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Ο Διεθνής Δανεισμός και οι Αναπτυσσόμενες Οικονομίες
Ένα βασικό χαρακτηριστικό @ολλών οικονο(ιών, αλλά κυρίως των
ανα@τυσσο(ένων, είναι ότι οι εσωτερικές τους α@οτα(ιεύσεις
συχνά δεν ε@αρκούν για τη χρη(ατοδότηση των ε@ενδυτικών
ευκαιριών @ου υ@άρχουν σε αυτές.
Για το λόγο αυτό, οι ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες, ό@ως άλλωστε
και @ολλές ανα@τυγ(ένες, συχνά καταφεύγουν σε δανεισ(ό α@ό
τις διεθνείς χρη(αταγορές και κεφαλαιαγορές για να
χρη(ατοδοτήσουν ε@ενδύσεις και την οικονο(ική τους ανά@τυξη.
Fστόσο, σε αντίθεση (ε τις (εγάλες ανα@τυγ(ένες οικονο(ίες, ο
διεθνής δανεισ(ός των ανα@τυσσό(ενων οικονο(ιών είναι
συνήθως σε ξένο συνάλλαγ(α, και όχι στο δικό τους νό(ισ(α.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Οι Κίνδυνοι του Υψηλού Διεθνούς Δανεισμού και οι
Κρίσεις Χρέους
Ο υψηλός εξωτερικός δανεισ(ός σε ξένο συνάλλαγ(α κάνει (ια οικονο(ία @ιο ευάλωτη αν αλλάξουν οι συνθήκες, ή ακό(η
και οι @ροσδοκίες στις διεθνείς αγορές.
Αν οι αγορές αρχίζουν να θεωρούν ότι (ία χώρα (@ορεί να (ην είναι σε θέση να συνεχίσει να εξυ@ηρετεί το εξωτερικό της
χρέος, δηλαδή να @ροχωρήσει σε στάση @ληρω(ών, (@ορούν, (ε το να στα(ατήσουν να τη χρη(ατοδοτούν, να
@ροκαλέσουν, ή να ε@ισ@εύσουν (ία κρίση χρέους, (ε το ίδιο τρό@ο @ου συ(βαίνει και (ε τις κρίσεις στα καθεστώτα
σταθερών ισοτι(ιών.
∆άνεια σε συνάλλαγ(α ή ο(όλογα σε συνάλλαγ(α τα ο@οία λήγουν δεν ανανεώνονται, ή οι διεθνείς αγορές @ροκαλούν
άνοδο του κόστους εξυ@ηρέτησης του χρέους σε ξένο συνάλλαγ(α.
Οι κρίσεις χρέους (@ορεί να οφείλονται σε θε"ελιώδεις ,αράγοντες, αλλά σχεδόν @άντα έχουν και ένα στοιχείο
αυτοεκ@ληρού(ενης @ροσδοκίας. Ε@ι@λέον, οι κρίσεις χρέους σ@ανίως @εριορίζονται σε (ία (όνο ανα@τυσσό(ενη
οικονο(ία, αλλά συχνά (εταδίδονται και σε άλλες ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες.
Όταν ξεσ@άσει (ία κρίση χρέους, @ολύ συχνά η χώρα υ@οχρεούται να αθετήσει τους όρους των δανειακών της συ(βάσεων
και να @άψει να εξυ@ηρετεί τα δάνειά της. Τα οφέλη α@ό το διαχρονικό ε(@όριο @αύουν να υ@άρχουν, και δεν
ε@ανέρχονται @αρά (όνο στην @ερί@τωση @ου οι δανειστές έχουν τη βεβαιότητα ότι οι δανειζό(ενοι θα (@ορούν να
εξυ@ηρετούν τις υ@οχρεώσεις τους.
Ένα δάνειο είναι σε καθεστώς αθέτησης (state of default) στην @ερί@τωση @ου ο δανειζό(ενος, χωρίς τη σύ(φωνη γνώ(η
του δανειστή, δεν @ληρώνει (ία ή @ερισσότερες δόσεις σύ(φωνα (ε τους όρους της δανειακής σύ(βασης.
Η ιστορία του δανεισ(ού σε ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες έχει @ολλά @αραδείγ(ατα τέτοιων κρίσεων χρέους @ου οδηγούν τα
δάνεια των χωρών αυτών σε καθεστώς αδυνα(ίας εξυ@ηρέτησης.
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Τρόποι Χρηματοδότησης των Ελλειμμάτων του
Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
1. Έκδοση ο'ολόγων: Τα ο(όλογα ήταν η κύρια (ορφή δανεισ(ού των ανα@τυσσο(ένων χωρών (έχρι το 1914 και στην
@ερίοδο του (εσο@ολέ(ου. Ε@ανήλθαν ως ση(αντική @ηγή χρη(ατοδότησης (ετά το 1990, (ε την α@ελευθέρωση του
διεθνούς χρη(ατο@ιστωτικού συστή(ατος και την ανά@τυξη των διεθνών κεφαλαιαγορών.
2. Τρα0εζικά ∆άνεια: Α@ό τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αυτή ήταν η κύρια @ηγή
χρη(ατοδότησης των ανα@τυσσο(ένων οικονο(ιών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η τρα@εζική χρη(ατοδότηση
αντιστοιχούσε στο σύνολο σχεδόν των ελλει((άτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ανα@τυσσο(ένων
οικονο(ιών. Έκτοτε η ση(ασία του τρα@εζικού δανεισ(ού (ειώθηκε, αν και τα τρα@εζικά δάνεια εξακολουθούν και είναι
ση(αντική @ηγή χρη(ατοδότησης.
3. Ε0ίση'ος ∆ανεισ'ός α0ό ∆ΝΤ, ∆ιεθνή Τρά0εζα κλ0: Αυτά τα δάνεια (@ορεί να είναι (ε @ρονο(ιακά ε@ιτόκια για το
δανειζό(ενο, ή και (ε ε@ιτόκια της αγοράς. Τα χρόνια @ριν την κρίση του 2009, ο ε@ίση(ος δανεισ(ός είχε (ειωθεί, και
χρησι(ο@οιείτο κυρίως για τις @ολύ φτωχές οικονο(ίες, για @αράδειγ(α στην Αφρική κάτω α@ό τη Σαχάρα. Ο ε@ίση(ος
δανεισ(ός χρησι(ο@οιείται ε@ίσης για χώρες @ου (ετέχουν σε @ρογρά((ατα @ροσαρ(ογής του ∆ιεθνούς Νο(ισ(ατικού
Τα(είου (∆ΝΤ).
4. Ά'εσες Ξένες Ε0ενδύσεις και Ε0ενδύσεις Χαρτοφυλακίου: ∆η(ιουργία και ανά@τυξη θυγατρικών ε@ιχειρήσεων σε
ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες α@ό @ολυεθνικές ε@ιχειρήσεις. Για @αράδειγ(α, ένα δάνειο ή (ία (εταφορά κεφαλαίων α@ό τη
Microsoft ή τη Unilever στη θυγατρική της στην Ελλάδα, α@οτελεί ά(εση ξένη ε@ένδυση στην Ελλάδα, και βοηθά στη
χρη(ατοδότηση του ελλεί((ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας. Εάν ένα α(ερικανικό ασφαλιστικό
τα(είο αγοράσει (ετοχές κά@οιας ελληνικής εταιρίας, ή ελληνικά κρατικά ή εταιρικά ο(όλογα στην αγορά, αυτό συ(βάλλει
στη χρη(ατοδότηση του ελλεί((ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας. Η τάση αυτή ενισχύεται και α@ό
τις @ροσ@άθειες α@οκρατικο@οίησης διαφόρων χωρών, οι ο@οίες συχνά διαθέτουν (ετοχές κρατικών εταιριών σε ξένους
ε@ενδυτές.
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Η Διαφορά του Χρέους από τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
και τις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου
Τα ο(όλογα, τα τρα@εζικά δάνεια και ο ε@ίση(ος δανεισ(ός είναι χρέος,
ενώ οι ά(εσες ξένες ε@ενδύσεις και οι ε@ενδύσεις χαρτοφυλακίου σε
(ετοχές δεν είναι χρέος.
Η διαφορά των δύο (ορφών χρη(ατοδότησης είναι ότι στη χρη(ατοδότηση
(έσω χρέους ο δανειζό(ενος συ(φωνεί να @ληρώνει συγκεκρι(ένες δόσεις
(τόκους και χρεολύσια) στο δανειστή, ανεξάρτητα α@ό τις συνθήκες.
Στην @ερί@τωση τίτλων ό@ως οι (ετοχές, ο ε@ενδυτής (ετέχει στα κέρδη
της ε@ιχείρησης, εάν υ@άρχουν, αλλά αναλα(βάνει και τον κίνδυνο να
(ην υ@άρχουν κέρδη ή και να υ@άρχουν ζη(ίες. Κατά συνέ@εια δεν
υ@άρχει η υ@οχρέωση να @ληρώνονται συγκεκρι(ένες δόσεις στον
ε@ενδυτή.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Οι Επιπλέον Κίνδυνοι από το Χρέος σε Ξένο
Συνάλλαγμα
Το @ρόβλη(α (ε τις ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες είναι ότι ένα (εγάλο (έρος της χρη(ατοδότησης
των ελλει((άτων τους στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι (ε τη (ορφή δανεισ(ού, και
(άλιστα δανεισ"ού σε ξένο συνάλλαγ"α. Οι διεθνείς ε@ενδυτές α@οφεύγουν να αναλάβουν το
συναλλαγ(ατικό κίνδυνο α@ό (ία ε@ένδυση εκ@εφρασ(ένη σε ένα @εριφερειακό νό(ισ(α.
Αντίθετα, οι (εγάλες ανα@τυγ(ένες οικονο(ίες, το νό(ισ(α των ο@οίων είναι ευρέως
δια@ραγ(ατεύσι(ο διεθνώς, σχεδόν @άντα δανείζονται στο δικό τους νό(ισ(α. Οι ΗΠΑ σε
δολάρια, οι χώρες της Ευρωζώνης σε ευρώ, η Ια@ωνία σε γιεν, η Βρετανία σε στερλίνες. Ακό(η και
η Ελβετία, λόγω της διεθνούς α@οδοχής του ελβετικού φράγκου, αν χρειαστεί να δανειστεί,
δανείζεται στο δικό της νό(ισ(α.
Μία χώρα @ου (@ορεί να δανειστεί στο δικό της νό(ισ(α έχει ση(αντικά @λεονεκτή(ατα
α@έναντι σε χώρες @ου δεν (@ορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Μ@ορεί να συνεχίσει να εξυ@ηρετεί
τα δάνειά της σε ο@οιαδή@οτε @ερί@τωση, (έσω της έκδοσης χρή(ατος α@ό την κεντρική της
τρά@εζα, @ροκει(ένου να @ληρώσει τους @ιστωτές της. Έτσι δεν διατρέχει τον κίνδυνο αθέτησης
των υ@οχρεώσεών της α@έναντί τους. Αυτή η ε@ιλογή δεν είναι διαθέσι(η στις ανα@τυσσό(ενες
οικονο(ίες οι ο@οίες κατά κανόνα δανείζονται σε ξένο συνάλλαγ(α.
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Το ‘Προπατορικό Αμάρτημα’ και το ‘Υπερβολικό
Προνόμιο’
Η αδυνα(ία των ανα@τυσσο(ένων οικονο(ιών να δανειστούν στο δικό τους νό(ισ(α, συχνά
α@οκαλείται το ,ρο,ατορικό α"άρτη"α των ανα@τυσσο(ένων οικονο(ιών. Αντίθετα, η δυνατότητα
των ΗΠΑ να δανείζονται σε δολάρια, και (ε τον τρό@ο αυτό να (ειώνουν την @ραγ(ατική αξία των
διεθνών τους υ@οχρεώσεων, συχνά αναφέρεται ως το υ,ερβολικό ,ρονό"ιο των ΗΠΑ.
Αξίζει να ση(ειώσου(ε ε@ίσης ότι, ό@ως έδειξε η κρίση των χωρών της ευρω@αϊκής @εριφέρειας
(ετά το 2010, η συ((ετοχή σε (ία ενιαία νο(ισ(ατική ζώνη ό@ως η ευρωζώνη, δεν α@αλλάσσει
τελικά (ία ανα@τυσσό(ενη οικονο(ία α@ό το @ρο@ατορικό α(άρτη(α.
Η κυβέρνηση (ιας (ικρής οικονο(ίας @ου (ετέχει στην ευρωζώνη δεν (@ορεί να υ@οχρεώσει την
Ευρω@αϊκή Κεντρική Τρά@εζα (ΕΚΤ) να της δανείσει ευρώ @ροκει(ένου να εξυ@ηρετήσει το
εξωτερικό χρέος της, ή τα χρέη των τρα@εζών της, λόγω της @ολιτικής ανεξαρτησίας της ΕΚΤ και
της α@αγόρευσης της νο(ισ(ατικής χρη(ατοδότησης των δη(οσιονο(ικών ελλει((άτων των
κρατών (ελών της ευρωζώνης.
Στην ουσία, α@ό το καταστατικό της, η ΕΚΤ δεν (@ορεί να λειτουργήσει α@οτελεσ(ατικά ως
δανειστής ύστατης @ροσφυγής (lender of last resort), σε αντίθεση (ε τις κεντρικές τρά@εζες των
ΗΠΑ, της Βρετανίας ή της Ια@ωνίας.
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Ελλείμματα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και
Εξωτερικό Χρέος
Το έλλει((α του ισοζυγίου @ληρω(ών είναι ένα "έγεθος ροή, ό@ως για @αράδειγ(α το ΑΕΠ, η συνολική
κατανάλωση, οι ε@ενδύσεις κλ@. Αναφέρεται στη διαφορά των τρεχουσών εισ@ράξεων α@ό το εξωτερικό
και των τρεχουσών @ληρω(ών @ρος το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια (ια συγκεκρι(ένης χρονικής @εριόδου,
συνήθως ενός η(ερολογιακού έτους ή τρι(ήνου.
Α@ό την άλλη, το δη(όσιο χρέος είναι ένα "έγεθος α,όθε"α. Είναι τα συσσωρευ(ένα ελλεί((ατα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών α@ό το @αρελθόν, σε (ία συγκεκρι(ένη χρονική στιγ(ή, συνήθως στο
τέλος ενός η(ερολογιακού έτους ή τρι(ήνου.
Για να αναλύσου(ε τη σχέση (εταξύ ελλει((άτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και εξωτερικού
χρέους, θα @ρέ@ει να διακρίνου(ε (εταξύ δύο είδών @ληρω(ών. Τις @ληρω(ές για εξυ@ηρέτηση του
εξωτερικού χρέους, οι ο@οίες εξαρτώνται α@ό το ύψος του χρέους, και τις υ@όλοι@ες διεθνείς @ληρω(ές
ό@ως οι εισ@ράξεις α@ό εξαγωγές αγαθών και υ@ηρεσιών και οι @ληρω(ές για εισαγωγές αγαθών και
υ@ηρεσιών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ορίζεται κατά συνέ@εια α@ό,

Xτ − Mt − rDt−1
D συ(βολίζει το ύψος του @ραγ(ατικού εξωτερικού χρέους, M τις @ληρω(ές για εισαγωγές και X τις

εισ@ράξεις α@ό εξαγωγές. Υ@οθέτου(ε ότι δεν υ@άρχουν άλλα καθαρά εισοδή(ατα α@ό το εξωτερικό και
ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην @ερίοδο t ισούται (ε τη διαφορά του ισοζυγίου αγαθών και
υ@ηρεσιών X − M α@ό τις δα@άνες εξυ@ηρέτησης του εξωτερικού χρέους rDt−1.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Ελλείμματα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και η
Μεταβολή του Εξωτερικού Χρέους
Στο βαθ(ό @ου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικό, η χώρα συσσωρεύει εξωτερικό χρέος. Στο
βαθ(ό @ου είναι θετικό, η χώρα α@οσυσσωρεύει εξωτερικό χρέος, ή συσσωρεύει @εριουσιακά στοιχεία σε
σχέση (ε τον υ@όλοι@ο κόσ(ο.
Κατά συνέ@εια, η (εταβολή του εξωτερικού χρέους, εάν η χώρα δανείζεται σε εγχώριο νό(ισ(α, δίνεται α@ό,

Dt − Dt−1 = rDt−1 + Mt − Xt
Αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ελλει((ατικό, δηλαδή αν οι συνολικές τρέχουσες δα@άνες @ρος
το εξωτερικό rD + M υ@ερβαίνουν τα έσοδα α@ό το εξωτερικο X, η χώρα @ρέ@ει να δανεισθεί ε@ι@λέον,
@ρέ@ει δηλαδή να αυξήσει το εξωτερικό της χρέος. Αν συ(βαίνει το αντίθετο, και το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών είναι @λεονασ(ατικό, το εξωτερικό χρέος (ειώνεται. Η (εταβολή του @ραγ(ατικού εξωτερικού
χρέους α@ό @ερίοδο σε @ερίοδο ισούται (ε το έλλει((α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Αν η χώρα δανείζεται σε ξένο συνάλλαγ(α, στο διεθνές ε@ιτόκιο r*, τότε η (εταβολή του χρέους
εκ@εφρασ(ένου σε ξένο συνάλλαγ(α D* @ροσδιορίζεται α@ό,

D*
= r*D*
+ St (Mt − Xt)
t − D*
t−1
t−1

S είναι η συναλλαγ(ατική ισοτι(ία ορισ(ένη ως (ονάδες ξένου νο(ίσ(ατος ανά (ονάδα εγχωρίου
νο(ίσ(ατος.
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Η Δυναμική του Εξωτερικού Χρέους
Η εξίσωση συσσώρευσης του χρέους (@ορεί να γραφεί και ως,

Dt+1 = (1 + r)Dt + Mt+1 − Xt+1
Το (ελλοντικό εξωτερικό χρέος ισούται (ε το τρέχον εξωτερικό χρέος συν το τρέχον έλλει((α του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Αυτή είναι (ία ασταθής εξίσωση διαφορών, καθώς η ρίζα της ισούται (ε 1 + r > 1. Για να την
ε@ιλύσου(ε θα @ρέ@ει να τη (ετατρέψου(ε σε (ία σταθερή εξίσωση διαφορών. Λύνοντας ως @ρος Dt,

1
1
Dt =
Dt+1 +
(Xt+1 − Mt+1)
1+r
1+r

Αυτή είναι (ία εξίσωση διαφορών (ε ρίζα 1/(1 + r) < 1, η ο@οία (@ορεί να ε@ιλυθεί @ρος τα ε(@ρός.
Λύνοντας αυτή την εξίσωση (ε διαδοχικές αντικαταστάσεις για N (ελλοντικές @εριόδους,
N
1
1
Dt =
Dt+N +
Xt+i − Mt+i)
(
N
i
∑
i=1 (1 + r)
(1 + r)

Το τρέχον χρέος ισούται (ε την @αρούσα αξία του χρέους σε N @εριόδους, συν την @αρούσα αξία των
(ελλοντικών @λεονασ(άτων του ισοζυγίου αγαθών και υ@ηρεσιών για τις ε@ό(ενες N @εριόδους.
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Συνέπειες του Ορίζοντα Αποπληρωμής του Εξωτερικού
Χρέους
Είδα(ε ότι η δυνα(ική της συσσώρευσης του εξωτερικού χρέους συνε@άγεται ότι,
N
1
1
Dt =
Dt+N +
(Xt+i − Mt+i)
N
i
∑
i=1
(1 + r)
(1 + r)

Αν το χρέος @ρέ@ει να α@ο@ληρωθεί σε N @εριόδους, δηλαδή αν Dt+N = 0, τότε θα @ρέ@ει να ισχύει ότι,

1
Dt =
X − Mt+i)
∑i=1 (1 + r)i ( t+i
N

Για να α@ο@ληρωθεί το χρέος σε N @εριόδους, θα @ρέ@ει α@ό σή(ερα έως την @ερίοδο N να υ@άρχει (ία
αλληλουχία α@ό @λεονάσ(ατα στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών, (ε @αρούσα αξία ίση (ε το ύψος
του ση(ερινού εξωτερικού χρέους. Προφανώς, όσο (εγαλύτερος είναι ο ορίζοντας α@ο@ληρω(ής του
χρέους N, τόσο (ικρότερο είναι το (έσο ανά @ερίοδο @λεόνασ(α στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών
@ου α@αιτείται για την α@ο@ληρω(ή του χρέους.
Αν για @αράδειγ(α το εξωτερικό χρέος ισούται (ε το 50% του ΑΕΠ, τα ε@ιτόκια είναι χα(ηλά, και ο
ορίζοντας της α@ο@ληρω(ής του είναι @έντε χρόνια, τότε α@αιτείται ένα ετήσιο @λεόνασ(α στο
ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών της τάξης του 10% του ΑΕΠ. Αν ο ορίζοντας είναι δέκα χρόνια, το (έσο
α@αιτού(ενο ετήσιο @λεόνασ(α (ειώνεται στο 5% του ΑΕΠ , και αν ο ορίζοντας είναι είκοσι χρόνια,
τότε το (έσο α@αιτού(ενο ετήσιο @λεόνασ(α (ειώνεται ακό(η @ερισσότερο στο 2,5% του ΑΕΠ.
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Τι Σημαίνει η Άμεση Αποπληρωμή του Εξωτερικού
Χρέους
Αν το εξωτερικό χρέος @ρέ@ει να α@ο@ληρωθεί ά(εσα, δηλαδή σε (ία @ερίοδο, τότε θα @ρέ@ει στην
@ερίοδο t + 1 να δη(ιουργηθεί ένα @λεόνασ(α στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών, το ο@οίο να ικανο@οιεί
τη συνθήκη,

1
Dt =
(X − Mt+1)
1 + r t+1
Θα @ρέ@ει δηλαδή το @λεόνασ(α στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών να καλύ@τει το σύνολο του
υφιστά(ενου εξωτερικού χρέους, συν τους τόκους @ου αναλογούν.
Αν το τρέχον εξωτερικό χρέος είναι @ολύ υψηλό, διότι έχει συσσωρευθεί ε@ί @ολλές @εριόδους λόγω (ιας
αλληλουχίας ελλει((άτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τότε η ά(εση α@ο@ληρω(ή του χρέους
(@ορεί να είναι α@ό εξαιρετικά ε@ώδυνη έως @ολύ ε@ώδυνη, καθώς θα α@αιτήσει (ία εξαιρετικά
@εριοριστική βραχυχρόνια (ακροοικονο(ική @ολιτική.
Για @αράδειγ(α, αν το εξωτερικό χρέος έχει ανέλθει στο 50% του ΑΕΠ, και το ε@ιτόκιο είναι 3%, τότε
α@αιτείται ένα @λεόνασ(α στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών ίσο (ε 51,5% του ΑΕΠ. Θα @ρέ@ει δηλαδή
οι εξαγωγές να υ@ερβούν τις εισαγωγές κατά 51,5 εκατοστιαίες (ονάδες του ΑΕΠ σε (ία (όνο @ερίοδο, κάτι
εξαιρετικά ε@ώδυνο αν όχι ανέφικτο για (ία οικονο(ία. Αν το εξωτερικό χρέος έχει ανέλθει στο 100% του
ΑΕΠ, το @λεόνασ(α στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών θα @ρέ@ει να ξε@εράσει το ύψος του ΑΕΠ και να
δια(ορφωθεί στο 103% του ΑΕΠ, κάτι εντελώς ανέφικτο.
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Συνθήκη Βιωσιμότητας ενός Διαρκώς
Αναχρηματοδοτούμενου Εξωτερικού Χρέους
Αν το εξωτερικό χρέος αναχρη(ατοδοτείται συνεχώς και δεν α@ο@ληρώνεται @ότε, τότε θα ισχύει ότι,
∞
1
1
D
+
X − Mt+i)
t+N
∑i=1 (1 + r)i ( t+i
N→∞ (1 + r)N

Dt = lim
Το χρέος είναι βιώσι(ο στο βαθ(ό @ου,

1
Dt+N = 0
N→∞ (1 + r)N
lim

Το χρέος δεν α@ο@ληρώνεται (εν @οτέ, αλλά η @αρούσα αξία του καθώς ο ορίζοντας τείνει στο ά@ειρο τείνει στο (ηδέν.
Αυτό α@αιτεί να (ην αυξάνεται το εξωτερικό χρέος (ε ρυθ(ό @ου να ξε@ερνά το @ραγ(ατικό ε@ιτόκιο. Κατά συνέ@εια,
ένα διαρκώς αναχρη(ατοδοτού(ενο εξωτερικό χρέος είναι βιώσι(ο στο βαθ(ό @ου ο ρυθ(ός αύξησής του δεν ξε@ερνά το
@ραγ(ατικό ε@ιτόκιο.
Αν η συνθήκη αυτή βιωσι(ότητας ικανο@οιείται, τότε ισχύει ότι,

Dt =

1
X − Mt+i)
∑i=1 (1 + r)i ( t+i
∞

Το τρέχον εξωτερικό χρέος θα @ρέ@ει να ισούται (ε την @αρούσα αξία των (ελλοντικών @λεονασ(άτων του ισοζυγίου
αγαθών και υ@ηρεσιών καθώς ο χρόνος τείνει στο ά@ειρο. Μ@ορεί να υ@άρχουν και @ερίοδοι ελλει((άτων στο ισοζύγιο
αγαθών και υ@ηρεσιών και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά κατά (έσο όρο η χώρα θα @ρέ@ει να έχει ένα
@λεονασ(ατικό ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών, ίσο (ε τις δα@άνες εξυ@ηρέτησης του υφιστα(ένου εξωτερικού χρέους.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020

13

Πως Μπορεί να Δημιουργηθεί μία Κρίση Εξωτερικού
Χρέους
Υ@οθέστε (ία οικονο(ία η ο@οία έχει ένα δεδο(ένο ύψος εξωτερικού χρέους.
Αν το χρέος αυξάνεται για (ία @ερίοδο (ε ρυθ(ό @ου (@ορεί να συνε@άγεται ότι δεν είναι βιώσι(ο,
τότε (@ορεί να δη(ιουργηθούν δυσκολίες στην χρη(ατοδότηση και την αναχρη(ατοδότησή του.
Πολλοί ε@ενδυτές θα αρχίσουν να α@οφεύγουν να ε@ενδύσουν στα ο(όλογα τη συγκεκρι(ένης
χώρας.
Αυτό ισοδυνα(εί (ε αύξηση του @ραγ(ατικού ε@ιτοκίου και (είωση του ορίζοντα α@ο@ληρω(ής του
εξωτερικού χρέους.
Όσο υψηλότερο γίνεται το ε@ιτόκιο και όσο (ικρότερος γίνεται ο ορίζοντας α@ο@ληρω(ής του χρέους,
τόσο υψηλότερα είναι τα @λεονάσ(ατα του ισοζυγίου αγαθών και υ@ηρεσιών @ου @ρέ@ει να
δη(ιουργηθούν για να α@ο@ληρωθεί το χρέος. Αυτό ό@ως έχου(ε ήδη δει, συνήθως α@αιτεί (ία
@εριοριστική (ακροοικονο(ική @ολιτική και υ@οτί(ηση του νο(ίσ(ατος.
Αν οι αγορές @άψουν να αναχρη(ατοδοτούν το χρέος, τότε α@αιτείται η ά(εση α@ο@ληρω(ή του.
Αυτό ό(ως (@ορεί να α@αιτεί ένα ύψος @λεονάσ(ατος στο ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών το ο@οίο
(@ορεί να είναι ανέφικτο.
Στο ση(είο αυτό, η κρίση οδηγεί σε ‘@τώχευση’, δηλαδή αδυνα(ία συ((όρφωσης της χώρας (ε τους
όρους των δανείων @ου έχει συνάψει ή των ο(ολόγων @ου έχει εκδόσει.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Προαπαιτούμενα για μια Κρίση Εξωτερικού Χρέους
Πρώτον, να υ@άρχει υψηλή διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου
∆εύτερον, να έχει @ροηγηθεί (ία @ερίοδος @αρατετα(ένων ελλει((άτων στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών και αύξησης του εξωτερικού χρέους (ιας χώρας.
Τρίτον, ένα γεγονός @ου (εταβάλλει τις συνθήκες ή τις @ροσδοκίες στις διεθνείς
χρη(αταγορές και κεφαλαιαγορές. Ένα τέτοιο γεγονός (@ορεί να είναι (ία διεθνής
ύφεση @ου (ειώνει τη ζήτηση για τις εξαγωγές της χώρας, (ία άνοδος των διεθνών
ε@ιτοκίων, (ια @ολιτική αλλαγή στη χώρα, ή όλοι αυτοί οι @αράγοντες.
Τέταρτον, η χώρα να έχει @εριορισ(ένα συναλλαγ(ατικά διαθέσι(α και να έχει
ε@ιλέξει ένα καθεστώς σταθερών ισοτι(ιών.
Στην τελευταία αυτή @ερί@τωση αυτή υ@άρχουν δύο (ειονεκτή(ατα: Αφενός η
ισοτι(ία δεν υ@οτι(άται για να βελτιωθεί το ισοζύγιο αγαθών και υ@ηρεσιών, και,
αφετέρου, δη(ιουργούνται υ@οτι(ητικές @ροσδοκίες, οι ο@οίες οδηγούν σε αύξηση
των ε@ιτοκίων και του κόστους εξυ@ηρέτησης του εξωτερικού χρέους.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Η Εκδήλωση μιας Κρίσης Εξωτερικού Χρέους και τα
Παρεπόμενά της
Πρώτο στάδιο (ιας κρίσης χρέους είναι να αρχίσουν να θεωρούν οι αγορές ότι η χώρα (@ορεί να (ην είναι
σε θέση να συνεχίσει να εξυ@ηρετεί το εξωτερικό της χρέος. Αυτό οδηγεί σε (είωση του διεθνούς δανεισ(ού
@ρος τη χώρα, ή, ακό(η χειρότερα, και σε φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Μία κρίση εξωτερικού χρέους οδηγεί (ία οικονο(ία σε ύφεση, καθώς, α@ό τη στιγ(ή @ου δεν (@ορεί να
αναχρη(ατοδοτεί το χρέος της, είναι υ@οχρεω(ένη να (ειώσει τις ε@ενδύσεις και να αυξήσει τις εγχώριες
α@οτα(ιεύσεις @ροκει(ένου να δη(ιουργήσει (εγαλύτερα @λεονάσ(ατα στο ισοζύγιο αγαθών και
υ@ηρεσιών. Μόνο έτσι (@ορεί να εξισορρο@ήσει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να ε@ανέλθει σε
κατάσταση εξωτερικής ισορρο@ίας.
Συχνά ε@ίσης οδηγεί και σε ραγδαία υ@οτί(ηση του νο(ίσ(ατος, @ληθωρισ(ό και κατάρρευση του
τρα@εζικού της συστή(ατος, ιδιαίτερα αν οι τρά@εζες έχουν υψηλά δάνεια σε ξένο συνάλλαγ(α.
Συχνά, (ετά α@ό (ία κρίση χρέους (ια χώρα υ@οχρεώνεται να @ροσφύγει σε ε@ίση(ο δανεισ(ό (έσω ενός
@ρογρά((ατος του ∆ιεθνούς Νο(ισ(ατικού Τα(είου (∆ΝΤ), το ο@οίο την υ@οχρεώνει να ακολουθήσει ένα
@ρόγρα((α @ροσαρ(ογής @ου συνήθως @εριλα(βάνει υ@οτί(ηση του νο(ίσ(ατος και (έτρα @εριορισ(ού
της εγχώριας ζήτησης, ώστε να υ@άρξει εξισορρό@ηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Όλα αυτά τα @αρα@άνω χαρακτηριστικά λειτούργησαν στις @εριοδικές κρίσεις χρέους @ου ε@ηρέασαν την
@αγκόσ(ια οικονο(ία α@ό τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
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Ποσοστό Χωρών σε Κατάσταση Αδυναμίας
Εξυπηρετήσης του Εξωτερικού τους Χρέους, 1800-2006

Πηγή: Reinhart C. and Rogoff K. (2009), This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton N.J., Princeton University Press
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Διεθνής Δανεισμός και Κρίσεις Χρέους στο 19ο Αιώνα
Υ@ήρξαν τέσσερις @ερίοδοι εκτετα(ένων @τωχεύσεων τον 19ο αιώνα (Reinhart και Rogoff 2009).
1. Οι Να,ολεόντειοι ,όλε"οι (1803-1815). Ορισ(ένες ευρω@αϊκές χώρες @ου συ((ετείχαν στους
@ολέ(ους @τώχευσαν κατά την @ερίοδο αυτή (Αυστρία Ουγγαρία, Γαλλία, Πρωσία,
γερ(ανικά κράτη, Κάτω Χώρες, Ισ@ανία, Σουηδία)
2. Α,ό τα "έσα της δεκαετίας του 1820 έως τη δεκαετία του 1840. Οι @ερισσότερες α@ό τις χώρες
της Λατινικής Α(ερικής @ου α@έκτησαν την ανεξαρτησία τους, η Ισ@ανία, η Πορτογαλία, η
Ρωσία, η Ελλάδα (ετά τα δάνεια της ανεξαρτησίας και τα δάνεια του Όθωνα.
3. Α,ό το 1850 έως το 1875. Πορτογαλία, Ισ@ανία, Ελλάδα, χώρες της Λατινικής Α(ερικής.
4. Α,ό τα "έσα της δεκαετίας του 1870 έως τη δεκαετία του 1890. Πορτογαλία, Ρωσία, Ισ@ανία,
Τουρκία, Ελλάδα, ολόκληρη η Λατινική Α(ερική
Κατά καιρούς, σχεδόν το 50% των κρατών @ου είχαν εξωτερικό χρέος ήταν σε κατάσταση
αδυνα(ίας εξυ@ηρέτησης. Ε@ι@λέον, στις αρχές του 19ου αιώνα, αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ
δεν (@όρεσαν να εξυ@ηρετήσουν τα δάνεια @ου είχαν συνάψει για να χρη(ατοδοτήσουν την
κατασκευή καναλιών.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Διεθνής Δανεισμός και Κρίσεις Χρέους στον 20ο Αιώνα,
έως το 1970
Το 1915 η Τουρκία στα(άτησε να εξυ@ηρετεί το εξωτερικό χρέος της (ετά τους
Βαλκανικούς Πολέ(ους, το @ραξικό@η(α των Νεοτούρκων και την σύνταξή της (ε τη
Γερ(ανία στον Α΄ Παγκόσ(ιο Πόλε(ο. Το 1917 η ε@αναστατική (κο((ουνιστική)
κυβέρνηση στη Ρωσία στα(άτησε να εξυ@ηρετεί το εξωτερικό χρέος της χώρας.
Οι @ιο σοβαρές κρίσεις εξωτερικού χρέους του @ρώτου (ισού του 20ού αιώνα
ε(φανίστηκαν τη δεκαετία του 1930, όταν, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης,
αρκετές ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες αναγκάστηκαν να @άψουν να εξυ@ηρετούν το
εξωτερικό χρέος τους, καθώς οι ανε@τυγ(ένες οικονο(ίες τις α@έκλεισαν α@ό τις αγορές
τους (ε υψηλούς δασ(ούς και άλλα ε(@όδια στο διεθνές ε(@όριο. Σε αυτές
@εριλα(βάνονται η Γερ(ανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Ρου(ανία
και σχεδόν ολόκληρη η Λατινική Α(ερική. Ε@ι@λέον, η Αυστρία, η Γερ(ανία, η Κίνα, η
Ια@ωνία, η Τουρκία, η Ουγγαρία και η Πολωνία στα(άτησαν να εξυ@ηρετούν το
εξωτερικό χρέος τους το 1939-40, @ριν α@ό τον Β’ Παγκόσ(ιο Πόλε(ο.
Για τον λόγο αυτό, κατά τη (ετα@ολε(ική @ερίοδο, ο διεθνής ιδιωτικός δανεισ(ός @ρος τις
ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες στέρεψε (έχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Μακροοικονο"ική Θεωρία ΙΙ, 2019-2020
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Η Κρίση Χρέους της Λατινικής Αμερικής
Α@ό τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο διεθνής δανεισ(ός στις ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες ανέκα(ψε, καθώς (έρος των
@λεονασ(άτων των ανα@τυγ(ένων χωρών και των χωρών του Οργανισ(ού Πετρελαιο-εξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΧ)
διοχετεύθηκε, (έσω του διεθνούς τρα@εζικού συστή(ατος, στις ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες.
Fστόσο, οι κρίσεις εξωτερικού χρέους δεν α@οφεύχθηκαν.Πρώτη (εγάλη κρίση εξωτερικού χρέους @ου εκδηλώθηκε (ετά
την ανάκα(ψη του διεθνούς δανεισ(ού @ρος τις ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες στη δεκαετία του 1970, ήταν η κρίση χρέους της
Λατινικής Α(ερικής στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Οι ρίζες της βρίσκονται στη ση(αντική συσσώρευση εξωτερικού χρέους α@ό (ία σειρά χωρών της Λατινικής Α(ερικής κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, (ε την υιοθέτηση αντι@ληθωριστικής @ολιτικής εκ
(έρους των ΗΠΑ, υ@ήρξε άνοδος των @ραγ(ατικών ε@ιτοκίων, διεθνής ύφεση και @ραγ(ατική ανατί(ηση του δολαρίου.
Η άνοδος των @ραγ(ατικών ε@ιτοκίων και της @ραγ(ατικής ισοτι(ίας του δολαρίου οδήγησε σε αύξηση του κόστους
εξυ@ηρέτησης του χρέους των οικονο(ιών της Λατινικής Α(ερικής, καθώς και άλλων ανα@τυσσο(ένων οικονο(ιών. Η
διεθνής ύφεση οδήγησε σε @τώση των εξαγωγών τους και ε@ιδείνωση των όρων ε(@ορίου τους, καθώς υ@ήρξε @αράλληλα
και @τώση των τι(ών των @ρώτων υλών και των αγροτικών @ροϊόντων.
Η κρίση ξεκίνησε το 1982 α@ό το Μεξικό και (εταδόθηκε γρήγορα στην Αργεντινή, τη Βραζιλία και τη Χιλή. Η κρίση
κράτησε ως το 1992, όταν σταδιακά οι α(ερικανικές τρά@εζες @ου είχαν δανείσει τις χώρες της Λατινικής Α(ερικής, υ@ό την
@ίεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συ(φώνησαν σε ένα @ρόγρα((α ση(αντικής ελάφρυνσης του εξωτερικού χρέους αυτών
των χωρών, αρχίζοντας α@ό το Μεξικό το 1990, συνεχίζοντας το 1991 (ε τις Φιλι@@ίνες, την Κόστα Ρίκα, τη Βενεζουέλα και
την Ουρουγουάη και κλείνοντας (ε την Αργεντινή και τη Βραζιλία το 1992.
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Η Ασιατική Κρίση
Α@ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (ια σειρά α@ό ασιατικές οικονο(ίες άρχισαν να έχουν ελλεί((ατα
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους, λόγω της @τώσης των διεθνών ε@ιτοκίων, η ο@οία οδήγησε σε
ακό(η (εγαλύτερη αύξηση των ε@ενδύσεών τους σε σχέση (ε τις α@οτα(ιεύσεις τους. Οι ε@ι@λέον αυτές
ε@ενδύσεις ήταν κυρίως ε@ενδύσεις σε ακίνητα και σχέδια εκ(ετάλλευσης της γής. Ε@ι@λέον, λόγω της
α@ελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων, της σταθερής συναλλαγ(ατικής ισοτι(ίας και της ανε@αρκούς
ε@ο@τείας του εγχώριου τρα@εζικού τους συστή(ατος, @ολλές ασιατικές ε@ιχειρήσεις δανείζονταν σε ξένο
συνάλλαγ(α και όχι σε εγχώριο νό(ισ(α.
Η Ασιατική κρίση χρέους εκδηλώθηκε τον Ιούλιο του 1997 (ε τη υ@οτί(ηση του (@ατ, του νο(ίσ(ατος της
Ταϊλάνδης. Πολύ γρήγορα η κρίση (εταδόθηκε στη Μαλαισία και την Ινδονησία. Ακολούθησε (ια @ολύ
(εγαλύτερη οικονο(ία, η Νότιος Κορέα. ∆εδο(ένου ότι ο ιδιωτικός και ο τρα@εζικός το(έας σε όλες αυτές
τις ασιατικές οικονο(ίες είχε δανειστεί σε δολάρια, το δίλη((α (εταξύ υ@οτί(ησης και υψηλών ε@ιτοκίων
ήταν ιδιαίτερα ε@ώδυνο. Οι υ@οτι(ήσεις α@οσταθερο@οίησαν το τρα@εζικό σύστη(α @ροκαλώντας
τρα@εζικές κρίσεις, και ε@ιβάρυναν τις ε@ιχειρήσεις @ου είχαν δανειστεί σε συνάλλαγ(α για ε@ενδύσεις
στον εγχώριο το(έα των ακινήτων.
Τελικά όλες οι χώρες αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν @ρογρά((ατα του ∆ΝΤ, (ε την εξαίρεση της
Μαλαισίας, η ο@οία το 1998 κατέφυγε σε @εριορισ(ούς στις κινήσεις κεφαλαίου. Τα @ρογρά((ατα του ∆ΝΤ
@εριελά(βαναν υψηλότερα ε@ιτόκια για να @εριοριστεί η υ@οτί(ηση @ου θα δη(ιουργούσε @ροβλή(ατα
στον τρα@εζικό το(έα, δη(οσιονο(ικές @ερικο@ές και διαρθωτικές (εταρρυθ(ίσεις.
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Τα Παρεπόμενα της Ασιατικής Κρίσης
Ό@ως και η κρίση της Λατινικής Α(ερικής η κρίση (εταδόθηκε σε ολόκληρη σχεδόν την
Ανατολική Ασία. Ε@ηρέασε χώρες @ου δεν είχαν τα @ροβλή(ατα της Ταϊλάνδης, της
Μαλαισίας ή της Ινδονησίας, ό@ως το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκα@ούρη, τη Νέα Ζηλανδία,
ακό(η και στην Ια@ωνία. Μόνο η Κίνα και η Ταϊβάν, οι ο@οίες είχαν @εριορισ(ούς στην
κίνηση κεφαλαίων και @λεονάσ(ατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών α@έφυγαν
την κρίση. Η Ασιατική κρίση (εταδόθηκε ε@ίσης και σε άλλες αναδυό(ενες οικονο(ίες, (ε
κυριότερα θύ(ατα τις χώρες της @ρώην Σοβιετικής Ένωσης, και ιδιαίτερα τη Ρωσία.
Η ασιατική κρίση ήταν βαθιά αλλά α@οδείχθηκε βραχύβια και το 1999 οι οικονο(ίες είχαν
ε@ιστρέψει σε θετικούς ρυθ(ούς ανά@τυξης. Οι ισοτι(ίες σταθερο@οιήθηκαν σχετικά
γρήγορα (ετά την υ@οτί(ησή τους, τα ε@ιτόκια έ@εσαν, τα εξωτερικά ισοζύγια έγιναν και
@άλι @λεονασ(ατικά, και οι οικονο(ίες ανέκα(ψαν.
Fστόσο, ο ρυθ(ός ανάκα(ψης δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, διέφερε α@ό χώρα σε χώρα, και
ακό(η και σή(ερα η ε@ιλογή της Μαλαισίας να @ροσφύγει σε @εριορισ(ούς στην κίνηση
κεφαλαίων θεωρείται α(φιλεγό(ενη.
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Η Κρίση των Περιφερειακών Χωρών της Ευρωζώνης
Οι ανα@τυσσό(ενες οικονο(ίες της ευρω@αϊκής @εριφέρειας (Ιρλανδία, Ισ@ανία, Ελλάδα και Πορτογαλία)
(@ήκαν στην ευρωζώνη (εταξύ 1998 και 2000. Αυτό οδήγησε σε ση(αντική @τώση των ε@ιτοκίων τους, λόγω
της εξάλειψης του συναλλαγ(ατικού κινδύνου @ου κρατούσε τα ε@ιτόκιά τους υψηλά. Η @τώση των
ε@ιτοκίων είχε ως α@οτέλεσ(α την αύξηση των ε@ενδύσεων, τη (είωση των α@οτα(ιεύσεων, και τη
ση(αντική διεύρυνση των ελλει((άτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των τεσσάρων αυτών
χωρών.
Η είσοδος στη ζώνη του ευρώ διεθνο@οίησε τόσο το δη(όσιο όσο και το ιδιωτικό χρέος των κατοίκων τους, και
για (ία σειρά ετών οι χώρες αυτές χρη(ατοδοτούσαν τα αυξη(ένα ελλεί((ατα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών τους σε χα(ηλά ε@ιτόκια και χωρίς ιδιαίτερα @ροβλή(ατα α@ό τις διεθνείς χρη(αταγορές και
κεφαλαιαγορές.
Η διεθνή χρη(ατο@ιστωτική κρίση του 2008, η κατάρρευση της ε@ενδυτικής τρά@εζας Lehmann Brothers και η
διεθνής ύφεση @ου ακολούθησε οδήγησε σε αύξηση των ε@ιτοκίων τους σε σχέση (ε τα γερ(ανικά ε@ιτόκια
και σε α@οσταθερο@οίηση των τρα@εζών τους, καθώς οι διεθνείς αγορές άρχισαν να αναθεωρούν τις
εκτι(ήσεις τους για τους χρη(ατο@ιστωτικούς κινδύνους @ου αντι(ετώ@ιζαν στις χώρες αυτές.
Η διεθνής ύφεση είχε ε@ι@λέον ως α@οτέλεσ(α την ε@ιδείνωση των δη(οσιονο(ικών τους ελλει((άτων και
την αύξηση του δη(οσίου χρέους τους λόγω της λειτουργίας των αυτό(ατων σταθερο@οιητών και των
@ροβλη(άτων του δη(όσιου και του τρα@εζικού τους το(έα. Οι εξωτερικές τους ανισορρο@ίες ε@ιδεινώθηκαν,
και @αρουσιάστηκαν δυσκολίες χρη(ατοδότησης τόσο του δη(όσιου όσο και του εξωτερικού τους χρέους.
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Η Εκδήλωση και η Μετάδοση της Κρίσης των
Περιφερειακών Χωρών της Ευρωζώνης
Η κρίση ε(@ιστοσύνης εκδηλώθηκε @ρώτα στην Ελλάδα, τη χώρα (ε τις (εγαλύτερες δη(οσιονο(ικές
και εξωτερικές ανισορρο@ίες, και ακολούθησαν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, για διαφορετικούς
λόγους η κάθε (ία. Η Ελλάδα @ροσέφυγε τον Α@ρίλιο του 2010 σε ένα ειδικό (ηχανισ(ό στήριξης, (ε
τη συ((ετοχή της Ευρω@αϊκής Ε@ιτρο@ής, της Ευρω@αϊκής Κεντρικής Τρά@εζας και του ∆ΝΤ. Το ίδιο
συνέβη λίγο αργότερα και (ε την Ιρλανδία, η ο@οία είχε ση(αντικά @ροβλή(ατα στον τρα@εζικό της
το(έα, και την Πορτογαλία @ου είχε και αυτή ση(αντικά δη(οσιονο(ικά @ροβλή(ατα.
Η κρίση (εταδόθηκε στην Ισ@ανία και την Ιταλία, αλλά λόγω @αρε(βάσεων της Ευρω@αϊκής
Κέντρικης Τρά@εζας οι ε@ι@τώσεις της @εριορίστηκαν.
Τα @ρογρά((ατα @ροσαρ(ογής @ου ακολούθησαν έκτοτε οι χώρες της ευρω@αϊκής @εριφέρειας, (ε ή
χωρίς τη συ((ετοχή του ∆ΝΤ, δεν @εριλα(βάνουν το εργαλείο της υ@οτί(ησης, το ο@οίο είχε και
θετικά αλλά και αρνητικά α@οτελέσ(ατα στις @ερι@τώσεις των κρίσεων της Λατινικής Α(ερικής και
της Ασίας. Παρά τις @ροβλέψεις @ολλών αναλυτών, κα((ία χώρα δεν υ@οχρεώθηκε να εγκαταλείψει
το ευρώ. Fστόσο, το κόστος της @ροσαρ(ογής είναι τεράστιο.
Η ύφεση για χώρες ό@ως η Ελλάδα και η Πορτογαλία συνεχίζεται για έξι σχεδόν συνεχή χρόνια και
ήταν ιδιαιτέρως βαθιά, ιδιαίτερα στην @ερί@τωση της Ελλάδας. Τα @οσοστά ανεργίας
υ@ερτρι@λασιάστηκαν και ξε@έρασαν το 25% τόσο για στην Ελλάδα όσο και στην Ισ@ανία.
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Ομοιότητες της Κρίσης της Ευρωζώνης με την Κρίση της
Λατινικής Αμερικής και την Ασιατική Κρίση
Ό@ως και οι @ροηγού(ενες κρίσεις, η κρίση της ευρωζώνης εκδηλώθηκε σε (ία ο(άδα
ανα@τυσσο(ένων οικονο(ιών, στις ο@οίες είχε @ροηγηθεί (ία @ερίοδος συσσώρευσης
ση(αντικών ελλει((άτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Αφορ(ή για την εκδήλωση της κρίσης ήταν (ία δυσ(ενής (εταβολή στις διεθνείς
συνθήκες, η διεθνής χρη(ατο@ιστωτική κρίση του 2008 και η διεθνής ύφεση του 2009, η
ο@οία δυσχέρανε την @ρόσβαση των χωρών αυτών στις διεθνείς χρη(αταγορές και
κεφαλαιαγορές και οδήγησε σε α(φιβολίες αναφορικά (ε τη δυνατότητά τους να
συνεχίσουν να εξυ@ηρετούν το εξωτερικό τους χρέος.
Ό@ως και στην @ερί@τωση της Λατινικής Α(ερικής και της Ασίας, οι χώρες @ου
ε@ηρεάστηκαν χαρακτηρίζονταν α@ό δη(οσιονο(ικές ανισορρο@ίες και ένα
χρη(ατο@ιστωτικό το(έα @ου ε@εκτάθηκε υ@έρ(ετρα, σε συνθήκες ανε@αρκούς κρατικής
ε@ο@τείας, δανείζοντας σε νοικοκυριά, ε@ιχειρήσεις και κυβερνήσεις για ε@ενδύσεις @ου
α@ό ένα ση(είο και (ετά κατευθύνθηκαν κυρίως στον κλάδο των ακινήτων. Όταν η κρίση
και η άνοδος των ε@ιτοκίων οδήγησαν σε (εγάλη (είωση των τι(ών των ακινήτων,
δη(ιουργήθηκαν @ροβλή(ατα στις τρά@εζες, στα νοικοκυριά και σε @ολλές ε@ιχειρήσεις.
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Διαφορές της Κρίσης της Ευρωζώνης από την Κρίση της
Λατινικής Αμερικής και την Ασιατική Κρίση
Η έλλειψη δυνατότητας @ροσφυγής σε υ@οτί(ηση δυσχέρανε στην @ερί@τωση της
ευρωζώνης την αντι(ετώ@ιση της ύφεσης, των δη(οσιονο(ικών ανισορρο@ιών και την
@ροσαρ(ογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυτών των χωρών. Α@ό την άλλη
σταθερο@οίησε τον χρη(ατο@ιστωτικό το(έα και τους ισολογισ(ούς των ε@ιχειρήσεων @ου
είχαν δανειστεί σε ευρώ και συγκράτησε τον @ληθωρισ(ό @ου ενδεχο(ένως θα είχε
εκδηλωθεί.
Παρά το ότι υ@ήρξε φυγή κεφαλαίων α@ό τις χώρες @ου ε@ηρεάστηκαν, αυτή ήταν σχετικά
@εριορισ(ένη, και σχετιζόταν (ε την @ιθανότητα του να αναγκαστεί (ία χώρα να
εγκαταλείψει το ευρώ και να υιοθετήσει ένα δικό της νό(ισ(α. Για το λόγο αυτό,
@ερισσότερο α@ό όλες ε@ηρεάστηκε η Ελλάδα.
Όσο η @ιθανότητα εξόδου α@ό την ευρωζώνη @αρα(ένει (ικρή, η κατάρρευση του
χρη(ατο@ιστωτικού το(έα @ου συνέβη σε ορισ(ένες α@ό τις οικονο(ίες της Λατινικής
Α(ερικής (κυρίως στην Αργεντινή) και της Ασίας (κυρίως στην Ινδονησία) δεν φαίνεται
@ιθανό να συ(βεί στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα καθώς έχουν αναληφθεί @ρωτοβουλίες
ανακεφαλαιο@οίησης των τρα@εζών και ενιαίας ε@ο@τείας του χρη(ατο@ιστωτικού το(έα.
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Τα Παρεπόμενα της Κρίσης της Λατινικής Αμερικής
Α@ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, και αφού οι χώρες της Λατινικής
Α(ερικής είχαν χάσει (ία δεκαετία ανά@τυξης, ξεκίνησαν @ρογρά((ατα
(εταρρυθ(ίσεων των οικονο(ιών τους, (ε ανά(εικτα @οσοστά ε@ιτυχίας.
Fστόσο, λόγω της (εγάλης διεθνούς ρευστότητας στη δεκαετία του 1990,
και της @τώσης των @ραγ(ατικών ε@ιτοκίων, οι διεθνείς τρά@εζες
ε@ανήλθαν στο δανεισ(ό των οικονο(ιών της Λατινικής Α(ερικής.
Το @ρόγρα((α (εταρρυθ(ίσεων της Χιλής ήταν ίσως το @ιο ε@ιτυχη(ένο
και έχει (ετα(ορφώσει τη χώρα σε υ@όδειγ(α για όλη τη Λατινική
Α(ερική.
Το Μεξικό οδηγήθηκε σε (ία δεύτερη κρίση το 1994, η ο@οία @εριορίστηκε
(έσω ενός κολοσσιαίου δανείου $50 δις α@ό τις ΗΠΑ και το ∆ΝΤ και της
ελεύθερης διακύ(ανσης του @έσο. Έκτοτε η κατάσταση έχει βελτιωθεί.
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Η Περίπτωση της Αργεντινής
Τον Α@ρίλιο του 1991 η Αργεντινή εισήγαγε (ία @ολιτική ενός νέου σκληρού @έσο, @λήρως
(ετατρέψι(ου, και (ε ισοτι(ία ένα @ρος ένα (ε το δολάριο των ΗΠΑ. Η @ολιτική αυτή,
υ@οστηρίχθηκε α@ό ση(αντικές (εταρρυθ(ίσεις και διατηρήθηκε για σχεδόν (ία δεκαετία.
Fστόσο, λόγω της συσσώρευσης νέων δη(οσιονο(ικών και εξωτερικών ανισορρο@ιών, και της
διεθνούς ύφεσης του 2001, (ια νέα κρίση χρέους ξέσ@ασε το ∆εκέ(βριο του 2001.
Η @ολιτική του σκληρού @έσο εγκαταλείφθηκε στις αρχές του 2002, υ@ήρξε τεράστια
υ@οτί(ηση και στασι(ο@ληθωρισ(ός, κατάρρευση του χρη(ατο@ιστωτικού συστή(ατος,
καθώς οι τρά@εζες οι ε@ιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είχαν δανειστεί σε δολάρια, και
γενικευ(ένη οικονο(ική και κοινωνική κρίση @ου συνεχίστηκε για @ερισσότερο α@ό (ία
δεκαετία, @αρά την άρνηση εξυ@ηρέτησης του εξωτερικού χρέους και τους συναλλαγ(ατικούς
@εριορισ(ούς.
Α@ό το 2015 η Αργεντινή ε@ιχείρησε να εισαγάγει ένα @ρόγρα((α (εταρρυθ(ίσεων
βασισ(ένο στην α@ελευθέρωση των αγορών και των συναλλαγ(ατικών @εριορισ(ών. Fστόσο
το @ρόγρα((α α@έτυχε, η υ@οτί(ηση του @έσο ε@ιταχύνθηκε, ο @ληθωρισ(ός εκτινάχθηκε,
και η Αργεντινή αναγκάστηκε να @ροσφύγει και @άλι στο ∆ΝΤ.
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Η Περίπτωση της Βραζιλίας
Η κατάσταση στη Βραζιλία εξελίχθηκε αρκετά καλύτερα, αν και τα
τελευταία χρόνια έχει υ@άρξει ση(αντική ε@ιδείνωση.
Το 1994 εισήχθη και εκεί ένα νέο νό(ισ(α, το ρεάλ, το ο@οίο συνδέθηκε (ε το
δολάριο των ΗΠΑ. Fστόσο, η σύνδεσή του (ε το δολάριο ήταν λιγότερο
άκα(@τη σε σχέση (ε το @έσο της Αργεντινής. Αντί για σταθερή ισοτι(ία (ε
το δολάριο, η Βραζιλία ακολούθησε (ια @ολιτική ελεγχό(ενης διολίσθησης.
Το 1999 το ρεάλ υ@οτι(ήθηκε 8% και έκτοτε κυ(αίνεται ελεύθερα. Αυτό είχε
ως α@οτέλεσ(α την @τώση των ε@ιτοκίων και τη βελτίωση των ε@ιδόσεων
της οικονο(ίας της Βραζιλίας έως σχετικά @ρόσφατα, @ου τα @ροβλή(ατα
φαίνεται να ε@ανέρχονται.
Η @ολιτική και οικονο(ική αστάθεια εντάθηκε (ετά το 2018 και τα
@ροβλή(ατα χρέους @αρα(ένουν στο @ροσκήνιο.
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Συμπεράσματα από τις Κρίσεις Χρέους των
Αναπτυσσομένων Οικονομιών
Το ερώτη(α @ου τίθεται είναι @ως (@ορεί (ία χώρα να θωρακισθεί α@έναντι σε (ία
ενδεχό(ενη κρίση.
Η ε(@ειρία α@ό τις @ρόσφατες κρίσεις συνιστά ότι έχουν @ολύ (εγάλη ση(ασία τα χα(ηλά
δη(οσιονο(ικά ελλεί((ατα και χρέη, η διαφάνεια και η α@οτελεσ(ατική ε@ο@τεία του
τρα@εζικού συστή(ατος και η α@οφυγή @αρατετα(ένων ελλει((άτων στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών (έσω της κατάλληλης (ακροοικονο(ικής @ολιτικής.
Αν (ία χώρα θέλει να συνδυάσει ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων (ε σταθερή
συναλλαγ(ατική ισοτι(ία, θα @ρέ@ει να διασφαλίσει τις @ροϋ@οθέσεις διατήρησης της
ισοτι(ίας, (ε ε@αρκή συναλλαγ(ατικά διαθέσι(α, εναλλακτικές @ηγές χρη(ατοδότησης σε
@ερί@τωση διαταραχών και (εγαλύτερη εξάρτηση α@ό ά(εσες ξένες ε@ενδύσεις ή
ε@ενδύσεις χαρτοφυλακίου σε σχέση (ε τον εξωτερικό δανεισ(ό.
Fστόσο, η α@όλυτη θωράκιση (ιας οικονο(ίας δεν είναι @άντοτε εφικτή, λόγω του ότι
@ολλές φορές οι κρίσεις οφείλονται σε αυτοεκ@ληρού(ενες (εταβολές στις @ροσδοκίες στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρη(αταγορές, ή σε (ετάδοση κρίσεων α@ό άλλες οικονο(ίες.
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