ. 

Μείσζε ηνπ επηπέδνπ 
ησλ ηηκψλ ζην λέν 
επίπεδν PB . 

LRAS 

AD 

YB 

P 

Y YA 

PΑ 

PB 

A 
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3 Η Κρίζη Σης Αργενηινής 

 

Ζ Αξγεληηλή είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη 

γεληθά κηα κεζαίνπ κεγέζνπο νηθνλνκία. Δίλαη κηα ρψξα κε πινχζηνπο 

θπζηθνχο πφξνπο εμαγσγηθφ αγξνηηθφ ηνκέα θαη νξγαλσκέλν βηνκεραληθφ 

ηνκέα. Ο πιεζπζκφο ηεο αξηζκεί ηα 41,8 εθ. άηνκα (7/2011). Ζ ζχλζεζε ηνπ 

ΑΔΠ ηεο βάζεη ζηνηρείσλ γηα ην 2010  αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

3.1 - φνκεςθ ΑΕΠ Αργεντινισ. Πθγι CIA World Factbook 2011 

 

3.1 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία 

 

Παξά ην φηη ππήξμε κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ 

θαηά ηνλ  πξνεγνχκελν αηψλα, αληηκεηψπηζε  θαηά ην κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα ηνπ νηθνλνκηθέο θξίζεηο, πςειφ πιεζσξηζκφ, 

δεκνζηνλνκηθά  ειιείκκαηα, απμαλφκελν εμσηεξηθφ ρξένο θαη θπγή 

θεθαιαίσλ. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα θαηά ην δηάζηεκα απηφ ήηαλ αίηην 

αιιά θαη απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ δεκνθξαηία 

ζηε ρψξα απνθαηαζηάζεθε ην 1983, έπεηηα απφ ηελ απνηπρία 

πξνζάξηεζεο ησλ λεζηψλ Φψθιαλη πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο πνπ εγθαηαζηάζεθε ην 1976. 

8,5%

31,6%

59,8%

Γεωργία

Βιομθχανία

Τπθρεςίεσ
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Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκνθξαηίαο θαη έσο ην 1990 ππήξμε 

νηθνλνκηθή αζηάζεηα ραξαθηεξηδφκελε απφ ππεξπιεζσξηζκφ  θαη 

χθεζε. Οη πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ λα θαιχςνπλ ην θελφ κεηαμχ ηεο 

κεησκέλεο πξφζβαζεο ζε δαλεηζκφ θαη ησλ απμαλφκελσλ αλαγθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ, ζπρλά γηα πνιηηηθνχο 

ζθνπνχο, έβξηζθε δηέμνδν ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη ηελ 

θπθινθνξία λένπ ρξήκαηνο. Απηή ήηαλ θαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ 

ππεξπιεζσξηζκνχ. 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ε Αξγεληηλή ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν μεθίλεζε έλα 

πξφγξακκα απειεπζέξσζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1991. Σν πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηε ζχλδεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο πέζν, κε ην δνιάξην Ακεξηθήο (USD), 

currency board, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηελ επρέξεηα έθδνζεο λένπ 

ρξήκαηνο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θαη επνκέλσο ηηο φπνηεο 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ ηζνηηκία νξίζζεθε ζην έλα πξνο έλα , 

πξνζνκνηψλνληαο έηζη κηα δνιαξηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο.  Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ currency board είραλ σο εμήο: 

 Καζνξηζκφο ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε έλα 

λφκηζκα- άγθπξα, κε ηαπηφρξνλε εγγχεζε πιήξνπο 

κεηαηξεςηκφηεηαο. 

 Κάιπςε ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο κε ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα.  

 Αδπλακία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα ιεηηνπξγεί σο δαλεηζηήο 

εζράηνπ αλάγθεο. 

 Κάιπςε δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ κφλν κε δαλεηζκφ.  

 ην ακεξηθάληθν δνιάξην δφζεθε θαζεζηψο επίζεκνπ 

λνκίζκαηνο επηηξέπνληαο θαηαζέζεηο θαη δάλεηα θαη ζηα δπν 

λνκίζκαηα. 

 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαη έσο ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ε 

Αξγεληηλή επέδεημε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηδψζεηο, θαιχηεξεο 
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απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπσο θαίλεηαη 

ζε φξνπο αλάπηπμεο πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζην Γηάγξακκα 3.2. ε απηφ 

ζπλέβαιε θαη ην γεληθφηεξν , επλντθφ νηθνλνκηθφ θιίκα δηεζλψο 

(παγθφζκηα αλάπηπμε, εκπφξην, θφζηνο ρξήκαηνο, θίλεζε 

θεθαιαίσλ). Οη ξπζκνί νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ήηαλ θαηά κέζν φξν 

6% ην ρξφλν κέρξη θαη ην 1998. 

 

 

 3.2 – Πραγματικό ΑΕΠ μεταξφ Αργεντινισ και Λατινικϊν χωρϊν 

 

Παξέλζεζε απνηέιεζε ε θξίζε ηνπ Μεμηθφ (Tequila crisis) ην 1995 

πνπ πξνθάιεζε ηξαπεδηθφ παληθφ ζηε ρψξα. Ζ θξίζε απηή ήηαλ θαη 

κηα δνθηκαζία γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο θιεηδσκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Ζ απφηνκε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, ε 

χθεζε θαη ε εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο ζε πνζνζηφ 18% ήηαλ ν η 

θπξηφηεξεο ζπληζηακέλεο ηεο εηζαγφκελεο απηήο θξίζεο ζηε ρψξα.  

κσο ε άκεζε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ ακέζσο επφκελε 

ρξνληά ζεσξήζεθε απφδεημε γηα ηε δχλακε θαη ηελ επξσζηία ηεο 

νηθνλνκίαο θαζψο θαη κηα αλακθηζβήηεηε απφδεημε γηα ην αμηφρξεφ 

ηεο.    

 

 Ζ αλεξγία, παξά ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία αθνινχζεζε κηα ειαθξψο 

αλνδηθή ηάζε κέρξη ηελ θξίζε ηνπ Μεμηθφ, φπνπ θαη εθηηλάρζεθε 

απφηνκα κε ην πνζνζηφ ηεο λα δηακνξθψλεηαη απφ 6,5% ηνπ 
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εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 1991 ζε 14,4% ην 1994 θαη 18% ην 1995 , 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. Σν γεγνλφο απηφ ηεο παξάιιειεο 

αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο ζε 

έληνλνπο ξπζκνχο απνδίδεηαη ελ κέξεη θαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο:  

 αχμεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο,  

 αλάπηπμε ηερληθψλ παξαγσγήο εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη 

κείσζε απηψλ εληάζεσο εξγαζίαο,  

 ζηξνθή ηεο παξαγσγήο πξνο ηηο ηερληθέο απηέο,  

 δπζιεηηνπξγίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ ηάζε απηή αλεζηξάθε  κεηά ηελ αλάθακςε ηα έηε 1996-1998 φπνπ 

πξηλ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ήηαλ 14,8%  ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ . Ο πιεζσξηζκφο, πνπ απνηέιεζε ην θπξηφηεξν 

πξφβιεκα θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία αληηκεησπίζηεθε 

επηηπρψο θαη κεηψζεθε απφ 17,5% ην 1992 ζε θάησ ηνπ 1% ηελ 

ηξηεηία 1996 – 1998.  

 

ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΜΕΓΕΘΟ 

 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ΑΕΠ,ςτακ. τιμζσ 
% 

μτβλ 
10,5 10,3 6,3 5,8 -2,8 5,5 8,1 3,9 

υνολικι Επζνδυςθ 
% 

ΑΕΠ 
14,6 16,7 19,7 20,0 18,5 19,6 20,8 21,0 

Εκνικι Αποταμίευςθ 
% 

ΑΕΠ 
14,4 13,9 15,7 15,6 16,0 15,6 15,2 15,1 

Πλθκωριςμόσ, τιμζσ 
τζλοσ περιόδου 

% 
μτβλ 

84,0 17,5 12,6 3,9 1,6 0,1 0,3 0,7 

Ειςαγωγζσ Αγακϊν και 
Τπθρεςιϊν 

% 
μτβλ 

75,6 66,5 13,4 26,7 -11,5 19,5 31,2 8,6 

Εξαγωγζσ Αγακϊν και 
Τπθρεςιϊν 

% 
μτβλ 

-5,1 2,1 2,4 17,4 25,6 6,4 14,8 11,7 

Ποςοςτό Ανεργίασ % 6,5 7,1 11,7 14,4 18,9 19,1 15,9 14,8 

Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν 
υναλλαγϊν 

% 
ΑΕΠ 

-0,2 -2,8 -3,4 -4,3 -2,0 -2,5 -4,1 -4,8 

3.1 –  Αργεντινι 1991 -1998.  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ε ζηελή ζρέζε θαη ε 

επηξξνή ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Αξγεληηλήο. 

Σφζν ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ γηα φιν 

ην δηάζηεκα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο θαη ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο, φζν θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 
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έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ε θξίζε ηνπ 

Μεμηθφ. Υαξαθηεξηζηηθά ηα δεθαηέζζεξα απφ ηα είθνζη ρξφληα πξηλ 

απφ ηελ θξίζε ηνπ 2000 ε Αξγεληηλή ιεηηνπξγνχζε εληφο θάπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.2. Αξρηθά ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηε ζχλδεζε πέζν – 

δνιαξίνπ, έπεηηα βνήζεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

παληθνχ πνπ επαθνινχζεζε ηελ θξίζε ηνπ Μεμηθφ. ηε ζπλέρεηα 

εθάξκνζε άιιν έλα πξφγξακκα γηα ην δηάζηεκα 1996 – 1998 θαη 

ηέινο απφ ην 1998 έσο ηελ θξίζε έλα πξνιεπηηθφ κε ρξεκαηνδνηηθφ 

πξφγξακκα ήηαλ ελ εμειίμεη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΝΣ ΣΗΝ ΑΡΓΔΝΣΙΝΗ 

Πνζά ζε SDR 
Ζκεξνκελία  

Γηαθαλνληζκνχ 
Δγθξηζέλ Πνζφ 

Πνζφ πνπ 

Έγηλε Υξήζε 

Standby arrangement 20/09/2003 8.981.000 4.171.000 

Standby arrangement 24/01/2003 2.174.500 2.174.500 

Standby arrangement 10/03/2000 16.936.800 9.756.310 

Reserve Facility 12/01/2001 6.086.660 5.874.950 

Extended Fund 

Facility 
04/02/1998 2.080.000 0 

Standby arrangement 12/04/1996 720.000 613.000 

Extended Fund 

Facility 
31/03/1992 4.020.250 4.020.250 

Standby arrangement 29/07/1991 780.000 438.750 

Standby arrangement 10/11/1989 736.000 506.000 

Standby arrangement 23/07/1987 947.500 616.500 

Standby arrangement 28/12/1984 1.182.500 1.182.500 

χλνιν  38.558.550 23.478.810 

3.2 – Προγράμματα Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου ςτθν Αργεντινι 
Πθγι: International Monetary Fund 
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3.2 Σν Ξέζπαζκα ηεο Κξίζεο 

 

Ζ θξίζε μεθίλεζε θαη πνιιαπιαζηάζηεθε απφ κηα ζεηξά εμσγελψλ 

παξαγφλησλ φπσο ε δηάρπζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ηεο Ρσζίαο (1998) 

θαη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο Βξαδηιίαο (01/1999). ε αληίζεζε κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο πνπ 

αλέθακςαλ γξήγνξα, ε Αξγεληηλή βπζίζηεθε απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 1999 ζε 

κηα κεγάιε θαη παξαηεηακέλε χθεζε. Ζ χθεζε γέλλεζε ακθηβνιίεο γηα ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ρξένπο νη νπνίεο γξήγνξα έγηλαλ απηνεθπιεξνχκελεο. Ζ 

ρψξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βίσζε ηξεηο δηαδνρηθέο θξίζεηο:  

 Μηα νηθνλνκηθή θξίζε. Πξνθιήζεθε απφ εμσγελείο παξάγνληεο.  

 Μηα θξίζε εμσηεξηθνχ ρξένπο. Πξνθιήζεθε απφ ηελ αδπλακία 

εμεχξεζεο θεθαιαίσλ. 

 Μηα εζσηεξηθή ηξαπεδηθή θξίζε. Φαηλφκελα ηξαπεδηθψλ παληθψλ. 

 

3.2.1 Βαζηθνί Παξάγνληεο 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ θξίζεσλ απηψλ κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο: 

 Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαηά ηα ρξφληα ηεο 

αλάπηπμεο ήηαλ ραιαξή θαη δελ ππήξμε ζε θαλέλα ζεκείν ηεο 

αληηθπθιηθή. Σα δηαρξνληθά θαη απμαλφκελα ειιείκκαηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νδήγεζαλ ζηε ζπζζψξεπζε ρξένπο. Ζ αδπλακία ηνπ 

θξάηνπο λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο ηνπ, θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη 

θνξνδηαθπγήο θαη ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ έζνδα απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

ελέηεηλαλ ην πξφβιεκα ηνπ ρξένπο. Απνηέιεζκα ήηαλ κε ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο ην ρξένο ηεο ρψξαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ λα δηακνξθσζεί 

ζε 165% πεξίπνπ ην 2001 απφ κφιηο 37,6% ηξία ρξφληα λσξίηεξα 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3.  

 Ζ Κιεηδσκέλε Ηζνηηκία. Ζ πνιηηηθή απηή δελ επέηξεςε ηελ ππνηίκεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ λνκίζκαηνο φηαλ απηφ ήηαλ απαξαίηεην. 

Σν αληίζεην κάιηζηα ζπλέβε. Ζ ζχλδεζε ηνπ πέζν κε ην δνιάξην, ζε 
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κηα επνρή πνπ ην ηειεπηαίν ηζρπξνπνηήζεθε (ηέιε δεθαεηίαο ηνπ 1990), 

ζήκαηλε ηαπηφρξνλα θαη ηελ αλαηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. Σν 

απηφ απνηέιεζκα είρε θαη ε επίδξαζε ηεο ππνηίκεζεο ηνπ γεηηνληθνχ 

βξαδηιηάληθνπ λνκίζκαηνο. ε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο απηφ γηα ηελ 

Αξγεληηλή κεηαθξάζηεθε ζε κεγάιεο απψιεηεο ζε παξαγσγή θαη 

εμαγσγέο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3. Δπηπιένλ ε πνιηηηθή απηή 

ππνρξέσζε ηε ρψξα λα ελαξκνλίζεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο κε 

απηή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ παξά ηε δηαθνξεηηθή θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ νη δπν ρψξεο δηέλπαλ.  

 Μείσζε Πξφζβαζεο ζε Κεθάιαηα. Ζ θξίζε ηεο Ρσζίαο ην 1998 ζήκαλε 

γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κείσζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ αγνξψλ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζαθψο ζε πςειφηεξα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ. Μεηά ην 1998 ινηπφλ, ην θφζηνο δαλεηζκνχ απμήζεθε 

ζεκαληηθά γηα ηελ Αξγεληηλή ζηηο δηεζλείο.  

 Γνκηθέο Μεηαξξπζκίζεηο. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηθή ηεο ζπλδεδεκέλεο 

κε ην δνιάξην ηζνηηκίαο απαηηεί ε δηφξζσζε ζηελ πξαγκαηηθή ηζνηηκία 

λα ζπληειεζηεί κέζσ ηεο κείσζεο κηζζψλ θαη ηηκψλ ζηελ εγρψξηα 

αγνξά, ην νπνίν δελ είλαη πάληα εθηθηφ. Ζ αθακςία ησλ κεγεζψλ 

απηψλ δελ επέηξεςε θάηη ηέηνην λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο ε 

Αξγεληηλή είλαη κηα ζρεηηθά θιεηζηή νηθνλνκία κε απνηέιεζκα απηφ λα 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα εηζπξάηηεη ζπλάιιαγκα γηα λα 

απνπιεξψλεη ην ρξένο ηεο. Παξά ηε κηθξή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμαγσγψλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3 ε ρψξα παξέκελε ζρεηηθά 

θιεηζηή ζην δηεζλέο εκπφξην. 

 Πνιηηηθνί Παξάγνληεο. Οη πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο πεξηθνπέο 

ησλ εμφδσλ εηδηθά ζε ηζρπξέο πνιηηηθά πεξηθέξεηεο ππνλφκεπζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δπηπιένλ ε 

δηαθζνξά θαη ε αδπλακία αληηκεηψπηζήο ηεο ήηαλ έλα επηπιένλ 

ζνβαξφ πξφβιεκα. 

 Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο. Ζ Αξγεληηλή σθειήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 απφ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

επηδείλσζή ηνπ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο είρε ην αθξηβψο αλάινγν 
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απνηέιεζκα ζηε ρψξα. Ζ πξναλαθεξζείζα θξίζε ηεο Ρσζίαο, ε 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο Βξαδηιίαο, ε ηζρπξνπνίεζε ηνπ 

δνιαξίνπ έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ λνκηζκάησλ  θαη ε επηβξάδπλζε 

ηεο παγθφζκηαο αλάπηπμεο ήηαλ παξάγνληαο πνπ νδήγεζαλ ζην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο. 

 Σξαπεδηθφ χζηεκα. Ζ ζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ζηελ 

πνιηηηθή ηεο θιεηδσκέλεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πεξηφξηζε ηε 

δπλαηφηεηα ηεο λα ιεηηνπξγεί σο ηειεπηαίν θαηαθχγην δαλεηζκνχ γηα ην 

εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ νη ζπζζσξεπκέλεο ζπλέπεηεο 

ηεο ρξφληαο χθεζεο θαη ε θπγή θεθαιαίσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

νδήγεζαλ ζην ηέινο ηνπ 2001 ζε απνδπλάκσζή ηνπ θαη ζε απψιεηα 

εκπηζηνζχλεο ζε απηφ. Ακθηιεγφκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ απνθπγή ησλ 

αλσηέξσ (corralito1, coralon2) ελέηεηλαλ ην πξφβιεκα θαη ην 2002 ε 

Αξγεληηλή ήξζε αληηκέησπε θαη κε ηξαπεδηθή θξίζε. 

 

ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΜΕΓΕΘΟ 

 
1999 2000 2001 2002 

ΑΕΠ,ςτακ. τιμζσ % μτβλ -3,4 -0,8 -4,4 -10,9 

υνολικι Επζνδυςθ % ΑΕΠ 17,9 17,5 15,7 10,8 

Εκνικι Αποταμίευςθ % ΑΕΠ 13,8 13,0 12,8 20,5 

Πλθκωριςμόσ, τιμζσ τζλοσ περιόδου % μτβλ -1,8 -0,7 -1,5 41,0 

Ειςαγωγζσ Αγακϊν και Τπθρεςιϊν % μτβλ -13,9 -0,8 -16,6 -54,6 

Εξαγωγζσ Αγακϊν και Τπθρεςιϊν % μτβλ -0,8 2,7 4,3 0,8 

Ποςοςτό Ανεργίασ % 16,1 17,1 19,2 22,5 

Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν υναλλαγϊν % ΑΕΠ -4,2 -3,1 -1,4 8,5 

Χρζοσ % ΑΕΠ 43,0 45,0 53,7 165,0 
3.3 –  Αργεντινι 1999 -2002.  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

 

Αλακθίβνια φινη νη πην πάλσ παξάγνληεο έπαημαλ ξφιν ζηελ θξίζε πνπ 

αληηκεηψπηζε ε Αξγεληηλή ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Πην ζεκαληηθή 

φκσο ήηαλ ε επίδξαζε ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην λφκηζκα 

ηεο ρψξαο. Ζ πνιηηηθή απηή νδήγεζε ζε ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνληεο 

ζηελ αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ζηε ζηαδηαθή απψιεηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Παξά ην φηη ππήξμε αλέθαζελ θιεηζηή 

νηθνλνκία, ην γεγνλφο φηη δελ κπφξεζε λα αλαθάκςεη απφ ηελ θξίζε ηεο 

Ρσζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνηίκεζε ηνπ βξαδηιηάληθνπ λνκίζκαηνο ηελ 
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νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ αγνξψλ θαη ηειηθά 

ζηνλ νξηζηηθφ απνθιεηζκφ ηεο απφ απηέο.  

 

3.2.2 Σν Υξνληθφ Σεο Κξίζεο 

 

Μεηαμχ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2000 ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν βνήζεζε ηελ 

Αξγεληηλή λα δηαηεξήζεη ηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο αγνξέο. ην ηέινο ηνπ 2000 

φκσο ε ρψξα είρε ζρεδφλ απνιέζεη ηελ πξφζβαζή ηεο ζηηο αγνξέο ιφγσ ησλ 

αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ παξαγφλησλ θαη ζπλεπψο ρξεηάζηεθε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ Σακείνπ ήξζε κε έλα 

πξφγξακκα χςνπο $15 δηο. χληνκα φκσο έγηλε αληηιεπηφ φηη ε Αξγεληηλή δε 

ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο κείσζεο ησλ 

εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Παξάιιεια ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκεηψπηδε θπγή 

θεθαιαίσλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ε θπβέξλεζε νξγάλσζε έλα εζεινληηθφ 

πξφγξακκα αληαιιαγήο ρξένπο χςνπο $ 29,5 δηο ψζηε λα επηκεθχλεη ηηο 

ιήμεηο ησλ νκνιφγσλ ηεο πξνζθέξνληαο επηπιένλ απφδνζε. Παξά ηε κεγάιε 

ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, ην απνηέιεζκα ήηαλ λα δηαθαλεί ε απφγλσζε 

ησλ αξρψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε. Απηφ νπζηαζηηθά ζήκαλε θαη επίζεκα ην 

θιείζηκν ησλ αγνξψλ γηα ηε ρψξα. Ο ζπλεπαθνινπζνχκελνο ηξαπεδηθφο 

παληθφο νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ ζε $ 23 δηο, κε ηα $ 6 δηο λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα ηε ζηήξημε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ήηαλ θαη ε ηειεπηαία ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Σακείνπ πξηλ ηελ ρξενθνπία ηεο ρψξαο.  

 

Ζ νηθνλνκία ζπλέρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη, ην ίδην θαη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο, 

ππνλνκεχνληαο πεξεηαίξσ ηηο πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ.  Σν Ννέκβξην ηνπ 

2001 ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν αξλήζεθε λα ζπλερίζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηε ρψξα. Σν Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ε δηαξξνή 

θεθαιαίσλ απφ ηηο ηξάπεδεο έθηαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο πηνζεηήζεθαλ πεξηνξηζκνί ζηηο αλαιήςεηο ησλ θαηαζέζεσλ. 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ην θξάηνο δελ είραλ ην απαηηνχκελν 

ζπλάιιαγκα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηζνηηκία θαη ηηο εγρψξηεο θαηαζέζεηο ζε 

δνιάξην.  
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χληνκα ε νηθνλνκηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε κεηαθέξζεθε ζηελ πνιηηηθή θαη 

ζηελ θνηλσλία. Ζ θπβέξλεζε ηνπ de la Rua παξαηηήζεθε θαη ν δηάδνρφο ηνπ 

θήξπμε ζηάζε πιεξσκψλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2001. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα κηα 

άιιε θπβέξλεζε εγθαηέιεηςε ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλδεδεκέλεο κε ην δνιάξην 

ηζνηηκίαο θαη ππνηίκεζε ην πέζν, κεηαηξέπνληαο παξάιιεια ηνλ εγρψξην 

δαλεηζκφ απφ δνιάξηα ζε πέζν. 

 

Ζ θξίζε έθηαζε ζην λαδίξ ηεο ηελ άλνημε ηνπ 2002. Ζ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα είρε θαηαβαξαζξσζεί, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξέκελε 

αλελεξγφ, ην λφκηζκα είρε θηάζεη ζην έλα ηέηαξην ηνπ δνιαξίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζπξξηθλψζεθε 

θαηά 22%. Πην ζεκαληηθέο ήηαλ νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Πεξίπνπ ν κηζφο 

πιεζπζκφο ηεο ρψξαο ήηαλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο ην 2001 θαη ην 

25% ήηαλ θάησ απφ ην φξην ηεο απφιπηεο θηψρεηαο. 

 

3.3 Αληηκεηψπηζε  

 

Ζ αδπλακία ηήξεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν έθαλε θαλεξή ζε 

φιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο ηελ αλάγθε αιιαγήο ζηξαηεγηθήο. 

Πξνηάζεηο φπσο ε δνιαξηνπνίεζε, ε ππνηίκεζε θαη κεηά δνιαξηνπνίεζε ή ε 

εγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλδεδεκέλεο ηζνηηκίαο απνηέιεζαλ ζέκα πξνο 

ζπδήηεζε. Καλέλα πνιηηηθφ θφκκα φκσο δελ ήηαλ δηαζέζηκν λα αλαιάβεη ην 

ξίζθν ηεο αιιαγήο πνξείαο. 

3.3.1 Γηιήκκαηα Πνιηηηθήο 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Αξγεληηλή είρε λα επηιέμεη κεηαμχ δηαηήξεζεο ηεο 

ζχλδεζεο ηνπ λνκίζκαηνο κε ην δνιάξην θαη επηδίσμε εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, 

ή ππνηίκεζήο ηνπ λνκίζκαηνο θαη εζεινληηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο. 

Κακία απφ ηηο δπν πνιηηηθέο δελ ήηαλ άλεπ ξίζθνπ. Γηα ηε κελ πξψηε ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ήδε θαλεξά. Ζ ρψξα δελ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
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απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα ζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή απηή θαη επηπιένλ 

είρε παγηδεπηεί ζε βαζηά χθεζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ θαλεξά θαη 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κείσζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηεο απνζεκάησλ ζε δνιάξην, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 3.3.Γηα ηε 

δε δεχηεξε, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ζα θιφληδε ηελ εκπηζηνζχλε ζηε 

ρψξα αθφκε πεξηζζφηεξν θαη νη απψιεηεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζα ήηαλ 

ζεκαληηθέο. Αθφκε, ην λφκηζκά ηεο ζα ήηαλ πιένλ επάισην ζε θεξδνζθνπηθέο 

επηζέζεηο.   

 

 

3.3 – υναλλαγματικά Διακζςιμα Αργεντινισ ςε δολάριο 
 

Έρνληαο σο νδεγφ ην θεθάιαην 2, ε επηινγή ηεο Αξγεληηλήο απεηθνλίδεηαη ζην 

ρήκα 2.4. Σν αξρηθφ ζεκείν ηζνξξνπίαο είλαη ην ζεκείν Α, θαη ην εηζφδεκα 

ηεο νηθνλνκίαο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θπζηθφ ηεο επίπεδν, ην Β. Ζ ηζνηηκία 

είλαη πςειφηεξε απφ απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθαζαξίζεη ηελ αγνξά, φπσο 

ζπλέβε κε ην ππεξηηκεκέλν ράξηλ ηνπ δνιαξίνπ πέζν. Ζ κείσζε ηεο ηζνηηκίαο, 

δειαδή ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο, ηζνδπλακεί άκεζα κε αχμεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο θπθινθνξίαο θαη ε θακπχιε LM* κεηαηνπίδεηαη δεμηά ζηελ LM*’. 

Άκεζα ηα πξντφληα ηεο ρψξαο γίλνληαη πην ζρεηηθά πην θζελά θαη ηα μέλα 

πξντφληα γίλνληαη πην αθξηβά θαη απηφ δίλεη ψζεζε ζηηο εμαγσγέο θαη κεηψλεη 

ηηο εηζαγσγέο κεηαηνπίδνληαο ηε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε δεμηά δε πςειφηεξν 

εηζφδεκα. Παξαθάκπηεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε αθακςία ησλ ηηκψλ ζηε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν. Παξάιιεια ην εκπνξηθφ ηζνδχγην δηνξζψλεηαη σο 
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ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ. Σν φθεινο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε 

ηαρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη ε δηφξζσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Βέβαηα ην 

απνηέιεζκα δελ είλαη εμ’ νξηζκνχ κφληκν νχηε άλεπ θφζηνπο. Σν θφζηνο ηεο 

είλαη ν απμαλφκελνο πιεζσξηζκφο φπσο απηφο παξνπζηάζηεθε ζηελ 

Αξγεληηλή (Πίλαθαο 3.4) θαη ε απψιεηα εκπηζηνζχλεο θα ζπλεπψο 

πξφζβαζεο απφ αγνξέο θεθαιαίνπ.  

 

Καζψο ε πνιηηηθή ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα απφ απηά ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θαη νη απνθάζεηο ηεο επεξεάδνληαη απφ ηζρπξέο 

θνηλσληθέο νκάδεο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε δηαηήξεζε ηεο έσο ηφηε 

πνιηηηθήο θαη ε απνθπγή ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο είρε κηθξφηεξν 

βξαρπρξφλην πνιηηηθφ θφζηνο. Σν ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη αλ εμεηαζηεί ζε 

πνηνπο ζα θαηαλέκνληαλ ην βάξνο ηεο αλαδηάξζξσζεο. Σν κηζφ πεξίπνπ απφ 

ηα $ 90 δηο νκφινγα ηελ Αξγεληηλήο αλήθαλ ζε εγρψξηνπο επελδπηέο. 

Μεηψλνληαο ηελ αμία ηνπο ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ηνπ πινχηνπ απηψλ πνπ ηα 

θαηείραλ (ηξάπεδεο, ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη ηδηψηεο κε ζεκαληηθή 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα). Δπίζεο κηα κεγάιε κεξίδα ηεο θνηλσλίαο θαη εηδηθά νη 

πην εχπνξνη είραλ δαλεηζκφ ζε δνιάξηα θαη ζπλεπψο επηζπκνχζαλ έλα 

ζθιεξφ θαη ζηαζεξφ πέζν γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηνπο. Οη νκάδεο 

απηέο είραλ ηε δχλακε λα αζθνχλ επηξξνή ζηελ πνιηηηθή.    

 

3.3.2 Ζ Καηαιιειφηεηα Σνπ Currency Board 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο ζεκαληηθφ είλαη νη ρψξεο πνπ ηελ 

εθαξκφδνπλ λα βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο θάζεηο ηνπ θχθινπ ηνπο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε βαζηθά καθξννηθνλνκηθά εξγαιεία φπσο ε άζθεζε λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο αρξεζηεχνληαη. Δπίζεο ζα πξέπεη ε ρψξα πνπ αθνινπζεί ηελ 

πνιηηηθή απηή λα έρεη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ζρέζεο κε ηε ρψξα ην λφκηζκα 

ηεο νπνίαο επηιέγεη, ψζηε λα κελ πιεγεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Σέινο, ζα 

πξέπεη νη ρψξεο λα κελ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε εμσγελείο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα ηηο θάλεη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηνλ αληίζεην ηξφπν ζηελ άζθεζε 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Σίπνηα απφ ηα αλσηέξσ δε ζπλέβαηλε ζηελ 

πεξίπησζε πέζν – δνιαξίνπ ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Σν δνιάξην είρε 
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αλαηηκεζεί έλαληη ησλ πεξηζζφηεξσλ λνκηζκάησλ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ήηαλ ζε δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή θάζε φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.4. 

 

 

3.4 – φγκριςθ ΑΕΠ μεταξφ Αργεντινισ και Η.Π.Α κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 
 

 

Δπίζεο νη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δπν ρσξψλ δελ ήηαλ ζεκαληηθέο. Σν 

κεξίδην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Αξγεληηλήο 

ήηαλ κφιηο 14% (Γηάγξακκα 3.5). Τπφ απηφ ην πξίζκα ίζσο ζα ήηαλ πην 

επηηπρεκέλε ε ζχλδεζε ηνπ πέζν κε ην Δπξψ! 

 

 

3.5 – Δομι Εμπορικϊν υναλλαγϊν Αργεντινισ 2001. Πθγι IMF 
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Σειηθά ε ρψξα πηνζέηεζε ηε δεχηεξε πνιηηηθή, κελ έρνληαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα άιιε επηινγή.  

3.4 Απνηέιεζκα 

 

Ζ ρψξα επαλήιζε γξήγνξα απφ ηελ θξίζε. Μφιηο απφ ην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ 2002 ε πνξεία είρε αληηζηξαθεί θαη ε νηθνλνκία επέζηξεςε ζε αλάπηπμε 

ην 2003, κε ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ έθηνηε θαη γηα ηα 

επφκελα έμη ρξφληα θαηά κέζν φξν 8,5% φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.4. ε 

απηή ηελ πνξεία ζπλέβαιε κεηαμχ άιισλ ε ειάθξπλζε απφ ην βάξνο ηνπ 

ρξένπο, ε χπαξμε αλελεξγήο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη πιενλάδνληνο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην επνίσλν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε 

επαλάθηεζε καθξννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

 

ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΜΕΓΕΘΟ 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΑΕΠ,ςτακ. τιμζσ 
% 

μτβλ 
8,96 8,91 9,18 8,47 8,64 6,79 0,84 9,16 

υνολικι Επζνδυςθ 
% 

ΑΕΠ 
14,07 18,67 20,77 22,96 24,14 25,15 21,18 24,40 

Εκνικι 
Αποταμίευςθ 

% 
ΑΕΠ 

21,44 20,92 24,05 26,62 26,60 24,85 23,01 22,77 

Πλθκωριςμόσ, τιμζσ 
τζλοσ περιόδου 

% 
μτβλ 

3,66 6,10 12,33 9,84 8,47 7,24 7,70 10,92 

Ειςαγωγζσ Αγακϊν 
και Τπθρεςιϊν 

% 
μτβλ 

52,26 51,32 22,90 16,51 22,38 16,44 
-

23,56 
37,73 

Εξαγωγζσ Αγακϊν 
και Τπθρεςιϊν 

% 
μτβλ 

5,14 6,67 14,79 6,14 7,67 1,25 -9,36 15,94 

Ποςοςτό Ανεργίασ % 17,25 13,63 11,58 10,18 8,48 7,88 8,68 7,75 

Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν 
υναλλαγϊν 

% 
ΑΕΠ 

6,29 1,74 2,57 3,23 2,36 1,53 2,08 0,76 

Χρζοσ 
% 

ΑΕΠ 
139,46 127,03 87,13 76,46 67,10 58,52 58,70 49,10 

3.4 –  Αργεντινι 2003 -2010.  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηηο επηδψζεηο απηέο ε Αξγεληηλή ηηο πέηπρε 

ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ. Μάιηζηα ην 

αληίζεην ζπλέβε. Ωο ζπλεπαθφινπζν ηεο αζέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηεο ρξένπο, ε πξφζβαζή ηεο ζε δαλεηζκφ είλαη αθφκα θαη ζήκεξα 

δχζθνιε. Ίζσο απηή λα είλαη θαη ε κφλε «ηηκσξία» ηεο ρψξαο γηα ηελ 
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απφθαζή ηεο απηή. Βέβαηα ην 2005 ε ρψξα απνπιήξσζε πιήξσο ην 

ρξένο ηεο απέλαληη ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Οη άκεζεο 

επελδχζεηο ζηε ρψξα παξέκεηλαλ πεξηνξηζκέλεο θάησ απφ ην 2% 

ηνπ ΑΔΠ ζρεδφλ ζε φιν ην δηάζηεκα απφ ηε ρξενθνπία θαη έπεηηα 

φπσο δείρλεη ην Γηάγξακκα 3.6. 

 

 

3.6 – Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ ςτθν Αργεντινι ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 
 

Σν ΑΔΠ επέζηξεςε ζηα πξν θξίζεσο επίπεδα κφιηο ζε ηξία ρξφληα. 

Ζ ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ ζηελ πνξεία απηή δελ ήηαλ ηφζν κεγάιε 

φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ζηνλ Πίλαθα 3.4. Ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνηέιεζκα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο. Σα ειιείκκαηα 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθαλ θαη δηαηεξήζεθαλ θάησ απφ 4% ηνπ 

ΑΔΠ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

Ζ αλεξγία κεηά ηε δξακαηηθή ηεο αχμεζε ζε 19% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ην 2001 ζηαδηαθά κεηψζεθε ζε 8% πεξίπνπ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (Γηάγξακκα 3.7). Ζ απαζρφιεζε αθνινχζεζε αλάινγε 

πνξεία θαη βξέζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ φηη ήηαλ ην 1992.   
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3.7 – Ποςοςτό Ανεργίασ ςτθν Αργεντινι 
 

Απηφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ επηηπρία ηεο ρψξαο είλαη κηα καηηά ζηνπο 

θνηλσληθνχο δείθηεο. Σν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζην φξην 

ηεο θηψρεηαο κεηψζεθε απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ ην 2001 πεξίπνπ 

ζην έλα έβδνκν ην 2010. Σν ίδην θαη απηψλ πνπ είλαη αληηκέησπνη κε 

ηελ απφιπηε θηψρεηα απφ 25% ζε 7% πεξίπνπ.  Ίδηα πνξεία είραλ 

θαη νη δείθηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο.  Ζ αλάθακςε έθεξε 

πέξαλ ησλ άιισλ θαη πεξηζζφηεξα έζνδα ζην θξάηνο. Απηφ 

επέηξεςε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ θνηλσληθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ζνβαξήο θξίζεο πνπ πέξαζε ε ρψξα ζρεδηάζηεθαλ 

πξνγξάκκαηα 3  βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ αλήιηθσλ 

παηδηψλ .  

 

Ζ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη απηή πνπ πξνθαιεί ηελ 

πεξηζζφηεξε αλεζπρία. Ζ ρψξα αληηκεηψπηζε έλαλ απφ ηνπο 

πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ηηκψλ φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 3.8 πνπ ζπγθξίλεη ηα επίπεδα ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ 

Αξγεληηλή ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Ννηίνπ Ζκηζθαηξίνπ. Μεηά ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ην 2002 

αθνινχζεζε κηα έθξεμε ηνπ πιεζσξηζκνχ πνπ γξήγνξα ππνρψξεζε. 

Παξέκεηλε φκσο ζε πςειά επίπεδα, πςειφηεξα απηψλ ησλ 
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ππνινίπσλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ζ πνιηηηθή εγεζία ηεο 

ρψξαο εκθαλψο έρεη ιάβεη ηελ απφθαζε λα κε ζπζηάζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ηεο γηα λα ειέγμεη ηνλ 

πιεζσξηζκφ, παξά κε έκκεζα εξγαιεία φπσο ζπκθσλίεο κε θχξηεο 

νκάδεο παξαγσγψλ γηα πεξηνξηζκφ ησλ ηηκψλ. Απηφ βέβαηα κπνξεί 

λα απνηειέζεη εκπφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο πξννπηηθήο ηεο ρψξαο θαζψο ε επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ελέρεη 

ην ξίζθν ηνπ ήδε πςεινχ πιεζσξηζκνχ.  

 

 

3.8 – Πλθκωριςμόσ Αργεντινισ ςε ςφγκριςθ με Ν. Ημιςφαίριο και τον κόςμο 
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4 Η Κρίζη Σης Λεηονίας 

Ζ Λεηνλία είλαη κηα κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία θπξίσο εμαγσγηθή. Λφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο νη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ είλαη εμαηξεηηθά 

αλεπηπγκέλεο, φπσο επίζεο θαη ε επεμεξγαζία θαη ην εκπφξην μπιείαο, ηα 

αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα, ε θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ. Ο πιεζπζκφο ηεο αξηζκεί ηα 2,2 εθ. άηνκα θαη βαίλεη κεηνχκελνο. 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ βάζεη ζηνηρείσλ γηα ην 2010 ηεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

  

 

4.1 – φνκεςθ ΑΕΠ Λετονίασ. Πθγι CIA World Factbook 2011 

 

4.1 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία  

 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Λεηνλίαο απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε 

ην 1991, ε κεηάβαζή ηεο ζε κηα νηθνλνκία «αλνηθηήο αγνξάο» απφ  ην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζην νπνίν βξηζθφηαλ έγηλε ζε δπν θάζεηο θαη ήηαλ 

δχζθνιε, κε αμηνζεκείσηα φκσο απνηειέζκαηα. 
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4.1.1 Ζ Πξψηε Φάζε Σεο Μεηάβαζεο 

 

Ζ πξψηε θάζε ηεο αξρηθήο κεηάβαζεο δηήξθεζε έσο ην 1995. 

Υαξαθηεξίζηεθε απφ κεγάιε χθεζε, αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη πςειφ 

πιεζσξηζκφ αξρηθά. Ζ ζπλεπαθφινπζε κείσζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο 

γέλλεζε ειιείκκαηα θαη ε επεθηαηηθή πνιηηηθή πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο νδήγεζε ζε επηδείλσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. ε απηφ 

ζπληέιεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πηέζεσλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ γηα απμήζεηο κηζζψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα αληηζηάζκηζεο ησλ 

αληηδξάζεσλ πνπ επαθνινχζεζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 1992 ε χθεζε ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 32,1% θαη ν 

πιεζσξηζκφο 958%4. Οη ζπλζήθεο απηέο γέλλεζαλ ηελ αλάγθε γηα δνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη έθαλαλ επθνιφηεξε ηελ απνδνρή ηνπο. Παξάιιεια απφ ηηο 

πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αβεβαηφηεηεο ησλ πξψησλ εηψλ ηεο 

κεηάβαζεο εδξαηψζεθε ζηε ζπλείδεζε ησλ Λεηνλψλ, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο 

ηξεηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, ην επξσπατθφ φξακα. Ζ πνιηηηθή απηή επηινγή γηα 

ηελ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

απνηειέζεη έσο ζήκεξα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ ησλ ρσξψλ απηψλ. Σελ ίδηα ρξνληά, Ηνχιηνο 1992, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν εθαξκφζηεθε έλα πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ζηφρεπε: 

 ζηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ 

 ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κε ηελ εηζαγσγή λένπ 

λνκίζκαηνο (lat) 

 ζηε δηαηήξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ ζε ζεηηθφ επίπεδν, αιιά 

φρη ηφζν πςειφ ψζηε λα αλαθφπηεη ηελ αλάπηπμε 

 ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ 

 ζηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επειημίαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο φπσο ηδησηηθνπνηήζεηο, 

αλαδηάξζξσζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

θαη ινηπά. 

Ωο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ πνιηηηθψλ ε πξψηε θάζε ηεο κεηάβαζεο 

νινθιεξψζεθε κε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ην 1995. 
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ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ 

ΜΔΓΔΘΗ   1993 1994 1995 

ΑΔΠ,ζηαζ. Σηκέο % κηβι -11,4 2,2 -2,08 

Καηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα $ 925,32 1.579,60 1.982,47 

πλνιηθή Δπέλδπζε % ΑΔΠ 9,75 16,58 15,01 

Δζληθή Απνηακίεπζε % ΑΔΠ 17,49 18,11 13,79 

Πιεζσξηζκφο, ηηκέο ηέινο πεξηφδνπ % κηβι 34,76 26,36 23,14 

Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ % κηβι 38,11 13,16 24,86 

Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ % κηβι 44,96 -1,79 9,12 

Πνζνζηφ Αλεξγίαο % 6,95 6,95 6,95 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ % ΑΔΠ 11,92 -3,56 -0,33 
4.1 – Λετονία 1993 -1995.  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

4.1.2 Ζ Γεχηεξε Φάζε Σεο Μεηάβαζεο 

 

Ζ δεχηεξε θάζε ηεο κεηάβαζεο, πνπ μεθηλά κεηά ην 1995 ραξαθηεξίζηεθε 

απφ πςεινχο θαη απμαλφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά κέζν φξν πάλσ 

απφ 6%, κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο αλεξγίαο έσο θαη ην 2003, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.2. Ζ αλάπηπμε βαζίζηεθε ζηηο εμαγσγέο, θαζψο θαη 

ζηελ ηφλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο. Σα απμαλφκελα 

εηζνδήκαηα ελίζρπζαλ ηελ θαηαλάισζε, ε αλάπηπμε έθεξε πεξηζζφηεξα 

έζνδα ζην θξάηνο επηηξέπνληαο ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη ε 

ελίζρπζε ηεο θαηαλαισηηθήο θαη επελδπηηθήο εκπηζηνζχλεο επλφεζε ηηο 

επελδχζεηο. 

 

Ζ αλάπηπμε απηή δηαθφπεθε δπν θνξέο. Πξψηα ην 1995 απφ κηα ηξαπεδηθή 

θξίζε θαη ηελ πηψρεπζε ηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Λεηνλίαο, ηελ «Banka 

Baltija» θαη έπεηηα ην 1998 απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηεο γεηηνληθήο 

Ρσζίαο. ηε κελ πξψηε πεξίπησζε ππήξμε επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο θαηά 

2,1% θαη ζηε δεχηεξε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ζε 4,8% απφ 8,3% ζε 

εηήζηα βάζε.   

 

Ζ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο, παξά ηα πξψηα δχζθνια ρξφληα, ήηαλ 

επηηπρεκέλε. Πιένλ ηα δπν ηξίηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εξγάδεηαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη ην 60% ηνπ ΑΔΠ παξάγεηαη απφ απηφλ. Πξαθηηθά ην 

ζχλνιν ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήηαλ ζηελ θαηνρή ηνπ 

δεκνζίνπ έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα ηδησηψλ. Γεκφζηεο παξακέλνπλ ειάρηζηεο, 
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πνιηηηθά «επαίζζεηεο» εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ 

ΜΔΓΔΘΗ   1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ΑΔΠ,ζηαζ. Σηκέο 
% 

κηβι 
3,61 8,34 4,80 3,25 6,92 8,05 6,47 7,19 

Καηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα $ 2.301 2.558 2.781 3.038 3.295 3.516 3.971 4.798 

πλνιηθή Δπέλδπζε 
% 

ΑΔΠ 
18,10 20,65 24,85 23,43 23,71 26,61 26,68 28,75 

Δζληθή Απνηακίεπζε 
% 

ΑΔΠ 
11,16 14,56 14,82 14,53 18,85 19,05 20,08 20,60 

Πιεζσξηζκφο, ηηκέο ηέινο 
πεξηφδνπ 

% 
κηβι 

13,12 6,36 2,72 3,01 1,71 3,21 1,47 3,53 

Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη 
Τπεξεζηψλ 

% 
κηβι 

33,51 8,96 20,36 -5,35 3,13 14,31 4,67 13,09 

Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη 
Τπεξεζηψλ 

% 
κηβι 

26,28 13,49 8,42 -6,58 11,31 7,47 5,40 5,23 

Πνζνζηφ Αλεξγίαο % 20,51 15,38 14,35 14,47 14,62 13,35 12,08 10,74 

Πξνυπνινγηζκφο 
% 

ΑΔΠ 
n/a n/a -0,68 -3,56 -2,54 -2,00 -2,57 -1,68 

Υξένο 
% 

ΑΔΠ 
n/a n/a n/a 12,22 12,27 13,99 13,47 14,61 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 
πλαιιαγψλ 

% 
ΑΔΠ 

-3,79 -4,60 -8,84 -8,97 -4,86 -7,56 -6,60 -8,15 

4.2 - Λετονία 1996 -2003.  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

Οη πνιηηηθέο πνπ απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη ρξνληθά 

ζχληνκε κεηάβαζε ηεο νηθνλνκίαο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 Ηζρπξή πνιηηηθή θαη εζληθή βνχιεζε γηα ηελ επίηεπμε καθξνρξφλησλ 

ζηφρσλ φπσο ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δεκηνχξγεζαλ 

θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ. 

 πληεξεηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ ζπληέιεζε ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνλνκίαο 

απφ εμσγελείο αλαηαξάμεηο. εκεηψλεηαη πσο ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα μεπέξαζε ην 3% κφλν θαηά ηηο πεξηφδνπο ηεο ηξαπεδηθήο 

θξίζεο θαη ηεο θξίζεο ηεο Ρσζίαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 πλεηή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Σν 1994 ζπλδέζεθε ην εζληθφ λφκηζκα κε 

ην SDR 5  θαη κεηέπεηηα κε ην επξψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηελ εκπέδσζε θιίκαηνο 

επηρεηξεκαηηθήο θαη επελδπηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο ρξεκαηαγνξάο. 
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 Μεηαξξπζκίζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Έπεηηα απφ ηελ θξίζε 

ηνπ 1995 ειήθζεζαλ κέηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απζηεξφηεξεο 

επηηήξεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Γνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο φπσο ηδησηηθνπνηήζεηο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη αλαδηνξγάλσζε νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (Latvenergo, 

Lattelekom) θαη εθζπγρξνληζκφο λνκηθνχ πιαηζίνπ.  

 

4.1.3 Ζ Φάζε ηεο Αλάπηπμεο 

 

Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ηε κεηάβαζε ραξαθηεξίζηεθε απφ επίζεο 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θπξίσο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ην 2005 θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ επξψ. Βαζηθνί ζπληειεζηέο ηεο 

επίδνζεο απηήο ήηαλ αθελφο ε πηζησηηθή επέθηαζε θαη αθεηέξνπ ε αχμεζε 

ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. Ζ δήηεζε γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ εληζρχζεθε απφ ηα 

ρακειά πξαγκαηηθά επηηφθηα δαλεηζκνχ ζε επξψ. Αληίζηνηρα ε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο εμεγείηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα Ννξβεγηθψλ ηξαπεδψλ λα 

θεξδίζνπλ κεξίδην ζηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά ηεο Λεηνλίαο αιιά θαη απφ ηηο 

επλντθέο ζπλζήθεο θφζηνπο δαλεηζκνχ απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο αθφκα θαη γηα 

ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο. Ζ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 4.2, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηα αλακελφκελα 

εηζνδήκαηα νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ εηζαγσγψλ. 

 

4.2 – Ονομαςτικό Κατά Κεφαλιν ΑΕΠ 
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ε αληίζεζε κε ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο δελ αθνινχζεζαλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ. Παξά ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλέξγσλ, απηφ παξέκεηλε ζε πςειά 

επίπεδα. Ξεθηλψληαο πξαθηηθά απφ ην κεδέλ θαηά ηε ρξνληά ηεο κεηάβαζεο 

απμήζεθε ζε 20,5% ην 1996. Έθηνηε θαη έσο ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο έβαηλε 

κεηνχκελν θαη έθηαζε ζην 7% ην 2007 (Γηάγξακκα 4.3). 

 

4.3 – Ποςοςτό Ανεργίασ ςτθ Λετονία 

 

Σν δεκφζην ρξένο θαζψο θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξέκεηλαλ 

ζε ρακειά επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. Αληίζεηα ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ έβαηλε ζπλερψο επηδεηλνχκελν, θαζψο ε απμεκέλε 

θαηαλάισζε θαη ηα δηαξθψο απμαλφκελα εηζνδήκαηα νδήγεζαλ ζε αχμεζε 

ησλ εηζαγσγψλ. Παξάιιεια νη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, εηδηθά πξνο ην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ θαη ιίγν πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο έγηλαλ εληνλφηεξεο. Ζ 

νηθνλνκία ζηαδηαθά ππεξζεξκάλζεθε κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ πηζησηηθή 

επέθηαζε θαη ηηο επελδχζεηο λα θαηεπζχλνληαη ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο 

νη θαηαζθεπέο, real estate, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ιηαλεκπφξην, 

δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο «θνχζθαο» ζε απηνχο. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην 2007 επί παξαδείγκαηη ήηαλ πάλσ απφ 22% 

ηνπ ΑΔΠ ελψ παξάιιεια ν πιεζσξηζκφο ήηαλ θνληά ζην 14%! 

 

 



 
41 Θ Κρίςθ Σθσ Λετονίασ 

4.2 Σν Ξέζπαζκα Σεο Κξίζεο 

 

Έπεηηα απφ ζεηξά εηψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε νηθνλνκία άξρηζε ζηηο αξρέο 

ηνπ 2008 λα επηβξαδχλεηαη, πξηλ αθφκα αξρίζεη ε δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε. Γχν θχξηεο θαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε 

ρψξα, αλαγλσξίδνληαο ηελ αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο αλάπηπμήο ηεο 

απνθάζηζαλ ηελ επηβξάδπλζε ηεο επέθηαζήο ηνπο. Παξάιιεια, ε ρξενθνπία 

ηεο Lehman Brothers ιίγν αξγφηεξα επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο νδεγψληαο ζε 

αζηάζεηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε ηξάπεδα ηεο 

Λεηνλίαο, Parex Bank κε κεξίδην αγνξάο 20%, ήξζε αληηκέησπε κε ηε 

ρξενθνπία ιφγσ ησλ καδηθψλ αλαιήςεσλ μέλσλ θαηαζέζεσλ, αλαγθάδνληαο 

έηζη ηελ θπβέξλεζε λα ηελ θξαηηθνπνηήζεη πξναζπίδνληαο ηελ εγρψξηα 

ηξαπεδηθή αγνξά απφ ζπζηεκηθφ θίλδπλν.   

 

Ζ πηζησηηθή επέθηαζε πνπ επί ρξφληα ελδπλάκσλε ηελ αλάπηπμε μαθληθά 

δηεθφπε. Ζ θαηαλαισηηθή θαη επελδπηηθή εκπηζηνζχλε θινλίζηεθαλ ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο αλεζπρίαο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ελ εμειίμεη δηεζλή 

θξίζε. Σα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο κεηψζεθαλ ιφγσ ηεο κεησκέλεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ε εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο έγηλε αλέθηθηε ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο δηεζλψο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα κεησζνχλ θαη νη 

δεκφζηεο δαπάλεο, βαζχλνληαο έηζη ηελ χθεζε. Με ηελ πιήξε εθδήισζε ηεο 

θξίζεο θαη ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο νη αλσηέξσ ζπλζήθεο έγηλαλ 

αθφκε ρεηξφηεξεο. Υαξαθηεξηζηηθά ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ζεκείσζε 

αξλεηηθφ ξεθφξ, κε ην ΑΔΠ γηα ηα έηε 2008 θαη 2009 λα ζπξξηθλψλεηαη θαηά 

22,5% πεξίπνπ. Πξφθεηηαη πεξί δξακαηηθήο θαηάξξεπζεο ηεο παξαγσγήο θαη 

ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπξφζζεηα ε επηξξνή ζηνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο δηεζλψο, νδήγεζε 

ζε πηψζε ηηο εμαγσγέο επηδεηλψλνληαο ηελ χθεζε. Οη επελδχζεηο 

αθνινχζεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ θαηάξξεπζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο θαη 

ηεο εκπηζηνζχλεο. 
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4.4 – Ρυκμόσ Ανάπτυξθσ ΑΕΠ Λετονίασ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 

 

Άκεζε θαη ίδηαο θιίκαθαο ππήξμε θαη ε θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σν 

πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απφ 6,2% ην 2007 εθηηλάρζεθε ζε 19% ην 2010. Με 

ηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνιιέο εηαηξίεο πξνέβεζαλ ζε 

κεηψζεηο πξνζσπηθνχ γηα λα πεξηνξίζνπλ ηα θφζηε ηνπο. Δπίζεο θιάδνη πνπ 

επί ρξφληα αλαπηχζζνληαλ κε ηαρχο ξπζκνχο, φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο 

θαηέξξεπζαλ, αθήλνληαο αλέξγνπο πνπ δχζθνια ζα βξνπλ παξφκνηα λέα 

εξγαζία. χκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ην 

2011 ζα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 10% ησλ εξγαδνκέλσλ, 

φπνπ κεηαμχ απηψλ ην 20% - 30% ζα είλαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. Οη 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο αξρέο ηεο ρψξαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί επίζεο πσο θαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θινλίζηεθε απφ 

ηηο ζπλζήθεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.  

 

Ζ θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαη κηα ζεηξά απφ αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο 

πνπ θξχβνληαλ πίζσ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Οη 

δεκφζηεο δαπάλεο είραλ απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηα πξν θξίζεσο έηε. Απφ 2,2 

δηο Lats ην 2003 ή 34,6% ηνπ ΑΔΠ ζε 7 δηο Lats ην 2008 ή ζρεδφλ 43% ηνπ 

ΑΔΠ. Παξάιιεια ε κείσζε ησλ εζφδσλ ιφγσ ηεο χθεζεο δεκηνχξγεζε 

δεκνζηνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ζηελ απγή ηεο θξίζεο. 

 

Παξά ηελ θξαηηθνπνίεζε ηεο Parex, θακία ηξάπεδα δελ ρξενθφπεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο. ιεο φκσο θαηέγξαςαλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο 
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ζεκαληηθέο απψιεηεο απφ ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα πνπ εθηηλάρζεθαλ 

απφ 0,5% πξν θξίζεο ζε 7% ζην ηέινο ηνπ 2009.  

 

4.3 Αληηκεηψπηζε  

 

Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ επηθεληξψζεθε ζηελ επαλάθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ην επξψ. Απηφ  απνηέιεζε 

θεληξηθή πνιηηηθή θαη θαη’ επέθηαζε θαη νηθνλνκηθή απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο 

κε ζθνπφ ηε ζηαδηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε λα εληαρζεί ε 

ρψξα ζηελ επξσπατθή λνκηζκαηηθή έλσζε θαη λα πξνζηαηεπηεί απφ 

ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη θηλδχλνπο ξεπζηφηεηαο. 

 

4.3.1 Γηιήκκαηα Πνιηηηθήο 

 

Ζ ηζρπξή πνιηηηθή θαη ιατθή βνχιεζε γηα ηα αλσηέξσ νδήγεζε ζε έλα κίγκα 

πνιηηηθψλ  «εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Δλαιιαθηηθή επηινγή ζα απνηεινχζε ε νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο 

έλαληη ηνπ επξψ, ψζηε λα αλαθηεζεί κέξνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, λα εληζρπζνχλ νη εμαγσγέο θαη λα δνζεί ψζεζε κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Οη ιφγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ: 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο επηρεηξήζεηο 

θαη λνηθνθπξηά είραλ ζπλαθζεί ζε επξψ. Λφγσ ηεο πνιπεηνχο ζχλδεζεο 

ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο κε ην επξψ είρε εκπεδσζεί ζηε ζπλείδεζε 

ηεο θνηλσλίαο σο βαζηθφ λφκηζκα. πλεπψο ιφγσ ηεο έθηαζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ππήξμε αλεζπρία γηα ηηο επηπηψζεηο κηαο ππνηίκεζεο ηνπ 

λνκίζκαηνο θαζψο νη επηζθάιεηεο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα ζα είραλ δπζκελείο ζπλέπεηεο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηελ 

νηθνλνκία. 
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 Λφγσ ηνπ πθεζηαθνχ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

δπζκελψλ πξννπηηθψλ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ γηα ηα ακέζσο 

επφκελα έηε 2008 θαη 2009, ζεσξήζεθε πσο ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

πνπ ζα πξνέθππηε απφ κηα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο δελ ζα ήηαλ 

ηθαλή λα επαλαθέξεη ηε ρψξα ζε αλάπηπμε ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

 Ζ νηθνλνκία ηεο Λεηνλίαο, θαη γεληθφηεξα ησλ ρσξψλ ηεο Βαιηηθήο, 

ιφγσ ηεο επηηπρεκέλεο κεηάβαζήο ηεο ζε αλνηθηή νηθνλνκία 

ζεσξήζεθε αξθεηά επέιηθηε, ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο κηα δηαδηθαζία 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. Απηφ απέδεημε θαη αληνρή ηεο απέλαληη ζηε 

ξσζηθή θξίζε ηνπ 1998. 

 Ζ πνιηηηθή ηνπ «θιεηδψκαηνο» ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε 

θάπνην άιιν λφκηζκα (exchange rate peg) απνηέιεζε γηα ρξφληα 

βαζηθή πνιηηηθή καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ εγθαηάιεηςή ηεο 

πέξαλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ, ζα απνηεινχζε πιήγκα θαη γηα 

ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο. Δπίζεο ζα εθιακβαλφηαλ θαη σο απνηπρία 

ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία ζα έραλε ηελ απαξαίηεηε ζηήξημε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ πνιηηηθψλ. 

 Μηα ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ρψξαο ζα νδεγνχζε αθελφο ζηελ 

θαηάξξεπζε ησλ θιεηδσκέλσλ ηζνηηκηψλ θαη άιισλ ρσξψλ ηεο 

Βαιηηθήο θαη ηεο Βνξεηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη αθεηέξνπ νη άκεζεο 

δεκηέο πνπ ζα έπξεπε λα θαηαγξάςνπλ νη θαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο πνπ 

είραλ επελδχζεη ζηε ρψξα, ζα δεκηνπξγνχζε ζέκα αμηνπηζηίαο ζηηο 

ηξάπεδεο απηέο θαη ζα ηηο απέθιεηε απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ζε 

κηα επνρή εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο. Ο ιφγνο απηφο 

επεξέαζε θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν ηελ ππνζηήξημε ηεο ιχζεο ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. 

 

Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη κεξηθψο ηελ 

θαηάζηαζε ζε κηα νηθνλνκία πνπ παξάιιεια κε ηελ αζηαζή αλάπηπμή ηεο έρεη 

λα αληηκεησπίζεη θαη κηα δπζκελή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, είλαη ε 

νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο ηεο. Οη εηζαγσγέο ζα γίλνπλ 

αθξηβφηεξεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο θαη νη εμαγσγέο ζα είλαη 

θζελφηεξεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ άιισλ ρσξψλ. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην 
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βειηηψλεηαη θαη δίλεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία αληί γηα χθεζε. Καζψο επηινγή 

ρσξίο θφζηνο δελ πθίζηαηαη, ζηελ πεξίπησζε απηή νη αθξηβφηεξεο εηζαγσγέο 

ζεκαίλνπλ θαη κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ. Δπίζεο ε 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο, ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ, πνπ έρεη ζπλαθζεί ζε μέλν 

λφκηζκα δπζρεξαίλεη θαζψο ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο γηα ηελ απνπιεξσκή 

είλαη πιένλ αθξηβφηεξε. 

 

4.3.2 Δπηινγή 

 

Σν κίγκα πνιηηηθήο πνπ απνθαζίζηεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο πεξηιάκβαλε ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: 

 Γημοζιονομική Προζαρμογή:  

i. Πεξηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θξάηνπο, 

ii. Δπαλάθηεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, 

iii. Πεξηνξηζκφο ησλ ειιεηκκάησλ ζηα επίπεδα πνπ νξίδεη ε 

ζπλζήθε ηνπ Maastricht (θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ) ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ψζηε λα κελ απνκαθξπλζεί ε 

πξννπηηθή έληαμεο ηεο ρψξαο ζην επξψ θαη 

iv. δηφξζσζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κέζσ 

πεξηνξηζκνχ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο.   

 Βεληίφζη Ανηαγφνιζηικόηηηας: Μεηψλνληαο ην θφζηνο εξγαζίαο 

ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ζε κηα ήδε επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο 

επηδηψρζεθε ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ψζηε λα δνζεί ψζεζε ζηηο εμαγσγέο. Με 

αλαδηάξζξσζε ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, παξάιιεια κε ην 

ζηφρν ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηδηψρζεθε θαη ν 

έιεγρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

 Προζηαζία Υρημαηοπιζηφηικού σζηήμαηος: Αξρηθά έκθαζε 

δφζεθε ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Έπεηηα 

θαζψο ε θξίζε βάζαηλε θαη νη επηζθάιεηεο δηνγθψλνληαλ, ε 

πξνζνρή ζηξάθεθε ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηε 

ζέζπηζε θαλνληζηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απζηεξφηεξε 
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θαη επνπηεία θαη ζσξάθηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

 Αναδιάρθρφζη Γανειζμού Ιδιφηικού Σομέα: Λήςε κέηξσλ θαη 

ξχζκηζε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

αλαδηάξζξσζε δαλεηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη εμσδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί θαη νη εζεινληηθέο 

αλαδηαξζξψζεηο νθεηιψλ ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε εμππεξέηεζή ηνπο 

ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο.  

 

4.3.3 ηφρνη Πξνγξάκκαηνο 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πνιηηηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ εμεχξεζε ηεο 

απαξαίηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο νη Λεηνληθέο Αξρέο ήξζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2008 ζε ζπκθσλία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη άιινπο δηεζλήο νξγαληζκνχο γηα έλα πξφγξακκα 

δηάξθεηαο 27 κελψλ χςνπο € 7,5 δηο ην νπνίν νινθιεξψζεθε ζε πέληε ζηάδηα 

(αμηνινγήζεηο θαη εθηακηεχζεηο) ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 6 . Οη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1 ζχκθσλα κε ηε ρξνληθή 

θαηαλνκή ηνπο. 
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ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΓΙΔΘΝΔ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 
Ά

μ
ε
ζ

ο
ι 


ηό

τ
ο

ι 

Δπίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Parex Bank γηα ηελ απνθπγή ηεο 

δηάρπζεο ησλ ζπλεπεηψλ θαη ην ππφινηπν ζχζηεκα 

Αλάθηεζε ηεο Δκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ  

ηαζεξνπνίεζε Υξεκαηνπηζησηηθνχ Σνκέα 

Απνθπγή ηεο βίαηεο πξνζαξκνγήο ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ηεο 

ζπλδεδεκέλεο κε ην Δπξψ ηζνηηκίαο 

Μ
ε
ζ
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π
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ό
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ε
ζ
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ι 
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τ

ο
ι 

Οηθνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ελδπλάκσζε ηεο ζπλδεδεκέλεο κε ην 

Δπξψ ηζνηηκίαο 

Πεξηνξηζηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή γηα πεξηνξηζκφ δαλεηαθψλ 

αλαγθψλ 

Πεξηνξηζηηθή εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

Γνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο 

Απνθαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο αμηνπηζηίαο 

Δπίηεπμε ησλ θξηηεξίσλ ηεο πλζήθεο ηνπ Maastricht γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ επξψ 

Μ
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Έμνδνο απφ ηελ θξίζε θαη εμαζθάιηζε καθξνρξφληαο ζηαζεξφηεηαο 

Πιήξε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ 

 4.3 – τόχοι Προγράμματοσ τακεροποίθςθσ Οικονομίασ 

  

4.4 Απνηέιεζκα - Κξηηηθή 

 

Ζ θαηάξξεπζε ηεο Λεηνληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ απφηνκε θαη βαζηά. Πέξαλ ηεο 

κλεκεηψδνπο χθεζεο κε ξπζκνχο πνπ δελ είραλ ηζηνξηθά παξαηεξεζεί μαλά 

ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε αγνξά 

εξγαζίαο δέρζεθε ηζρπξφ πιήγκα. Γηα ην 2010, έπεηηα απφ δπν ρξφληα 
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εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο ππνινγίδεηαη ζε 19% κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην άκεζν κέιινλ λα κελ 

είλαη επνίσλεο, παξά ηελ αλάπηπμε πνπ αλακέλεηαη λα επηζηξέςεη ην 2011 κε 

ξπζκφ πεξίπνπ 4% έπεηηα απφ 3 ρξφληα ζπλερνχο χθεζεο. Ζ πηζησηηθή 

επέθηαζε παξακέλεη αξλεηηθή θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα έρνπλ 

απμεζεί δξακαηηθά. 

 

Ζ ζχλδεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο κε ην Δπξψ ππήξμε αλέθαζελ γηα ηε 

Λεηνλία θεληξηθφο πνιηηηθφο άμνλαο, γχξσ απφ ηνλ νπνίν δνκήζεθαλ βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηφζν πξν θξίζεσο φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηήο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο αχηε θαζεαπηή ε επηινγή απνηέιεζε 

κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κε νξζνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαηά 

ηηο «θαιέο» επνρέο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε. Ζ 

ζχλδεζε ηνπ λνκίζκαηνο κε ην Δπξψ νδήγεζε ζε πςειφ εγρψξην δαλεηζκφ ζε 

Δπξψ. Πεξίπνπ ην 89% ηνπ ρξένπο ησλ Λεηνλψλ είλαη ζε μέλν λφκηζκα. 

Καζψο ην θιείδσκα ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζεσξνχηαλ αθιφλεην θαη 

κφληκν, λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο επσθεινχληαλ ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ 

ηνπ Δπξψ θαη δαλείδνληαλ, κε πξνζκεηξψληαο ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

Σν απηφ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Με ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο θξίζεο 

θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηάξξεπζε ηεο εκπηζηνζχλεο δηεζλψο, μαθληθά ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απέθηεζε νληφηεηα θαη ην θιείδσκα ηεο ηζνηηκίαο 

δελ αληηκεησπίδνληαλ πιένλ σο ζηαζεξά. 

 

Έρνληαο σο νδεγφ ην ρήκα 2.6 ζην θεθάιαην 2, ε Λεηνλία  βξέζεθε ζην 

ζεκείν Α. Σν εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην θπζηθφ ηεο 

επίπεδν, ην Β. Σν επίπεδν ησλ ηηκψλ ήηαλ πςειφηεξν απφ απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εμαιείςεη ηελ πξνζθνξά θαη λα εθθαζαξίζεη ηελ αγνξά. Ζ 

ινγηθή ηνπ ππνδείγκαηνο ππνδεηθλχεη φηη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ζα κεησζεί 

κεηψλνληαο θαη ηελ πξαγκαηηθή ηζνηηκία. Οη ηηκέο φκσο ζηε βξαρπρξφληα 

πεξίνδν είλαη άθακπηεο. Σα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηφρεπαλ 

ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.  

 

Ζ πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο πνπ επηιέρζεθε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θξίζε θαη λα επαλαθέξεη ηελ νηθνλνκία ζε ηξνρηά καθξνρξφληαο αλάπηπμεο, 
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επηδηψθεη ηε δηφξζσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ κέζσ κείσζεο ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο θαη ζπλεπψο ηεο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Καζψο νη εηζαγσγέο 

εμαξηνχληαη απφ ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη νη εμαγσγέο απφ ην εηζφδεκα ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο ρψξαο, αλ πεξηνξηζηεί ε εγρψξηα δήηεζε θαη 

παξακείλεη ζηαζεξφ ή κεησζεί ιηγφηεξν ην εηζφδεκα (ΑΔΠ) ησλ άιισλ ρσξψλ 

απφ ην εγρψξην ηφηε νη εμαγσγέο ζα απμεζνχλ θαη νη εηζαγσγέο ζα κεησζνχλ 

δηνξζψλνληαο ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Απηή ε πξνζαξκνγή 

έιαβε ρψξα ζηε Λεηνλία. Ζ χθεζε πξνθάιεζε θαηάξξεπζε ησλ εηζαγσγψλ 

φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.5, ηέηνηα πνπ ζρεδφλ κεδέληζε ην έιιεηκκα 

ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ παξά ηε κηθξή κείσζε ησλ εμαγσγψλ πνπ 

πξνθάιεζε ε παγθφζκηα θξίζε. 

 

 

4.5 – Ειςαγωγζσ Αγακϊν Και Τπθρεςιϊν 

 

Ζ εζσηεξηθή ππνηίκεζε επηηαρχλεηαη κέζσ ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ κηζζψλ θαη 

ησλ ηηκψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί θαη παξάιιεια ηξέθεηαη απφ κηα καθξά 

πεξίνδν πςειήο αλεξγίαο. Απαηηεί, θαζψο φζν ρεηξνηεξεχεη ε χθεζε θαη 

απμάλεηαη ε αλεξγία, κεηψλεηαη ην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, πξαγκαηηθφ θαη 

πξνζδνθψκελν κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε θαη ε εγρσξία 

δήηεζε. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δήηεζεο νδεγεί ζε κείσζε ησλ ηηκψλ. Παξάιιεια 

ε κείσζε ησλ κηζζψλ επηδξά κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ, αθνχ 

κε απζηεξφηεξν εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ θαη πεξηνξηζκέλε ηελ πηζησηηθή 

επέθηαζε κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε. Σξέθεηαη, θαζψο ε δηαηήξεζε ηεο 

αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα απνδπλακψλεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα 
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ησλ εξγαδνκέλσλ βνεζψληαο έηζη ηελ πεξεηαίξσ κείσζε ησλ κηζζψλ. 

Πξφθεηηαη ζαθψο πεξί πνιηηηθήο κε πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο, ηεο νπνίαο νη 

ζπλέπεηεο αλ πξνζκεηξνχληαλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα κεηξίαδαλ ηελ 

επηηπρία ηεο. 

 

ηε Λεηνλία, παξά ην φηη ε νηθνλνκία δηέλπζε δπν ρξφληα κε ζπλνιηθή 

ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ πάλσ απφ 20% θαη πνζνζηά αλεξγίαο θνληά ζην 20%, 

ην επίπεδν ησλ ηηκψλ άξρηζε λα κεηψλεηαη ζην ηέινο ηνπ 2009 (αξλεηηθφο 

πιεζσξηζκφο -1,4%). Απηφ απνδεηθλχεη πφζν αξγή είλαη ηειηθά ε κεηάβαζε 

απφ ην ζεκείν Α. ζην ζεκείν Β ηνπ ρήκαηνο 2.6. Ζ επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βέβαηα ζπλίζηαηαη ζην φηη ηειηθά ηα κεγέζε γηα ην 2011 θαζψο 

θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηα επφκελα έηε ζηνλ Πίλαθα 4.4 δείρλνπλ κηα ζαθψο 

πγηέζηεξε νηθνλνκία πνπ αλαπηχζζεηαη, κε ειεγρφκελν επίπεδν 

πιεζσξηζκνχ, ζεηηθέο θαζαξέο εμαγσγέο θαη πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

ΜΔΓΔΘΗ   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΔΠ,ζηαζ. Σηκέο 
% 

κηβι 
-0,34 3,96 2,98 3,98 4,01 4,02 4,04 

Καηά Κεθαιήλ Δηζφδεκα $ 10.680 12.226 12.804 13.504 14.264 15.072 15.946 

πλνιηθή Δπέλδπζε 
% 

ΑΔΠ 
20,67 23,30 24,57 25,44 26,06 26,46 26,83 

Δζληθή Απνηακίεπζε 
% 

ΑΔΠ 
24,25 24,32 24,09 24,12 23,95 23,45 23,43 

Πιεζσξηζκφο, ηηκέο ηέινο 
πεξηφδνπ 

% 
κηβι 

2,40 3,70 1,82 2,32 1,87 2,32 1,97 

Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη 
Τπεξεζηψλ 

% 
κηβι 

10,67 4,91 7,59 7,27 6,96 6,91 6,72 

Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη 
Τπεξεζηψλ 

% 
κηβι 

11,29 5,81 7,46 6,90 6,48 6,41 6,22 

Πνζνζηφ Αλεξγίαο % 18,97 16,06 14,46 13,05 11,74 10,41 9,06 

Πξνυπνινγηζκφο 
% 

ΑΔΠ 
-7,84 -4,50 -2,26 -2,01 -1,62 -1,93 -1,58 

Υξένο 
% 

ΑΔΠ 
39,89 39,57 40,53 43,44 46,57 41,97 39,64 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 
πλαιιαγψλ 

% 
ΑΔΠ 

3,58 1,03 -0,49 -1,32 -2,11 -3,01 -3,40 

4.4 - Λετονία 2010 -2016. (Οι Προβλζψεισ Ξεκινοφν Από το 2011). 
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 
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5 Η Κρίζη Σης Δλλάδας 

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα κηθξή, αλνηθηή θαη αλεπηπγκέλε νηθνλνκία. Δίλαη κηα 

επξσπατθή ρψξα θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο νη ππεξεζίεο 

ηνπξηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά αλεπηπγκέλεο (ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ 17,2% θαη 

ζηελ απαζρφιεζε 20,9% - ΣηΔ). Ο πιεζπζκφο ηεο αξηζκεί ηα 10,8 εθ. άηνκα. 

Ζ ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ βάζεη ζηνηρείσλ γηα ην 2010 ηεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

5.1 - φνκεςθ ΑΕΠ Ελλάδασ. Πθγι CIA World Factbook 2011 

 

5.1 Οηθνλνκηθή Ηζηνξία 

 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πξαγκαηνπνίεζε κηα εληππσζηαθή νηθνλνκηθή πξφνδν 

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηε ιήμε ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σε 

δεθαεηία ηνπ 1960 ε νηθνλνκία γλψξηζε ηαρείο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πεξίπνπ 

10% ην ρξφλν, απνθαζηζηψληαο γξήγνξα ηηο θαηεζηξακκέλεο δνκέο ηεο 

ρψξαο.  

 

Όζηεξα απφ καθξά πεξίνδν πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ πνπ πξνθάιεζαλ 

αξθεηνχο θιπδσληζκνχο ζηελ νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα δηνξζσζνχλ θάπνηα απφ 

ηα πξνβιήκαηά ηεο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5.1 ν πιεζσξηζκφο θαηά ηε 

3,6%

18,0%

78,3%

Γεωργία

Βιομθχανία

Τπθρεςίεσ
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δηάξθεηαο ηεο δεθαεηίαο βξέζεθε κφιηο ηξεηο θνξέο θάησ απφ 17%. Σα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα φκσο ήηαλ ηα επίκνλα θαη δηεπξπλφκελα 

ειιείκκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο επίζεο θαη ε θζίλνπζα αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο νηθνλνκίαο. Έλα πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή, 

πεξηειάκβαλε ππνηίκεζε ηνπ ηφηε εζληθνχ λνκίζκαηνο ηεο δξαρκήο θαηά 15% 

θαη κεηψζεηο ζε κηζζνχο, κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζή ηεο. Παξά ηα ελ κέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ έθεξε, θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε ζηαδηαθή απνβηνκεραλνπνίεζε ηεο ρψξαο θαη ην 

πνιηηηθφ θφζηνο απφ ηηο κείσζεο απνδνρψλ δελ επέηξεςαλ ζεακαηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΜΔΓΔΘΗ 
 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

ΑΔΠ,ζηαζ. Σηκέο 
% 
μτβλ 

-1,13 -1,08 2,01 2,51 0,52 -2,26 4,29 3,80 0,00 

πλνιηθή Δπέλδπζε 
% 
ΑΕΠ 

24,34 23,31 24,30 25,61 24,85 18,53 21,48 21,75 22,32 

Δζληθή Απνηακίεπζε 
% 
ΑΕΠ 

20,68 19,29 19,61 18,35 21,69 16,55 20,15 18,32 18,48 

Πιεζσξηζκφο, ηηκέο 
ηέινο πεξηφδνπ 

% 
μτβλ 

18,67 20,23 17,76 25,40 17,09 15,68 14,02 15,16 22,78 

Δηζαγσγέο Αγαζψλ 
θαη Τπεξεζηψλ 

% 
μτβλ 

10,65 9,38 0,55 13,58 1,42 21,69 -24,87 34,64 12,42 

Δμαγσγέο Αγαζψλ 
θαη Τπεξεζηψλ 

% 
μτβλ 

0,20 14,20 21,45 -0,17 16,84 13,05 -32,83 37,67 -5,21 

Πξνυπνινγηζκφο 
% 
ΑΕΠ 

-5,75 -6,50 -7,64 -10,31 -9,24 -8,63 -10,39 -12,98 -14,51 

Υξένο 
% 
ΑΕΠ 

29,37 33,67 40,15 46,72 47,25 52,53 57,20 59,95 73,32 

Ηζνδχγην Σξερνπζψλ 
πλαιιαγψλ 

% 
ΑΕΠ 

-3,66 -4,02 -4,69 -7,26 -3,16 -1,98 -1,33 -3,44 -3,84 

5.1 – Ελλάδα 1980 -1990.  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

Οη αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 βξίζθνπλ ηε ρψξα ζε κηα πξνζπάζεηα 

πεξαηηέξσ απειεπζέξσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Αλ θαη 

γηα ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηα κεγέζε ηεο δε βειηηψλνληαη ηδηαίηεξα, απφ 

ην δεχηεξν κηζφ ε εηθφλα αληηζηξέθεηαη. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ άζθεζε ε 

πξννπηηθή έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Σα 

θπξηφηεξα επηηεχγκαηα γηα ην δηάζηεκα απηφ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο δηαηεξήζεθε αλνδηθφο ζε φιν 

απηφ ην δηάζηεκα θαη μεθηλψληαο απφ 2% ην 1994 δηακνξθψζεθε ζε 

4,5% πεξίπνπ ην 2000. 
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 Ο πιεζσξηζκφο ειέγρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη έπεηηα απφ 

ηνπιάρηζηνλ 15 έηε γίλεηαη κνλνςήθηνο ην 1995 (7,9%). 

 Μεηψλνληαη ζηαδηαθά ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ 14,5% 

ηνπ ΑΔΠ ην 1990 ζε θάησ απφ 4% θαηά ηελ ηξηεηία 1998-2000. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο 

ππήξραλ πξσηνγελή πιενλάζκαηα ηεο ηάμεο ηνπ 4% ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ 

αλά έηνο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία απηή θπζηθά δηαδξακάηηζε ε 

αλάγθε ηήξεζεο ηεο ζπλζήθεο ηνπ  Maastricht. 

 

Παξά ηηο ζεκαληηθέο απηέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο πνπ νδήγεζαλ ηειηθά ην 2000 

ζηελ απνδνρή ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, ζεκαληηθφ είλαη 

λα αλαθεξζνχλ θαη θάπνηα επηπιένλ κεγέζε πνπ θαηαδεηθλχνπλ κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα: 

 Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην ίδην δηάζηεκα 

αθνινχζεζε κηα απμεηηθή πνξεία θαη ήηαλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 5% 

ηνπ ΑΔΠ.  

 Παξαηεξήζεθε κηα αληηζηξνθή ζηα κεγέζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο 

ηα νπνία έσο ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία (1980) ήηαλ ζε πνζνζηφ 

κεηαμχ 20% έσο 25% ηνπ ΑΔΠ. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα αξρίδεη κηα 

θζίλνπζα πνξεία θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο δηακνξθψλεηαη ζε 15,6% 

ηνπ ΑΔΠ.  

 Έλα αθφκα αλεζπρεηηθφ κέγεζνο ήηαλ ε πνξεία ηνπ ρξένπο πνπ  ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ειάρηζηα κεηψζεθε θάησ απφ ην 100% 

ηνπ ΑΔΠ.  

 Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο επίζεο είρε αλνδηθή πνξεία μεθηλψληαο απφ 

7,4% ην 1991 θαη θαηαιήγνληαο ζε 11,4% ην 2000.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ, εηδηθή κλεία αμίδεη λα γίλεη ζε πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δσή. Ζ δηαθζνξά θαη ε 

γξαθεηνθξαηία είλαη κεξηθνί απφ απηνχο θαζψο δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην 

πνπ απνζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο θαη επηδεηλψλεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. 

Δπίζεο ε ζηαδηαθή απνβηνκεραλνπνίεζε ηεο ρψξαο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε 

κηα νηθνλνκία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ρψξα ηελ 

επνρή απηή, απνηειεί αθφκα κηα αηηία γηα επηθπιάμεηο. 
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5.1.1 Ζ Έληαμε ηελ ΟΝΔ Καη ε Πνξεία Πξνο Σελ Κξίζε  

  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ε Διιάδα γίλεηαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο θαη πηνζεηεί ην Δπξψ. Παξά ηνπο 

ζεκαληηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ηηο επλντθέο πξννπηηθέο ησλ πξψησλ 

εηψλ, δελ αξγνχλ λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σν Δπξψ, καδί κε ηα ρακειά επηηφθηα, ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ αζθάιεηα ελφο ηζρπξνχ λνκίζκαηνο, έθεξε καδί ηνπ θαη ηε δξακαηηθή 

κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Απηφ βέβαηα, ζε ζπλδπαζκφ 

πάληα κε ηηο δηαρξνληθά άζηνρεο νηθνλνκηθέο επηινγέο ηεο εγεζίαο ηεο ρψξαο, 

πνπ δε δηέγλσζαλ ή δελ απνδέρζεθαλ ην κεγάιν βξαρπρξφληα αιιά κηθξφ 

καθξνρξφληα πνιηηηθφ θφζηνο δηφξζσζεο ησλ αδπλακηψλ ηεο νηθνλνκίαο.  

 

Ξεθηλψληαο απφ ηα πξψηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ακέζσο κεηά έληαμε ηεο 

ρψξαο ζηελ ΟΝΔ ην θιίκα πνπ δηακνξθψζεθε ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθφ. Αθελφο 

νη δηεζλείο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο θαη αθεηέξνπ νη πξνζδνθίεο 

πνπ ζπλφδεπαλ ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπλέβαιαλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ. Δπηπιένλ ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, ε απειεπζέξσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη ηα ρακειά επηηφθηα  δαλεηζκνχ ήηαλ επηπιένλ 

θίλεηξα γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ θαηαλάισζε. Ο ξπζκφο  αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο δε δηεθφπε θακία ρξνληά κέρξη ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Αληίζεηα, 

ε ειιεληθή νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 4% πεξίπνπ.  

 

Ζ αλάπηπμε φκσο απηή, φπσο απεδείρζε ζηε ζπλέρεηα δελ ήηαλ βηψζηκε θαη 

ζπλεπψο νχηε δηαηεξήζηκε γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

θαησηέξσ. Αθελφο, ζηεξίρζεθε ζηελ εγρψξηα δήηεζε θαη δε ηελ θαηαλάισζε 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πςειφ ξπζκφ πηζησηηθήο επέθηαζεο νδήγεζε 

ζηαδηαθά ζε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη πςειά ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5.2.  
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5.2 – υμβολι ςτο ρυκμό ανάπτυξθσ των Κακαρϊν Εξαγωγϊν και τθσ Εγχϊριασ Ζιτθςθσ 
Πθγι: International Monetary Fund, 5th Review under the Stand By Agreement  (Greece), November 2011 

 

Οη θαζαξέο εμαγσγέο ήηαλ ζρεδφλ πάληα αξλεηηθέο θαζψο ελψ νη εηζαγσγέο 

ήηαλ πάληα άλσ ηνπ 32% ηνπ ΑΔΠ νη εμαγσγέο δελ μεπέξαζαλ πνηέ γηα ην 

δηάζηεκα απηφ ην 23% ηνπ ΑΔΠ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην έιιεηκκα ζην 

ηζνδχγην αγαζψλ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξν θαη ξαγδαία επηδεηλνχκελν ηα 

ηειεπηαία έηε, ελψ ζην ηζνδχγην ππεξεζηψλ ππήξρε δηαρξνληθά πιεφλαζκα 

ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά, γηα ην ηζνδχγην αγαζψλ 

ην 2003 ην έιιεηκκα ήηαλ $ 31,2 δηο θαη δηπιαζηάζηεθε ην 2008 ζε $63,8 δηο 

(OECD 2011).   

 

Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζηαδηαθά έραζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Απφ ηελ 

έληαμή ηεο ζηελ λνκηζκαηηθή έλσζε θαη γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ε 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ζηελ Διιάδα ππεξέβαηλε κφληκα ην κέζν φξν 

ησλ ρσξψλ ηεο έλσζεο7,  φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5.3.      

 

5.3 – Πλθκωριςμόσ ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τθν Ευρωηϊνθ 
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Απηφ νπζηαζηηθά έθαλε ηα εγρψξηα αγαζά θάζε ρξφλν θαη αθξηβφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζηελ επξσδψλε θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη θχξηνη 

εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Διιάδαο είλαη νη ρψξεο απηέο. Απφ κηα άιιε νπηηθή 

γσλία, ε απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαίλεηαη παξαηεξψληαο ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (Real Effective Exchange Rate) ζην 

Γηάγξακκα 5.4 θαησηέξσ. 

 

 

5.4 -  Real Effective Exchange Rate. φγκριςθ Ελλάδασ Γερμανίασ 
Πθγι Δεδομζνων: Eurostat (Last updated: 26/01/2012) 

 

 

Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ζε φξνπο ηηκψλ, αλαηηκήζεθε απφ ηελ 

είζνδν ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε θαηά 10%. Ζ ζχγθξηζε κε ην 

ζεκαληηθφηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο ρψξαο εληφο ηεο έλσζεο, ηε Γεξκαλία, 

είλαη  ελδεηθηηθή γηα ηελ απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Δπίζεο φληαο πιένλ ζε 

έλα ζαθψο ηζρπξφηεξν λφκηζκα απφ ηε δξαρκή, ην πξντφλ ηεο ρψξαο έγηλε 

πην αθξηβφ γηα ηηο ηξίηεο, κε επξσπατθέο ρψξεο.  Ζ ίδηα εηθφλα ηζρχεη θαη γηα 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο (Γηάγξακκα 5.5).  
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5.5 – Παραγωγικότθτα το φνολο Σθσ Οικονομίασ (Μετράται ωσ ΑΕΠ από τον αρικμό των απαςχολοφμενων 
(Ελλάδα – Ευρωηϊνθ – Χϊρεσ ΟΟΑ) 
Πθγι Δεδομζνων: OECD (Last updated: 07-Dec-2011) 

 

Φπζηθά, ν ρακειφηεξνο πιεζσξηζκφο ηεο επξσδψλεο ζήκαηλε πσο ε 

πνιηηηθή πνπ αζθνχζε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ήηαλ ζαθψο πην 

επεθηαηηθή απφ απηή ζα απαηηνχζε ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο γηα  λα κεησζεί ν 

πιεζσξηζκφο. Ζ αλαληηζηνηρία απηή είλαη θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

κηα λνκηζκαηηθή έλσζε πνπ αζθεί κφλν θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη φρη 

γεληθά θνηλή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

 

Έλα άιιν εμίζνπ αλεζπρεηηθφ κέγεζνο ήηαλ ε πνξεία εμέιημεο ηεο εγρψξηαο 

απνηακίεπζεο. Ζ εγρψξηα απνηακίεπζε νπζηαζηηθά απνηειεί κηα πεγή γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία.  Πην ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θάλνληαο ρξήζε ηεο ηαπηφηεηαο απνηακηεχζεσλ 

– επελδχζεσλ:  

 

Εζληθή Αποηακίεσζε (SN) = Επελδύζεης (I) + Ιζοδύγηο Τρετοσζώλ 

Σσλαιιαγώλ (CA) 

, φπνπ SN = SP + SG θαη Ηδησηηθή απνηακίεπζε θαη   Κπβεξλεηηθή απνηακίεπζε. 

 

Ζ ηαπηφηεηα απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο κηαο ρψξαο 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο απνηακηεχζεηο ηεο. Δθ πξψηεο φςεσο απηφ δελ 

είλαη αξλεηηθφ. Αλ ηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 
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νθείινληαη ζε πξαγκαηνπνίεζε επηθεξδψλ επελδχζεσλ ηφηε απηέο ζα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγή, ην εηζφδεκα, ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ζα απνπιεξσζνχλ ζηαδηαθά ηα ειιείκκαηα ηνπ σο άλσ 

ηζνδπγίνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φκσο ε ηζηνξία είλαη αξθεηά 

δηαθνξεηηθή. πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 5.6, ε εζληθή απνηακίεπζε είρε 

θζίλνπζα πνξεία, φπσο θαη νη επελδχζεηο. Σα ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ δηαξθή θαη κεγάια. Ζ ρψξα δαλεηδφηαλ φρη γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζεη επελδχζεηο αιιά γηα λα θαηαλαιψζεη θαη απηφ δελ 

κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί ζην δηελεθέο.   

 

  

5.6 - Εξζλιξθ Εκνικισ Αποταμίευςθσ, Επενδφςεων και Ελλειμμάτων Ιςοηυγίου Σρεχουςϊν υναλλαγϊν  
Πθγι Δεδομζνων: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

Ζ κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζπλέβαιιε πεξεηαίξσ ζηελ πιήξε 

απνβηνκεραλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμαζζελνχκελε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ήηαλ 

αλαπφθεπθην θαη δελ άξγεζε λα έξζεη. Ζ ρψξα δαπαλνχζε επί καθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα πεξηζζφηεξν απφ φηη ήηαλ ην εηζφδεκά ηεο θαη νη δαπάλεο ηεο δελ 

ήηαλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο αιιά γηα θαηαλάισζε. Σα ειιείκκαηα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ παξήγαγαλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

αλάπηπμε αιιά ρξεκαηνδνηνχζαλ ην έιιεηκκα ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ. 

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ε εηθφλα δε δηέθεξε. Ζ Διιάδα 

παξαβίαδε ην φξην ηνπ 3% ζηα ειιείκκαηα ηνπ θξαηηθνχ ηεο πξνυπνινγηζκνχ 
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γηα θάζε ρξφλν απφ ηελ έληαμή ηεο ζηελ επξσδψλε. Απηφ, πέξαλ ησλ άιισλ, 

δεκηνχξγεζε ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζηαδηαθή απψιεηα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

αλάκεζα ζηνπο εηαίξνπο ηεο. Οη δαπάλεο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο γηα φιν ην 

δηάζηεκα απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζην Δπξψ δελ κεηψζεθαλ θάησ απφ 44% 

ηνπ ΑΔΠ, ελψ ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ θφξνπο δελ μεπέξαζαλ πνηέ γηα ην ίδην 

δηάζηεκα ην 33% ηνπ ΑΔΠ θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ην 40% ηνπ ΑΔΠ. Γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ σο άλσ κεγεζψλ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ ε 

δηαθζνξά θαη ε θνξνδηαθπγή. Ο δεκφζηνο ηνκέαο πξνζπάζεζε λα 

ππνθαηαζηήζεη ηνλ ηδησηηθφ είηε σο εξγνδφηεο είηε σο θαηαλαισηήο. Γηα ηε 

κελ πξψηε πεξίπησζε, αθελφο ην κέγεζφο ηνπ ελέηεηλε ηα ειιείκκαηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη αθεηέξνπ νη κεησκέλεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ηνπ 

ελζάξξπλαλ ηε θνξνδηαθπγή. Γηα ηε δε δεχηεξε, νη ζρέζεηο κε κεγάιεο 

ηδησηηθέο εηαηξίεο δεκηνχξγεζαλ αλαπφθεπθηα θαηλφκελα δηαπινθήο. 

Γεδνκέλσλ ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο 

ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα έρεη ιάβεη ζεκαληηθή έθηαζε. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπιινγήο θφξσλ ην 2006 ήηαλ ε ρακειφηεξε κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

 

5.2 Σν Ξέζπαζκα Σεο Κξίζεο 

 

ινη νη αλσηέξσ παξάγνληεο: ηα δίδπκα ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, ε εμαζζέλεζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο, ε 

απνβηνκεραλνπνίεζε ηεο ρψξαο, ε δηαθζνξά θαη ε θνξνδηαθπγή 

απνηεινχζαλ πεγέο θηλδχλνπ θαη αηηίεο θξίζεσο. Ζ αθνξκή ήξζε ην 2008 κε 

ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Αξρηθά ε ρψξα δελ επεξεάζηεθε 

ηφζν φζν ε επξσδψλε. Μέρξη θαη ην 2008 είρε αλάπηπμε 1% πεξίπνπ. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2009 νη πξνβιέςεηο ηεο λενεθιεγείζαο θπβέξλεζεο γηα ην 

έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρξνληάο αλήιζαλ ζε 13,6% ηνπ 

ΑΔΠ αληί γηα 3,7% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ε πξφβιεςε ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Δπίζεο αλαζεσξήζεθε ην αληίζηνηρν έιιεηκκα ηνπ 2008 απφ 5% ζε 7,7% θαη 

έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δηνξζψζεηο θαη ζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ 
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100% ζε 115% γηα ην 2009 πνπ αξγφηεξα αλαζεσξήζεθε πεξαηηέξσ ζε 

127% πεξίπνπ.  

 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ δηηηφ. Αθελφο ε Διιάδα θιφληζε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

εηαίξσλ ηεο ζηελ επξσδψλε γηα ηα κε αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

αθεηέξνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζηα αδχλακα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο. ληαο ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα δπζκελέο 

νη επηπηψζεηο ήηαλ ξαγδαίεο. Οη δηαδνρηθέο ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή 

απψιεηα ηεο πξφζβαζεο ηεο ζηηο δηεζλήο αγνξέο θεθαιαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

ηα spreads ησλ δεθαεηψλ νκνιφγσλ απφ ην Γεξκαληθφ δεθαεηέο νκφινγν 

δηακνξθψζεθαλ ζε πνζά άλσ ηνπ 10%, ήηνη απαγνξεπηηθά γηα κηα ρψξα. Οη 

επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ εμίζνπ ζνβαξέο. Οη εγρψξηεο 

ηξάπεδεο ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ρψξαο έραζαλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα απμήζεθαλ δξακαηηθά ζε 

8% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. Δπίζεο  θφβνο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο 

νδήγεζε ζεκαληηθφ χςνο θαηαζέζεσλ εθηφο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Ζ θξίζε πνπ επίζεκα μεθίλεζε ην 2009 (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξψηε 

ρξνληά αξλεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο) είλαη ε ζνβαξφηεξε θαη δπζκελέζηεξε 

ζηελ λεφηεξε ηζηνξία ηεο ρψξαο. Μηα καηηά ζηνλ Πίλαθα 5.2 δελ αθήλεη 

θαλέλα πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο.  
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ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΜΕΓΕΘΗ 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

ΑΔΠ,ζηαζ. Σηκέο % κηβι 1,02 -2,34 -4,35 -5 -2 

πλνιηθή Δπέλδπζε % ΑΔΠ 20,52 16,10 14,56 12,38 10,95 

Δζληθή Απνηακίεπζε % ΑΔΠ 5,83 5,12 4,10 4,01 4,29 

Πιεζσξηζκφο, ηηκέο ηέινο πεξηφδνπ % κηβι 2,20 1,98 5,08 2,12 0,59 

Δηζαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ % κηβι 3,99 -18,61 -4,85 -9,88 -2,42 

Δμαγσγέο Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ % κηβι 4,01 -20,07 3,84 7,02 7,43 

Ποςοςτό Ανεργίασ % 7,68 9,38 12,46 16,48 18,49 

Ζςοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ % ΑΔΠ 39,84 37,32 39,06 40,07 40,72 

Ζξοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ % ΑΔΠ 49,65 52,84 49,48 48,05 47,59 

Προχπολογιςμόσ % ΑΔΠ -9,80 -15,51 -10,42 -7,98 -6,87 

Χρζοσ % ΑΔΠ 110,72 127,10 142,76 165,56 189,15 

Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν υναλλαγϊν % ΑΔΠ -14,69 -10,99 -10,45 -8,37 -6,65 

5.2 –  Ελλάδα 2008 -2012 (Οι προβλζψεισ ξεκινοφν από το 2011).  
Πθγι: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο είλαη αξλεηηθφο θαη δηαξθψο 

επηδεηλνχκελνο. Οη πξνβιέςεηο ζπλερψο αλαζεσξνχληαη πξνο ην ρεηξφηεξν. 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα εμαιείςεη δίδπκα ειιείκκαηα απνδίδνπλ 

ζε κηθξφ βαζκφ θαζψο εζηηάδνληαη φπσο ζα δνχκε θαησηέξσ ζε αχμεζε ησλ 

εζφδσλ κέζσ θνξνινγίαο ζε κηα νηθνλνκία πνπ δηαξθψο ζπξξηθλψλεηαη. Οη 

απνηακίεπζε έρεη νπζηαζηηθά εμαλεκηζηεί θαη νη επελδχζεηο είλαη ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδά ηνπο ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 30 έηε.  

 

Σν ρξένο ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ έρεη ιάβεη κηα αλεμέιεγθηα απμεηηθή πνξεία 

μεθηλψληαο ην 2008 απφ 110,7% κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην 2012 λα είλαη 

189,1%, πξηλ αξρίζεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη απφ ην 2013. Δίλαη θαλεξφ πσο 

ην ρξένο απηφ γηα κηα νηθνλνκία φπσο ε Διιάδα δελ είλαη βηψζηκν. Ζ θξίζε 

ρξένπο ηεο ρψξαο έρεηο ζπλδπαζηεί κε ηελ θξίζε ρξένπο ζηελ επξσδψλε 

γεληθφηεξα θαη εηδηθά ζηνλ επξσπατθφ λφην. 

 

Πιήξεο θαηάξξεπζε ππήξμε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο 

εθηηλάρζεθε ζε 20,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην Ννέκβξην ηνπ 2011 θαη 

48% κεηαμχ ησλ λέσλ έσο 24 εηψλ, φπσο παξαζηαηηθά θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα 5.7. εκεηψλεηαη πσο ην πξν θξίζεο επίπεδν ήηαλ θάησ απφ 8%. 

Οη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ηεξάζηηεο. 



 
62 Θ Κρίςθ Σθσ Ελλάδασ 

     

 

5.7 – Ποςοςτό Ανεργίασ Ανά Ηλικία, Περιοχι και Γζνοσ  
Πθγι: http://www.naftemporiki.gr/infographics/graph.asp?id=46312 
 

5.3 Αληηκεηψπηζε 

 

Ο απνθιεηζκφο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ζηηο 2 Μαΐνπ 

λα ελεξγνπνηήζεη έλα κεραληζκφ ζηήξημεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα. Ζ ζηξαηεγηθή ησλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ επηθεληξψζεθε ζηελ επαλάθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ παξακνλή ηεο ρψξαο 

ζηε δψλε ηνπ επξψ.  

 

 

 

http://www.naftemporiki.gr/infographics/graph.asp?id=46312
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5.3.1 Γηιήκκαηα Πνιηηηθήο 

 

Οπζηαζηηθά ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρνληαο ιάβεη ηελ απφθαζε λα δηαηεξήζεη 

ηε ρψξα εληφο ηεο επξσδψλεο δελ είρε δίιιεκα πνιηηηθήο. ληαο κέινο κηαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο είλαη πεξηνξηζκέλα ζεκαληηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ ζα 

κπνξνχζε δπλεηηθά λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ιακβάλεηαη σο δεδνκέλε ε απφθαζε απηή.  

 

Ζ Διιάδα, φπσο θαη θάζε ρψξα κέινο ηεο επξσδψλεο , κε ηελ είζνδφ ηεο ζε 

απηήλ παξέδσζε ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα. πλεπψο απφ ηελ πιεπξά απηή δελ κπνξνχζε λα 

πξνθχςεη ιχζε θαζψο νη ππφινηπεο ρψξεο – κέιε ήηαλ ζε αλαπηπμηαθή 

ηξνρηά ην 2010 θαη ζπλεπψο ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, θνβνχκελε ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ δελ πξνρσξνχζε ζε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ήηαλ θαη απηή κε δηαζέζηκε. Ζ ρψξα 

δπλεηηθά είρε ηελ επρέξεηα άζθεζήο ηεο, αιιά ππφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, 

ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκνχ - ρξένο - απψιεηα πξφζβαζεο ζε δαλεηζκφ, είρε 

νπζηαζηηθά θαηαζηεί αλελεξγή. Αλαηξέρνληαο ζην ππφδεηγκα IS/LM ζην 

ρήκα 2.1, απηφ πξαθηηθά ζήκαηλε φηη ε ρψξα δελ κπνξνχζε λα επεξεάζεη 

νχηε ηελ θακπχιε IS νχηε ηελ θακπχιε LM γηα λα πεηχρεη πςειφηεξν 

εηζφδεκα. 

 

Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα πξάμεη κηα ρψξα κε απηά ηα 

πξνβιήκαηα ζα ήηαλ απηφ πνπ έθαλε ε Αξγεληηλή, δειαδή κηα νλνκαζηηθή 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φκσο απηφ δελ 

κπνξνχζε λα ζπκβεί, νχηε κε ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2.5.1 νχηε κε απηή ζηελ παξάγξαθν 2.5.2. ηε κελ πξψηε πεξίπησζε ε 

Διιάδα γηα λα ππνηηκήζεη ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηεο ζα έπξεπε λα 

δηαζέηεη δηθφ ηεο λφκηζκα. κσο κε δεδνκέλε ηελ απφθαζε ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ηεο ρψξαο λα κελ εγθαηαιείςεη ην επξψ ε επηινγή απηή δελ ππήξρε. 

Γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηζρχεη θάηη παξφκνην. Ζ Διιάδα ζα έπξεπε λα βγεη 

απφ ηελ επξσδψλε θαη λα ζπλδέζεη έπεηηα ην λέν λφκηζκά ηεο κε ην επξψ ζε 

κηα ρακειφηεξε ζηαζεξή ηζνηηκία. 
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Ζ επηινγή ηεο ρψξαο ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο κπνξνχζε λα είλαη απηή ηεο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε παξάγξαθν 2.6. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κηα έκκεζε κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο LM πξνο ηα 

δεμηά, ρσξίο ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Αλαιπηηθφηεξα, ιφγσ ηεο 

χθεζεο ην εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θπζηθφ εηζφδεκά 

ηεο. Λφγσ ηεο ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

κεησκέλε δήηεζε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ππνρσξεί. Απηφ κεηαθξάδεηαη σο 

αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο θαη κεηαηφπηζε ηεο LM* 

πξνο ηα δεμηά θαη ε ηζνξξνπία έξρεηαη ζε πςειφηεξν εηζφδεκα θαη 

ρακειφηεξε πξαγκαηηθή ηζνηηκία.  

  

5.3.2 Δπηινγή 

 

Ζ επηινγή ησλ αξρψλ ινηπφλ ήηαλ ε εθαξκνγή κηαο δέζκεο πνιηηηθψλ πνπ ζα 

νδεγνχζαλ ζε ππνηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο ρψξαο εληφο ηεο 

επξσδψλεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ. Δπεηδή φκσο νη ηηκέο δελ είλαη 

εχθακπηεο ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, ην κίγκα πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθε 

ζηφρεπε ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ψζηε λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία 

κείσζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη λα αλαθηεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο. Παξάιιεια ε ζπλεπαθνινπζνχκελε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ ζα δηφξζσλε θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.  

 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ε θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη εμπγίαλζεο ηεο νηθνλνκίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

αλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δηφξζσζε ησλ δηαρξνληθψλ δνκηθψλ 

αδπλακηψλ ηεο. ην πξφγξακκα χςνπο €110 δηο (εθ ησλ νπνίσλ € 80 δηο απφ 

ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη € 30 δηο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) 

πξνβιεπφηαλ ζηήξημε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη γηα ηελ νκαιή εμππεξέηεζε 

ηνπ ρξένπο. Παξάιιεια ηέζεθε σο ζηφρνο ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε 3% ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2014. Ζ εθαξκνγή ηνπ αξρηθά 

νξίζηεθε λα γίλεη κε κέηξα χςνπο 7,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2010, 4% ην 2011 θαη 2% 

γηα ηα έηε 2012 θαη 2013. Ζ πνξεία ηνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαησηέξσ: 
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 1ε Αλαζεψξεζε (επηέκβξηνο 2010): Ζ θπβέξλεζε ςήθηζε 

κεηαξξπζκίζεηο γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο 

εθπιήζζνληαο ζεηηθά ηηο αγνξέο θαη παξέκεηλε εληφο ησλ πνζνηηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 2ε Αλαζεψξεζε (Γεθέκβξηνο 2010): Ζ επηδείλσζε ηεο χθεζεο θαη ε 

αδπλακία ειέγρνπ ησλ θπβεξλεηηθψλ εμφδσλ, ηδηαίηεξα ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη ησλ 

δεκηνγφλσλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε  αλαζεψξεζε πξνο ηα 

πάλσ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο γηα ηα έηε 2008 

θαη 2009 έζεζαλ ην πξφγξακκα  εθηφο ζηφρσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο αλήιζε ζε € 95 δηο ππφ αζθπθηηθέο ζπλζήθεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο. 

  3ε Αλαζεψξεζε (Μάξηηνο 2011): Ζ χθεζε χςνπο 4,5% γηα ην 2010 

ήηαλ ρεηξφηεξε απφ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ είραλ γίλεη 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα επέθεξε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ αληί 7,5 πνπ 

είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί. Ζ θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα παξέκελε νξηαθή.  

 4ε Αλαζεψξεζε (Ηνχιηνο 2011): Οη αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ζηελ 

νηθνλνκία θαη νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ αθνινπζνχκελε 

πνιηηηθή πξνθάιεζαλ θαζπζηεξήζεηο θαη απνθιίζεηο ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έλα λέν κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή, ην νπνίν πέξαλ ησλ άιισλ, θπξίσο θνξνινγηθψλ κέηξσλ 

πεξηιάκβαλε θαη έλα πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ χςνπο € 50 δηο 

έσο ην 2014. Έγηλε πξνθαλέο φηη νη αξρηθέο εθηηκήζεηο γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα 

δαλεηζκφ ην 2012 ήηαλ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. Ξεθίλεζε ν δηάινγνο 

γηα αλάκεημε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ ειάθξπλζε ηνπ ειιεληθνχ 

ρξένπο εζεινληηθά (Private Sector Involvement, PSI). 

 5ε Αλαζεψξεζε (Οθηψβξηνο 2011): Ο εθηξνρηαζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα ιάβεη φιν θαη πην 

επψδπλα κέηξα ζε έλα ήδε αζθπθηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 
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νδήγεζε ηηο ζπδεηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

θνξέσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζε δηαθνπή. 

Αθνινχζεζαλ πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα πνπ νδήγεζαλ ζε 

θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνκκάησλ ηεο βνπιήο γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ ζπλνκηιηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ. 

 

Καζψο ε ειιεληθή θξίζε είλαη ελ εμειίμεη, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθεηαη ην 

θείκελν απηφ δελ έρεη ππάξμεη νξηζηηθή απφθαζε. Ζ πξνηεηλφκελε θαη 

επηθξαηέζηεξε ιχζε είλαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(θάηνρνη νκνιφγσλ άλσ ησλ €100 ρηι.) ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ νκνιφγσλ 

ηνπο ζε πνζνζηφ 50% (ην επηθξαηέζηεξν ζελάξην) ή θαη πεξηζζφηεξν. 

Παξάιιεια ρνξήγεζε λένπ παθέηνπ ζηήξημεο € 130 δηο θαη 

επαλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη επηπιένλ κέηξα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη ηεο κείσζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. 

  

5.4 Απνηέιεζκα 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη επηθέξεη ζπληξηπηηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. Ωο πξνο ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ηελ 

επαλάθηεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε δηφξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

κεγεζψλ ην απνηέιεζκα είλαη ακθηζβεηνχκελν. Ζ ρψξα βξίζθεηαη ζε χθεζε 

θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ γηα αλάθακςε απφ ην 

2013 κνηάδνπλ ππεξαηζηφδνμεο αλ ξίμεη θαλείο κηα καηηά ζηνπο δείθηεο 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο.  

 

Έρνληαο σο νδεγφ ην ρήκα 2.6 ζην θεθάιαην 2, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην 

ζεκείν Α. Σν εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο είλαη ρακειφηεξν απφ ην θπζηθφ ηεο 

επίπεδν, ην Β. Σν επίπεδν ησλ ηηκψλ είλαη πςειφηεξν απφ απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εμηζνξξνπήζεη ηελ αγνξά. Ζ ινγηθή ηνπ ππνδείγκαηνο 

ππνδεηθλχεη φηη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ζα κεησζεί κεηψλνληαο θαη ηελ 
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πξαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. Οη ηηκέο φκσο ζηε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν είλαη άθακπηεο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαησηέξσ. Σα 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηφρεπαλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. Με ηα θαηά θχξην ιφγν θνξνινγηθά κέηξα πνπ 

επηβιήζεθαλ ν ζθνπφο ήηαλ δηπιφο. Αθελφο λα κεησζεί ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ζπλεπψο λα ζπξξηθλσζεί πεξαηηέξσ 

ε δήηεζε επηηαρχλνληαο ηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη αθεηέξνπ λα απμεζνχλ ηα 

έζνδα ηνπ δεκνζίνπ, δηνξζψλνληαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηθνπή εμφδσλ 

ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

δηνξζψλεηαη σο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ. Σν θφζηνο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο είλαη ε χθεζε.  

 

Απφ ηα δηαζέζηκα έσο ζήκεξα ζηνηρεία βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ν ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ειάρηζηα έρεη 

επηηεπρζεί. Παξαηεξψληαο μαλά ην Γηάγξακκα 5.3 είλαη θαλεξφ πσο ν 

πιεζσξηζκφο ηεο Διιάδαο παξακέλεη πςειφηεξνο απηνχ ηεο επξσδψλεο 

παξά ηε ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηα ηξία ρξφληα χθεζεο. Σν θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ελψ απφ ην 2003 έσο ην 2008 απμήζεθε θαηά $ 5,5 ρηι. ζε 

$ 29 ρηι. απφ $ 22,5 ρηι. θαη κεηψζεθε απφ ην 2008 έσο ην 2010 θαηά $ 2 ρηι. 

(ΟΟΑ 2011). Παξά ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ινηπφλ ν πιεζσξηζκφο γηα 

ην 2010 ήηαλ πεξίπνπ 5%. Παξάιιεια, ε χθεζε ηείλεη λα ζπξξηθλψλεη ηα 

έζνδα ηνπ θξάηνπο θαζψο ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο επηβάιιεηαη ζε έλα 

φιν θαη κεηνχκελν εηζφδεκα. Απηφ ππξνδνηεί λέα κέηξα δηνξζσηηθά θαζψο ην 

πξφγξακκα βξίζθεηαη εθηφο ζηφρνπ, ηα λέα κέηξα ππξνδνηνχλ λέα χθεζε 

θ.ν.θ. 

 

Βέβαηα ε ζπξξίθλσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη έλα 

επίηεπγκα, θαζψο απφ 15,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 πεξηνξίζηεθε ζε 8% πεξίπνπ 

ην 2010, φκσο παξακέλεη αθφκα ζε πςειφ επίπεδν, θπξίσο ιφγσ ηεο 

επηβάξπλζεο ησλ πςειψλ ηφθσλ εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. χκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ γηα ην 2012 ζα ππάξμεη 

νξηαθφ πξσηνγελέο πιεφλαζκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα πξψηε 

θνξά έπεηηα απφ ην 2002, φκσο απηφ ζα ζπλδπαζηεί κε πεξηθνπέο απφ 
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βαζηθέο θνηλσληθέο παξνρέο ηνπ θξάηνπο νη νπνίεο κεηψλνπλ ην βηνηηθφ 

επίπεδν ησλ πνιηηψλ. 

 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε εηθφλα είλαη αλάινγε. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα κεησζεί ην θφζηνο αλά κνλάδα 

εξγαζίαο ψζηε ην πξντφλ ηεο ρψξαο λα παξάγεηαη θαη ζπλεπψο λα πσιείηαη 

θζελφηεξα. Δίλαη κηα επηπιένλ πξνζπάζεηα ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. πσο παξαηεξείηαη ζην Γηάγξακκα 5.8, παξά ηα κέηξα 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη κείσζεο ησλ κηζζψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη παξά ηα δπζζεψξεηα χςε ηεο αλεξγίαο ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο δελ έρεη επηηεπρζεί ζε πςειφ βαζκφ, απνδεηθλχνληαο φηη 

βξαρπρξφληα απηφ είλαη δχζθνιν λα ζπκβεί. 

 

 

5.8 – Κόςτοσ Ανά Μονάδα Εργαςίασ 
Πθγι Δεδομζνων: Eurostat (Last updated: 27/01/2012) 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε απνβηνκεραλνπνίεζε ηεο ρψξαο 

πνπ ζπληειέζηεθε θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε είλαη απηή πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί. ην Γηάγξακκα 5.9 δηαθξίλεηαη πνιχ θαζαξά φηη απφ ην 2000 

θαη έπεηηα ε βηνκεραληθή παξαγσγή βαίλεη δηαξθψο κεηνχκελε. ε κηα ρψξα 

ινηπφλ πνπ παξάγεη ειάρηζηα, πφζν κπνξεί ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε; Μήπσο ε ιχζε ζα έπξεπε λα 
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πξνθχςεη απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ 

ψζηε λα ππάξμεη βηνκεραληθή παξαγσγή, ηθαλή λα παξάγεη αληαγσληζηηθά 

πξντφληα θαη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο; 

 

 

5.9 – Βιομθχανικι Παραγωγι 

 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο είλαη φηη ε κεηάβαζε 

απφ ην ζεκείν Α ζην Β ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη αξγή. Βξαρπρξφληα νχηε νη 

ηηκέο, νχηε νη κηζζνί είλαη δπλαηφ λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα ζηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο είλαη αλεπαξθή θαη έρνπλ πςειφ θνηλσληθφ θφζηνο. Ζ αλεπάξθεηά ηνπο 

ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δε ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ εθ λένπ βηνκεραλνπνίεζε ηεο ρψξαο ψζηε λα 

θαηαζηεί παξαγσγηθή θαη αληαγσληζηηθή.  

 

Σέινο έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη ε έθξεμε ηνπ 

ρξένπο πνπ ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έθεξε. Ωο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην 

ρξένο ην 2008 ήηαλ 105%. Σν 2011 ήηαλ 165,5% κε πξννπηηθή λα αλέιζεη 

πεξηζζφηεξν. Αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα πνπ ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα θέξεη ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο, αλακθηζβήηεηα είλαη κηα 

άζρεκε θιεξνλνκηά γηα ηηο επφκελεο γεληέο Διιήλσλ. 

 



 
70 υγκρίςεισ 

6 σγκρίζεις 

 

 

6.1 Αξγεληηλή – Διιάδα 

 

Ζ ρξενθνπία ηεο Αξγεληηλήο ζπγθξίλεηαη πνιιέο θνξέο απφ αλαιπηέο θαη 

πνιηηηθνχο δηεζλψο, κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη ην 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη. 

Τπάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

Οη δχν ρψξεο μεθίλεζαλ απφ παξφκνηα αθεηεξία. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 

αληηκεηψπηδαλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα. Γεκνζηνλνκηθή απεηζαξρία, ρξήζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ, απμαλφκελν ρξένο. 

Πξνζπάζεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε παξφκνην ηξφπν. 

Βαζίζηεθαλ ζε κηα πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζεο βαζηζκέλε ζε έλα ζχζηεκα 

ζηαζεξήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, αθνινπζνχκελν απφ δνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο.  

 

Παξά ηελ επηινγή ηνπο απηή, ηα ειιείκκαηά ηνπο ζπλερίζηεθαλ ζηεξηδφκελα 

ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αδηαθάλεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπο. Ο 

ρξφλνο γηα ηζρπξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ κεηαξξπζκίζεσλ εληφο ελφο επλντθνχ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζπζηάζηεθε ιφγσ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Σα λνκίζκαηα ησλ δπν 

ρσξψλ αλαηηκήζεθαλ ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο εληφο ηνπ θαζεζηψηνο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ ζπκκεηείρε ε θαζεκία δηαβξψλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Σα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην ρξένο 

εθηηλάρζεθαλ. Με ηελ αιιαγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ επηδείλσζε ηνπ 

δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ηα άζρεκα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ησλ δπν 

ρσξψλ ηξάβεμαλ πάλσ ηνπο ηα βιέκκαηα ησλ αγνξψλ. Ζ ακθηζβήηεζε γηα 

ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηνπο ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν.      
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Ζ χθεζε πνπ αθνινχζεζε βξήθε ηηο δπν ρψξεο κε δχν φπια ιηγφηεξα. Δίραλ 

απνιέζεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κε ηελ πξφζδεζή ηνπ λνκίζκαηφο ηεο ζε 

έλα άιιν ε κία θαη κε έληαμή ηεο ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε ε άιιε. Δίραλ 

επίζεο απνιέζεη θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ιφγσ ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ηελ αδπλακία πξφζβαζεο ζε βηψζηκν δαλεηζκφ.  

 

Παξφια απηά βέβαηα, ππάξρνπλ θξίζηκεο δηαθνξέο. Ζ Διιάδα δελ θιείδσζε 

ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηφο ηεο ζε έλα άιιν λφκηζκα. Αληηθαηέζηεζε ην 

λφκηζκά ηεο κε ην επξψ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πξνζηαηεπηεί απφ 

θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο θαη λα απνιακβάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Αληίζεηα ζηελ 

Αξγεληηλή ε δηαηήξεζε ηεο θιεηδσκέλεο ηζνηηκίαο ακθηζβεηήζεθε πνιιέο 

θνξέο θαη ε ρψξα ήηαλ εθηεζεηκέλε ζε θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο απέλαληη ζηα 

ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα.  

 

Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ ζηηο δπν πεξηπηψζεηο δελ είλαη ην ίδην. Ζ θξίζε ζηελ 

Διιάδα έρεη ιάβεη επξσπατθφ ραξαθηήξα. Δλδερφκελε ειιεληθή ρξενθνπία 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα πξνθαινχζε δηάρπζε ζε φιν ηνλ επξσπατθφ λφην, 

ίζσο θαη αιινχ. Ζ ζηήξημε ηεο Διιάδαο είλαη επξχηεξε απφ απηήλ πνπ είρε ε 

Αξγεληηλή θπξίσο ιφγσ ηνπ θφβνπ δηάρπζεο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη 

ην ειιεληθφ ρξένο δηαθξαηείηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ (80%) απφ 

μέλνπο. Απηφ δίλεη έλα θίλεηξν γηα κελ ηελ σζήζνπλ ζηε ρξεσθνπία. Δπίζεο 

ην ρξένο είλαη ζρεδφλ νιφθιεξν ζε επξψ θαη φρη ζε μέλν λφκηζκα φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο.   

 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηηο δχν ρψξεο ήηαλ ζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. Σν 

Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ιεηηνπξγεί σο δαλεηζηήο εζράηνπ 

αλάγθεο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο επξσδψλεο. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο Αξγεληηλήο 

είρε σο θχξην αληηθείκελν ηε δηαηήξεζε ηνπ currency board. ηελ Αξγεληηλή 

ππήξμε ηξαπεδηθφο παληθφο. ηελ Διιάδα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη πην 

ηζρπξφ κε επαξθείο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, παξά ηελ έθζεζή ηνπ ζε 

ειιεληθφ ρξένο. Δπίζεο ιακβάλεη κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ηεο ρψξαο ζεκαληηθή ζηήξημε.    

 



 
72 υγκρίςεισ 

Ζ εμέιημε θαη ε επηινγή ηεο θάζε ρψξαο ππήξμε δηαθνξεηηθή. Ζ Αξγεληηλή 

ζηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο έραζε ηε ζηήξημε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

ρξενθφπεζε. Ζ Διιάδα έρεη επηιέμεη λα παξακείλεη εληφο ηεο λνκηζκαηηθήο 

έλσζεο θαη ζπλεπψο λα δηαηεξήζεη ην θνηλφ λφκηζκα πνπ δελ κπνξεί λα 

ππνηηκήζεη. Ζ επηινγή ηεο ήηαλ ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε.  

 

Απφ ηελ επηινγή ηνπο απηή νη δπν ρψξεο είραλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

Αξγεληηλή κεηά ηε ρξενθνπία θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο ηεο 

παξέκεηλε γηα ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν ζε χθεζε. Ζ αλάπηπμε επαλήιζε 

γξήγνξα θαη αλέθηεζε ην ΑΔΠ ηεο ζε ηξία έηε Ζ αλεξγία έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά θαη νη θνηλσληθνί δείθηεο έρνπλ βειηησζεί. ηελ έπεηηα πνξεία ηεο 

παξνπζίαζε ξπζκνχο αλάπηπμεο πνιχ πςεινχο. Αληηκεησπίδεη φκσο αθφκα 

πςειφ ξπζκφ πιεζσξηζκνχ θαη απνθιεηζκφ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο 

θεθαιαίσλ. Ζ θξίζε ηεο Διιάδαο είλαη ζε εμέιημε θαη έπεηηα απφ ηξία έηε 

βξίζθεηαη αθφκα ζε χθεζε, κε αλεξγία ζε δπζζεψξεηα χςε θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο δείθηεο ζε ειεχζεξε πηψζε. Ζ κείσζε ησλ ηηκψλ πνπ ζα θέξεη 

βάζεη ηνπ αθνινπζνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ηελ εζσηεξηθή ππνηίκεζε, ηε 

δηφξζσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε έρνληαο ζηελ πνξεία 

απηή δηνξζψζεη ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ έρεη αθφκα επέιζεη θαη νη πξνβιέςεηο αθφκα θαη 

ησλ θνξέσλ πνπ αζθνχλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή δελ είλαη αηζηφδνμεο.   

 

6.2 Λεηνλία - Διιάδα 

 

Ζ Διιάδα θαη νη Λεηνλία κνηάδνπλ λα έρνπλ επίζεο πνιιά θνηλά ζηνηρεία. Ζ 

επηινγή πνπ έθαλαλ νη δχν ρψξεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε είλαη 

παξφκνηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζαλ ζπλαθείο. Δπίζεο ε θξίζε ηνπο 

έιαβε ρψξα ζην ίδην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Παξφια απηά φκσο 

ππάξρνπλ θαη αξθεηά δηαθνξέο. 

 

Οη δπν ρψξεο θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιεηηνχξγεζαλ ππφ ηνλ ίδην 

ζηφρν, ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ΟΝΔ. Ζ Λεηνλία ζπλέδεζε ην λφκηζκά ηεο κε ην 

επξψ, ράλνληαο ηελ επρέξεηα άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε Διιάδα 
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πηνζέηεζε ην επξψ, κε ην ίδην απνηέιεζκα. Γλψξηζαλ πεξηφδνπο κε πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο, φκσο ε αλάπηπμε απηή βαζίζηεθε πεξηζζφηεξν ζηελ 

θαηαλάισζε. Βαζηθά ζηνηρεία ήηαλ ε πςειή πηζησηηθή επέθηαζε θαη νη 

απμαλφκελεο εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Απφδεημε είλαη ην δηαξθψο 

επηδεηλνχκελν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

Γηάγξακκα 6.1, ην νπνίν ήηαλ απφξξνηα ηεο ζηαδηαθήο απψιεηαο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ. 

 

 

6.1 – Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν υναλλαγϊν Ελλάδα Λετονία 
Πθγι Δεδομζνων: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

   

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα 

εηζέιζνπλ νη νηθνλνκίεο ηνπο βαζηά χθεζε. Απέλαληη ζηελ θαηάζηαζε απηή νη 

αξρέο ησλ δπν ρσξψλ δελ είραλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Πέξαλ ηεο αδπλακίαο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, δελ είραλ ηελ επρέξεηα 

λα αζθήζνπλ νχηε δεκνζηνλνκηθή. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο θεθαιαίνπ αθελφο θαη ηα αλεζπρεηηθά δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπο 

αθεηέξνπ, ηηο απέθιεηζαλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε δαλεηζκφ.  

 

Ζ επηινγή ησλ δπν ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε ίδηα. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Λεηνλίαο ε δηαηήξεζε ηνπ «θιεηδσκέλνπ» κε ην επξψ 

Lats θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο ε παξακνλή ζην επξψ ,απνηέιεζαλ 

θεληξηθέο πνιηηηθέο απνθάζεηο. πλεπψο ε ιχζε κπνξνχζε λα ήηαλ κφλν ε 

αλάθηεζε ηεο ρακέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζσ εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, 
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δειαδή ππνηίκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο ζηε ρψξα θαη 

παξάιιεια ε εμνξζνιφγεζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Σα κέηξα πνπ 

εθαξκφζηεθαλ θηλήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. Μείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε 

πηψζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ θαη ηα εγρψξηα πξντφληα λα γίλνπλ ζρεηηθά 

πην θζελά απφ ηα μέλα.    

 

Σν απνηέιεζκα ζηηο δπν ρψξεο είλαη κέρξη ζήκεξα δηαθνξεηηθφ. Δλψ ε θξίζε 

ηεο Λεηνλίαο ζεσξεηηθά έρεη ηειεηψζεη, θαζψο ην 2011 επέζηξεςε ζε 

αλάπηπμε έπεηηα απφ ηξία ρξφληα χθεζεο, ζηελ Διιάδα ε χθεζε αλακέλεηαη 

λα ζπλερηζηεί γηα ηέηαξηε ρξνληά ην 2012. Απηφ νθείιεηαη ζε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο πνπ έρνπλ νη δπν ρψξεο κεηαμχ ηνπο.  

 

Ζ Λεηνλία είλαη κηα ρψξα ζεκαληηθά πην εμαγσγηθή απφ ηελ Διιάδα. πσο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 6.2 ε δηαθνξά ησλ εμαγσγψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

είλαη θνληά ζηηο 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Μηα βειηίσζε ζηελ πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ινηπφλ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε απφ φηη ζε κηα ρψξα φπσο Διιάδα.  

 

 

6.2 – Εξαγωγζσ Αγακϊν Και Τπθρεςιϊν Ελλάδα - Λετονία 

  

Ζ βειηίσζε απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Λεηνλίαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε. πλδπάδνληαο ηελ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ θάζε 



 
75 υγκρίςεισ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο θαζεκίαο 

παξαηεξνχκε φηη ζηε Λεηνλία ν πιεζσξηζκφο κεηψζεθε απφηνκα ζην 

δηάζηεκα 2007 – 2009 θαη έγηλε αξλεηηθφο ην 2009 (Γηάγξακκα 6.3). 

Αληίζηνηρα ζην Γηάγξακκα 6.4 θαίλεηαη πσο ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία απνθηά αξλεηηθή θιίζε απφ ην 2009. Ζ ζρεηηθά  γξήγνξε κείσζε ησλ 

ηηκψλ έθεξε ηαρχηεξα ην απνηέιεζκα ηνπ ρήκαηνο 2.6 ηνπ θεθαιαίνπ 2.  

 

 

6.3 – Πλθκωριςμόσ Ελλάδα - Λετονία (Οι προβλζψεισ ξεκινοφν από το 2011).  
Πθγι Δεδομζνων: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

 

 

6.4 – Πραγματικι υναλλαγματικι Ιςοτιμία Ελλάδα – Λετονία - Γερμανία  
Πθγι Δεδομζνων: Eurostat (Last updated: 26/01/2012) 
  

 

Αληίζεηα ζηελ Διιάδα θάηη ηέηνην δελ παξαηεξείηαη. Ο πιεζσξηζκφο ην 

δεχηεξν ρξφλν ηεο θξίζεο αλήιζε ζε 5%, κεγαιχηεξνο δειαδή απφ ηνλ 
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πξψην ρξφλν πνπ ήηαλ 2%. Έθηνηε κεηψζεθε θαη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο 

ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ ζα παξακείλεη θνληά ζην 1% γηα επφκελα 

πέληε έηε. Οχηε ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία φκσο δείρλεη λα 

κεηψλεηαη. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε κηθξή αλαινγία ησλ εμαγσγψλ ζην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ζα ρξεηαζηεί κηα ζεκαληηθή ππνηίκεζε γηα απνδψζεη ην 

πξφγξακκα. 

 

εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχκε θαη ζε άιια κεγέζε πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ θαη δηαθνξνπνηνχλ πεξαηηέξσ ηελ θαηάζηαζε. Καη νη δπν ρψξεο 

αληηκεηψπηζαλ παξφκνηα πξνβιήκαηα θαηά ην παξειζφλ αιιά φρη ηνπ ίδηνπ 

κεγέζνπο. Γηα παξάδεηγκα ην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφ ζηηο δπν ρψξεο φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 6.5. Απηφ έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαζψο ε εμππεξέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο είλαη 

νπζηαζηηθά αδχλαηε θαη κε ηεξάζηην θφζηνο γηα ηε ρψξα. 

  

 

6.5 – Χρζοσ Ελλάδα - Λετονία 
Πθγι Δεδομζνων: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

 

Δπίζεο ηα ζηνηρεία ηεο Λεηνλίαο θαηαδεηθλχνπλ κηα ρψξα πνπ απνηακηεχεη  

θαη επελδχεη ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα. ην Γηάγξακκα 6.6 θαίλεηαη ε 

θαζαξά ε εηθφλα απηή.  
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6.6 – Επζνδυςθ,  Αποταμίευςθ Ελλάδα - Λετονία 
Πθγι Δεδομζνων: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 
 

 

Παξά ην φηη ηα κεγέζε είλαη θαη ζηηο δπν ρψξεο κεηνχκελα ε ζρέζε είλαη 

εκθαλψο θαιχηεξε ζηε Λεηνλία. Οη πςειέο επελδχζεηο ηεο, πνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηεο, πξνκελχνπλ  

αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε επηθεξδήο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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7 σμπέραζμα 

 

Ζ εκπεηξία ηεο Αξγεληηλήο θαη ηεο Λεηνλίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε 

λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θξίζε πνπ δηαλχεη ε 

Διιάδα ζήκεξα. Οη δπν απηέο ρψξεο αληηπξνζσπεχνπλ δπν δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο  παλνκνηφηππνπ πξνβιήκαηνο. ην 

δηεζλή πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηχπν απηή ηελ επνρή γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά 

γηα ην εάλ ε Διιάδα ζα πξέπεη λα απνρσξήζεη απφ ην επξψ θαη λα 

ππνηηκήζεη ην λέν ηεο λφκηζκα ηφζν ψζηε λα αλαθηήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ή λα ην θάλεη παξακέλνληαο εληφο ηεο επξσδψλεο θαη 

ππνηηκψληαο εζσηεξηθά ην επξψ. Γειαδή αλ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

δξφκν παξφκνην κε απηφλ ηεο Αξγεληηλήο ή ηεο Λεηνλίαο. 

 

Οη ζέζεηο γλσζηψλ νηθνλνκνιφγσλ θαη έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ πξαθηνξείσλ 

πάλσ ζην ζέκα δηαθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα νη Krugman Paul θαη Weisbrot 

Mark πξνηείλνπλ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ πνιηηηθψλ απζηεξήο ιηηφηεηαο θαη ηελ 

ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Ο Weisbrot παξαιιειίδεη ηελ Διιάδα κε ηελ 

Αξγεληηλή. Γξάθεη8 ραξαθηεξηζηηθά φηη εάλ πξφθεηηαη λα πάξεη ζηελ Διιάδα 

πάλσ δέθα έηε (φπσο πξνβιέπεη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) ψζηε λα 

αλαθηήζεη ην πξν θξίζεο επίπεδν παξαγσγήο ελψ ζηελ Αξγεληηλή πήξε κφιηο 

ηξία, ηφηε ε έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ην επξψ ίζσο δελ είλαη άζρεκε ηδέα θαη 

ηάζζεηαη 9  επζέσο ππέξ ηεο. Αλαθνξηθά κε ηε Λεηνλία, ακθηζβεηεί 10  ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππνζηεξίδεη φηη παξά ηελ 

ηεξάζηηα χθεζε δελ έρεη επηθέξεη απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Μάιηζηα ζεσξεί πσο δεηλά πνπ επέθεξε ην πξφγξακκα 

(ρξένο, επηδείλσζε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο) είλαη ζεκαληηθφηεξα απφ απηά πνπ 

πξνζέθεξε. Ο Krugman εληνπίδεη11 θξίζηκεο θαηά ηελ άπνςή ηνπ δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαη ζε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα αθνινπζήζεη ην δξφκν ηεο 

Αξγεληηλήο. Αλαθέξεηε θπξίσο ζην φηη ε Διιάδα δελ έρεη δηθφ ηεο λφκηζκα ζε 

θπθινθνξία φπσο είρε ε Αξγεληηλή θαη νη κεραληζκνί γηα λα βγεη απφ ην επξψ 

ζα είλαη δπζθνιφηεξνη θαη ίζσο απνδεηρηνχλ θξίζηκνη. Δπίζεο βιέπεη νθέιε 

γηα ηε ρψξα απφ ηελ παξακνλή ηεο ζε κηα έλσζε κε πξνεγκέλεο ρψξεο 
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ζηνπο ηνκείο ηεο ζηαζεξφηεηαο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο. πκθσλεί 12 

πάλησο φηη ε ιηηφηεηα σο κέζν εμπγίαλζεο ζα παγηδεχζεη ηε ρψξα ζε έλα 

θαχιν θχθιν χθεζεο θαη λέαο ιηηφηεηαο ιφγσ κεησκέλσλ εζφδσλ. Πηζηεχεη13 

φηη ην πξφγξακκα πνπ αθνινπζείηαη ζήκεξα δελ απνδίδεη, αιιά νχηε θαη ε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά. Αληίζεηα ην πξαθηνξείν 

Bloomberg ηζρπξίδεηαη14 πσο ε ιηγφηεξν θαθή επηινγή γηα ηελ Διιάδα είλαη ε 

εζσηεξηθή ππνηίκεζε θαη δηαθσλεί κε ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ην επξψ. 

Τπνζηεξίδεη πσο ην θχκα πησρεχζεσλ πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ απφ ηε κε 

δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ ζε επξψ θαζψο θαη ε επαλάθηεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζα νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά 

πνπ ζα ιχζνπλ. 

 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη ε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο πξέπεη λα 

έξζεη απφ ηελ πιεπξά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ην πξψην ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θάζε πεξίπησζεο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα 

έρεη ζρέζε κε ην ρξφλν ηεο πξνζαξκνγήο. Κεληξηθφ ζηνηρείν είλαη ε κείσζε 

ηνπ ζρεηηθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, πνπ ζα θξίλεη αλ ηα πξντφληα ηεο ρψξαο 

είλαη αληαγσληζηηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο κηζζνχο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

θφζηνο ησλ πξντφλησλ. Με ηελ νλνκαζηηθή ππνηίκεζε κεηψλνληαη άκεζα. Γελ 

είλαη ζίγνπξε φκσο ε δηαηήξεζή ηνπο, θαζψο ν πιεζσξηζκφο απμάλεηαη θαη 

απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη απφ απηή ηεο δήηεζεο θαη αζθεί εθ λένπ 

πηέζεηο ζηηο ηηκέο. Με ηελ εζσηεξηθή ππνηίκεζε νη ηηκέο δελ αιιάδνπλ άκεζα. 

Απαηηείηαη ρξφλνο ψζηε λα απνδψζνπλ νη πνιηηηθέο θαη λα πινπνηεζεί ε 

δηφξζσζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο.  

 

Ζ Διιάδα ινηπφλ δε ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά ζηε κείσζε ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ ηηκψλ γηα λα βξεη ην δξφκν ηεο αλάπηπμεο. Πέξαλ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ζα απαηηεζεί, ε έσο ζήκεξα πνξεία δείρλεη πσο ηα απνηειέζκαηα δελ 

είλαη επαξθή. Ίζσο αλ παξακείλεη γηα παξαηεηακέλν δηάζηεκα ζε χθεζε, φηαλ 

νη ηηκέο ηειηθά θακθζνχλ, ε νηθνλνκία λα έρεη απνιέζεη κέξνο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ηεο ηζηνχ θαη λα  απαηηεζεί εθ λένπ ρξφλνο ψζηε λα ηνλ 

αλαθηήζεη. πλεπψο, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα κε ηα κέηξα εμπγίαλζεο θαη 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ιακβάλνληαη απηή ηελ επνρή θαη είλαη 

θαηά βάζε πξνθπθιηθά, λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα λέν πιαίζην κέηξσλ 
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αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο απφ ην 2009 θαη παξά 

ηελ παξαηεηακέλε χθεζε, δελ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα νπζηαζηηθά 

θίλεηξα (π.ρ. Αλαπηπμηαθφο Νφκνο) πνπ ππήξραλ ηελ επνρή πνπ ε νηθνλνκία 

άθκαδε. Θα πξέπεη ινηπφλ λα ζρεδηαζηεί έλα λέν πιαίζην πνπ λα ζηεξίδεηαη 

ζε επελδχζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) θαη θίλεηξα κε ζθνπφ ηε ζηξνθή ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο ζε εμαγσγηθνχο ηνκείο, κε θεθάιαηα πνπ ζα αληιεζνχλ 

απφ ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ειιείςεη άιισλ 

πεγψλ.  

 

Μηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηελ πεξίπησζε ηεο Λεηνλίαο ηζρπξνπνηεί απηφ ην 

ζπκπέξαζκα. Παξαηεξψληαο θαλείο ηα κεγέζε ηεο ρψξαο (Πίλαθαο 4.4) 

κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη ηελ πξνζαξκνγή επηηπρεκέλε. Σα ειιείκκαηα 

κεηψζεθαλ, ε αλεξγία ην ίδην θαη ε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη ζε πγηέζηεξε 

βάζε. Έρνληαο ράζεη φκσο πάλσ απφ 20% ηνπ ΑΔΠ ηεο θαηά ηελ 

πξνζαξκνγή, ε ρψξα έρεη γπξίζεη ζε επίπεδα πνπ ήηαλ θαηά ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο. Ζ αλάθηεζε ηνπ ρακέλνπ απηνχ εδάθνπο δελ είλαη 

θαζφινπ βέβαην αλ θαη πφηε ζα επηηεπρζεί. Αληίζηνηρα ε Διιάδα ζα πξέπεη λα 

αλεζπρήζεη πεξηζζφηεξν γηα ην έδαθνο πνπ ράλεη θαη πξνζπαζήζεη λα 

κεηξηάζεη άκεζα ηηο επηπηψζεηο απφ ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πηζαλψο κε 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζήο ηεο. ε απηφ ζπγθιίλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο Λεηνλίαο. Γελ είλαη 

εθηθηφ λα επηιπζνχλ ηα ρξφληα δνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

πνπ αλαιχζεθαλ αλσηέξσ, κε έλα βξαρππξφζεζκν ή έζησ κεζνπξφζεζκν 

πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο ππφ ζπλζήθεο χθεζεο.  

 

Σν ίδην ππνδεηθλχεη θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα δπζκελέο. 

ε κηα επνρή πνπ ε δηεζλήο νηθνλνκία δελ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί απφ ηελ 

πξφζθαηε θξίζε δελ κπνξεί λα αλακέλνληαη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα αθφκα 

θαη αλ ε Διιάδα γίλεη άκεζα πην αληαγσληζηηθή. Οη εμαγσγέο ηεο ρψξαο είλαη 

άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ μέλσλ ρσξψλ. ε έλα επλντθφηεξν 

θιίκα ε πξνζαξκνγή ζα ήηαλ ίζσο πην εχθνιε. 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο απνηειεί ηελ αληηπξφηαζε ζην πξφγξακκα πνπ 

εθαξκφδεη ε Διιάδα θαη κε ηηο απμαλφκελεο δπζθνιίεο πνπ απηφ παξνπζηάδεη 
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κνηάδεη αξθεηά ειθπζηηθή. Αλ θαη ε απφθαζε απηή είλαη θαηά θχξην ιφγν 

πνιηηηθνχ ραξαθηήξα (θαζψο ε Διιάδα είλαη κέινο κηαο έλσζεο θξαηψλ κε ην 

ίδην λφκηζκα θαη δελ έρεη απιά ζπλδέζεη ην λφκηζκά ηεο κε ην επξψ) απφ 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο ππάξρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα πνπ θάλεθαλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο. Γηα ηελ Διιάδα κηα ηέηνηα επηινγή κνηάδεη κάιινλ 

απνκαθξπζκέλε ιφγσ ησλ σθειεηψλ πνπ έρεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 

ρακειά επηηφθηα ιφγσ πςεινχ βαζκνχ ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, ηελ άζθεζε 

εληαίαο θαη αμηφπηζηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ην Δπξσζχζηεκα, ηε 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ησλ ηηκψλ, ηα κεησκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ, ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 

  

Κιείλνληαο, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ε ρψξα απφ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε θαη απφ ηηο εκπεηξίεο άιισλ ρσξψλ είλαη φηη νη ρξφληεο 

αληζνξξνπίεο φπσο ηα ειιείκκαηα, ε έιιεηςε απνηακίεπζεο θαη επελδχζεσλ 

θαζψο θαη έιιεηςε πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο νδεγνχλ αξγά ε 

γξήγνξα ζε θξίζεηο. ηαλ δε απηέο νη θξίζεηο ζπλδπάδνληαη κε βεβαξεκέλν 

γεληθψο νηθνλνκηθφ θιίκα ε αλάθακςε είλαη δχζθνιε θαη ε δηάξθεηά ηεο 

αβέβαηε. πλεπψο νη νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφ 

ην πξίζκα ηεο καθξνρξφληα επεκεξίαο θαη ηεο πξφιεςεο θαη φρη 

αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ. 
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τρεζηκοποηήζεθε ε βάζε δεδοκέλωλ ηοσ Δηεζλούς Νοκηζκαηηθού Τακείοσ 

(International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 
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