
 
 
(Πότε) λειτουργεί η λιτότητα; Περί της ‘υπό όρους’ σχέσης μεταξύ λιτότητας και 

βιωσιμότητας του χρέους 
 
 
Η κρίση στην Ευρωζώνη έδωσε μια νέα ώθηση, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και στη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των πολιτικών λιτότητας ως μέσου δημοσιονομικής εξυγίανσης και 

προσαρμογής. 
 

Η τεράστια συρρίκνωση του ΑΕΠ που σημειώθηκε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του 
Ευρωπαϊκού νότου, οδήγησε εν πολλοίς στην ανάπτυξη μιας γενικής ομολογίας ότι «η 

λιτότητα δεν λειτουργεί». Παραδόξως όμως, πολλές χώρες της ευρωζώνης έχουν εφαρμόσει 
προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, αντιμετωπίζοντας 

τις δημοσιονομικές πιέσεις σχετικά γρήγορα και με βραχύβιες οικονομικές κρίσεις.  

 
Πρόσφατα, μια σειρά από μελέτες έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν αυτή τη 

διαφοροποίηση μεταξύ χωρών όσον αφορά στις επιδόσεις τους σε σχέση τόσο με την 
εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής όσο και με τις επιπτώσεις τους. Σχεδόν 

καθολικά, οι μελέτες αυτές εστιάζουν κυρίως σε εξωγενείς και συστημικούς παράγοντες όπως 
το καθεστώς ισοτιμιών ή η αστάθεια στις διεθνείς αγορές, αφήνοντας ένα κενό, από άποψη 

ακαδημαϊκής έρευνας, σε σχέση με την διερεύνηση αιτιών που να σχετίζονται περισσότερο με 
εγχώριους παράγοντες όπως η ποιότητα διακυβέρνησης και η παραγωγική δομή της 

οικονομίας.  

 
Η παρούσα εργασία συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Επικεντρώνοντας σε δύο 

κεντρικούς εγχώριους παράγοντες που αντικατοπτρίζουν στοιχεία της θεσμικής και 
οικονομικής δομής της κάθε χώρας – το μερίδιο του διεθνούς εμπορίου στην εγχώρια 

οικονομία (trade openness) και η ποιότητα της διακυβέρνησης (quality of government) – η 
ανάλυσή μας δείχνει ότι αυτοί οι παράγοντες ασκούν σημαντική επιρροή στα αποτελέσματα 

που έχει η λιτότητα στους ρυθμούς ανάπτυξης και στη βιωσιμότητα του χρέους . Η θεώρηση 

αυτών των παραμέτρων δίνει μια ξεχωριστή εξήγηση σε μια σειρά γεγονότων που 
χαρακτηρίζουν την κρίση στην Ερωζώνη, όπως η δυσανάλογα μεγάλη ύφεση που 

παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, η σχετικά ανώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή σε ορισμένες 
περιοχές του Ευρω-βορά, και η εντυπωσιακή μείωση των ονομαστικών επιτοκίων σε μερικές 

από τις πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρωζώνης. 
 

Το κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της παρούσας εργασίας είναι ότι η 

εστίαση σε πολιτικές λιτότητας με στόχο την επίτευξη βιώσιμου χρέους είναι από τη φύση της 
προβληματική σε οικονομίες με χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας και χαμηλή ποιότητα 

διακυβέρνησης. Σε αυτές τις οικονομίες τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής θα 
πρέπει να συνδυάζονμται με – αν όχι να ακολουθούν χρονικά – συνολικές παρεμβάσεις που 

να στοχεύουν στη βελτίωση της θεσμικής λειτουργίας των χωρών αυτών 
(συμπεριλαμβανομένης της «τεχνολογίας» σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής) και στην 

ενίσχυση της παραγωγικής τους βάσης.  

 
 

 


