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WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA  
KRYZYSU W GRECJI 

(Streszczenie)

Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie problematyki związanej z kryzysem w Grecji. 
Artykuł koncentruje się wokół trzech głównych zagadnień: przyczyn kryzysu, który rozpoczął 
się w 2009 r., pomocy udzielonej Grecji przez tzw. trójkę (Komisja Europejska, Europejski Bank 
Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) w celu wyjścia z kryzysu oraz analizie scena-
riuszy dalszego rozwoju sytuacji w tym kraju. Do przyczyn tego kryzysu zaliczono zarówno słabe 
strony greckiej gospodarki, jak również uwarunkowania wynikające z przynależności tego kraju 
do strefy euro. Dotychczasowa pomoc finansowa i wdrożone programy oszczędnościowe w Grecji 
okazały się nieskuteczne. Wśród możliwych scenariuszy dalszego rozwoju wydarzeń znalazły 
się: wyjście Grecji ze strefy euro, restrukturyzacja długu tego kraju oraz wprowadzenie systemu 
„alternatywnego pieniądza”.
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1. Wprowadzenie

Sytuacja gospodarcza i zadłużeniowa Grecji jest jednym z najważniejszych za-
grożeń dla strefy euro na początku 2015 r. Nie jest to wyłącznie skutek polityki 
realizowanej w przeszłości przez kolejne greckie rządy, ale w dużym stopniu 
efekt konstrukcji Unii Gospodarczej i Walutowej. Od 2010 r. podjętych zostało 
wiele działań mających na celu ratowanie Grecji. Okazały się one nieskuteczne 
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i kraj ten ponownie znajduje się na skraju bankructwa. Nadal rozważane są różne 
rozwiązania, mające prowadzić do poprawy sytuacji. 

W ostatnich kilku latach ukazało się wiele opracowań poświęconych różnym 
aspektom kryzysu w Grecji oraz mechanizmom wychodzenia z tego kryzysu. 
Niniejszy artykuł wpisuje się w tę tematykę. Jego celem jest w szczególności:
1) pokazanie przyczyn kryzysu w Grecji na tle kryzysu w całej strefie euro, 

z wyraźnym zaznaczeniem, że jednym z kluczowych czynników sprawczych 
była przynależność tego kraju do unii walutowej;

2) charakterystyka programów pomocowych dla greckiej gospodarki;
3) analiza potencjalnych rozwiązań, umożliwiających przywrócenie wzrostu go-

spodarczego Grecji, włącznie ze scenariuszem wyjścia tego kraju ze strefy euro. 
Założeniem badawczym jest syntetyczne ujęcie wymienionych kwestii. 

2. Charakter kryzysu w Europie

Ostatni kryzys finansowy jest największym kryzysem, jaki wystąpił na świecie 
w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat. Kryzys rozpoczął się w Stanach Zjed-
noczonych w 2007 r., lecz bardzo szybko przeniósł się do innych gospodarek, 
m.in. do wielu krajów europejskich. Dzień 15 września 2008 r. jest nie tylko 
datą upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, ale także uważany jest za 
symboliczną datę transmisji kryzysu na światowe rynki. W Europie jest to kryzys:

 – sektora bankowego;
 – zadłużeniowy;
 – bilansu płatniczego.

Znamiennym jest, że w przypadku różnych krajów charakter kryzysu jest inny. 
Odmienne są jego przyczyny, ale też i możliwości wychodzenia oraz perspektywy 
na powrót gospodarek do stanu warunkującego stabilny wzrost.

W Europie kryzys w pierwszej kolejności dotknął banki, narażając je na duże 
straty i zagrożenie upadłością (lata 2008–2010). Do przykładów można zaliczyć: 
Irlandię (do zagrożonych banków należały: Anglo Irish Bank, Allied Irish Bank 
i Bank of Ireland)1, kraje Beneluxu (Dexia i Fortis)2 czy Wielką Brytanię (Nor-
thern Rock, Bradford and Bingley, Abbey, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds, 

1 K. Whelan, Irland’s Economic Crisis: The Good, the Bad and the Ugly, UCD Centre for Eco-
nomic Research Working Paper Series WP13/06, Dublin 2013, s. 13–16.

2 F. Panetta, T. Faeh, G. Grande, C. Ho, M. King, A. Levy, F.M. Signoretti, M. Taboga, 
A. Zaghini, An assessment of financial sector rescue programmes, BIS Papers No 48, Bank 
for International Settlements, Basel 2009, s. 7–8.
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Nationwide, Royal Bank of Scotland i Standard Chartered)3. Dużym problemem 
w każdym z tych przypadków były powiązania banków europejskich z instytu-
cjami finansowymi ze Stanów Zjednoczonych. W celu ratowania zagrożonych 
banków rządy poszczególnych krajów musiały wdrożyć programy pomocowe, 
wspierane przez Europejski Bank Centralny.

Kryzys bankowy bardzo szybko przekształcił się w kryzys zadłużeniowy. Już 
przed kryzysem w wielu państwach strefy euro występowały wysokie poziomy 
zadłużenia. Przyjęte w traktacie o utworzeniu Unii Europejskiej założenia utrzy-
mywania długu publicznego na poziomie poniżej 60% PKB nie były spełniane 
nie tylko przez pojedyncze państwa, lecz również na poziomie całej strefy euro 
(wykres 1). 

WYKRES 1. Poziom długu publicznego/PKB w krajach strefy euro (lewa oś, średnia dla wszystkich 
krajów) oraz w Grecji (prawa oś) w latach 2006–2014

Ź r ó d ł o: www.tradingeconomics.com; stan na 17.03.2015 r.

Problemy zaczęły się w latach 2009–2010, gdy ze względu na duże zadłuże-
nie i pogorszenie ratingów niektórych krajów (można zaliczyć tutaj Hiszpanię, 
Grecję i Portugalię) miało miejsce gwałtowne zahamowanie napływu do nich 
kapitału zagranicznego i wystąpiły problemy z rolowaniem długu. W reakcji 
kraje te zaczęły podnosić stopy procentowe (standardowe zachowanie w sytu-
acji odpływu kapitału zagranicznego), co z kolei spowodowało wzrost kosztów 
obsługi zadłużenia i dalsze jego pogłębianie.

W Europie wystąpił również kryzys bilansu płatniczego, objawiający się 
dużymi nierównowagami na rachunkach obrotów bieżących w poszczególnych 

3 M. Fratianni, F. Marchionne, Rescuing Banks from the Effects of the Financial Crisis, Social 
Science Research Network, September 2009, s. 12–13.
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krajach członkowskich (tabela 1). Na podstawie danych w tabeli można wydzielić 
dwie grupy krajów – te które przez cały okres badany miały nadwyżkę w bilansie 
obrotów bieżących (Austria, Holandia, Luksemburg i Niemcy) oraz te, które 
przez długi czas notowały wysokie deficyty (Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, 
Portugalia). Świadczy to o występującej nierównowadze płatniczej między tymi 
dwiema grupami państw strefy euro.

TABELA 1: Bilans obrotów bieżących (% PKB) w krajach strefy euro w latach 2006–2014*

Kraj 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Austria 2,2 2,8 3,5 4,9 2,7 3,4 1,6 2,4 2,7
Belgia 2,0 1,9 1,9 –1,3 –0,6 1,9 –1,1 –1,9 –1,6
Cypr –5,9 –6,9 –11,7 –15,6 –10,7 –9,8 –3,4 –6,9 –1,9
Estonia –10,0 –15,3 –15,9 –9,2 2,7 2,8 1,8 –1,8 –1,0
Finlandia 3,4 4,2 4,3 2,6 1,8 1,5 –1,5 –1,4 –1,1
Francja –0,5 –0,6 –1,0 –1,7 –1,3 –1,3 –1,8 –2,2 –1,3
Grecja –7,6 –11,4 –14,6 –14,9 –11,2 –10,1 –9,9 –2,4 0,7
Hiszpania –7,4 –9,0 –10,0 –9,6 –4,8 –4,4 –3,7 –1,2 0,8
Holandia 7,4 9,4 6,7 4,3 5,2 7,4 9,1 9,5 10,4
Irlandia –3,5 –3,6 –5,3 –5,6 –2,3 1,1 1,2 4,4 6,6
Litwa –7,1 –10,6 –14,4 –12,9 3,7 0,1 –3,7 –0,2 1,5
Luksemburg 11,5 10,4 10,1 5,4 7,3 7,7 6,6 5,8 5,2
Łotwa –12,6 –22,5 –22,4 –13,2 8,6 2,9 –2,1 –2,5 –0,8
Malta –8,5 –9,5 –6,2 –4,8 –8,9 –6,0 –0,8 2,1 1,4
Niemcy 5,1 6,3 7,4 6,2 5,9 6,4 6,8 7,4 7,5
Portugalia –10,3 –10,7 –10,1 –12,6 –10,9 –10,6 –7,0 –2,0 0,5
Słowacja –8,5 –7,8 –5,3 –6,2 –2,6 –3,7 –3,8 2,2 2,1
Słowenia –1,7 –1,8 –4,2 –5,4 –0,5 –0,1 0,4 3,3 6,3
Włochy –0,9 –1,5 –1,3 –2,9 –1,9 –3,4 –3,0 –0,3 1,0

* Szarym kolorem zaznaczono deficyty bilansu obrotów bieżących.
Ź r ó d ł o: www.tradingeconomics.com; stan na 17.03.2015 r.

Przedstawione problemy sektora bankowego, zadłużenie i nierównowagi 
bilansu płatniczego stanowiły zagrożenie dla całej Unii Europejskiej. Najwięk-
szym niebezpieczeństwem okazało się zadłużenie, które nie tylko nadmiernie 
obciążało wydatki poszczególnych państw, ale również utrudniało tym krajom 
radzenie sobie z kryzysem bez pomocy z zewnątrz. Powodzenie podjętych dzia-
łań antykryzysowych warunkuje nie tylko sytuację pojedynczych państw, ale 
także trwanie sztandarowego projektu integracji europejskiej, którym jest unia 
monetarna, ze wspólną walutą euro.
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3. Przyczyny kryzysu w Grecji

Kryzys zadłużeniowy, który dotknął państwa strefy euro rozpoczął się na początku 
2010 r. w Grecji, a później przeniósł się na inne kraje tego regionu – Portugalię, 
Hiszpanię i Włochy. W przypadku Grecji rynek finansowy miał małe znaczenie 
w generowaniu niesprawności (choć nie można całkowicie wykluczyć jego roli), 
natomiast znacznie istotniejszą była realna sfera gospodarki. Do podstawowych 
przyczyn greckiego kryzysu zaliczane są4:
 – nadmierny deficyt budżetowy i dług publiczny oraz rosnąca konsumpcja;
 – utrzymujący się deficyt na rachunku obrotów bieżących;
 – utrata konkurencyjności przez grecką gospodarkę;
 – procesy zachodzące w strefie euro.

Wszystkie te czynniki wywołały negatywną reakcję inwestorów zagranicz-
nych i w jej wyniku nastąpił odpływ kapitału z greckiej gospodarki. Reakcje 
inwestorów zostały wzmocnione informacjami na temat fałszowania od wielu lat 
danych statystycznych, dotyczących sytuacji gospodarczej tego kraju5. Z czasem 
stało się jasne, że problemy Grecji nie były wyłącznie wynikiem przeniesienia kry-
zysu finansowego ze Stanów Zjednoczonych (jak to miało miejsce np. w Irlandii), 
lecz grecki kryzys ma podstawy endogeniczne. W tabeli 2 zawarto wybrane dane 
statystyczne, dotyczące greckiej gospodarki. Pokazują one stopniowe pogarszanie 
się sytuacji tego kraju, w miarę jak rozwijał się w nim kryzys. 

TABELA 2: Wybrane wskaźniki dotyczące greckiej gospodarki w latach 2006–2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tempo wzrostu PKB 5,5 3,2 –0,4 –4,4 –5,4 –8,9 –6,6 –3,9 0,8
Deficyt budżetowy/PKB 5,9 6,7 9,9 15,6 10,6 9,8 b.d. b.d. b.d.
Dług publiczny/PKB 107 107 113 130 146 171 157 175 177
Rachunek obrotów 
bieżących/PKB –7,6 –11,4 –14,6 –14,9 –11,2 –10,1 –9,9 2,4 0,7

Ź r ó d ł o: www.tradingeconomics.com; http://data.worldbank.org/country/greece; stan na 
03.09.2015 r.

Nadmierne zadłużenie Grecji wynika z nieroztropnej polityki rządu prowa-
dzonej przez wiele lat. Rezultatem tej polityki były: niska efektywność i spraw-

4 T. Gruszecki, Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 281–302.
5 Patrz np.: G. Górniewicz, Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, 

Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012, s. 100–101; T. Kasprowicz, 
Porozbijane termometry, Polityka, 13 grudnia 2011; R. Holzer, Grecja nie może już dłużej 
udawać Greka, Obserwator Finansowy, 2 marzec 2010.
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ność administracji państwowej i wysokie koszty funkcjonowania całego sektora 
publicznego, nadmierne wydatki socjalne i mało efektywny system emerytalny, 
przeregulowanie rynku pracy oraz istnienie licznych ograniczeń dla prowadzenia 
prywatnej działalności gospodarczej6. Wejście Grecji do strefy euro wzmocniło 
wiele problemów, np. rozpoczął się proces wyrównywania płac greckich pra-
cowników w stosunku do płac w innych krajach zachodnioeuropejskich. Grecja 
realizowała również liczne roboty publiczne (np. przygotowanie do Olimpia-
dy w 2004 r.), co powodowało pogłębianie problemów zadłużeniowych tego 
kraju. Na skutek wprowadzenia euro kredyty w Grecji stały się tańsze, ceny 
ustabilizowały się, a społeczeństwo zaczęło upodabniać standard swojego życia 
do wzorców w krajach Europy Zachodniej. Wszystko to sprzyjało wzrostowi 
konsumpcji finansowanej kredytami i doprowadziło do wzrostu zadłużenia 
gospodarstw domowych. 

Rosnąca konsumpcja powodowała pogłębienie nierównowagi greckiego ra-
chunku obrotów bieżących. Wiele towarów konsumpcyjnych importowanych było 
zza granicy7. Obecność Grecji w strefie euro zwiększała problemy. W sytuacji, 
gdy kraj ten w przeszłości posługiwał się swoją własną walutą, nadmierny deficyt 
na rachunku obrotów bieżących w sposób automatyczny wymuszał dewaluację 
drahmy i tym samym uruchamiał mechanizm równoważenia bilansu obrotów 
bieżących. W strefie euro takiej możliwości nie było. Wysoki kurs euro wzmacniał 
natomiast skłonność do nadmiernego importu. Kurs ten nie mógł pełnić dla Grecji 
funkcji regulatora wymiany równoważącej przepływy handlowe i finansowe, 
ponieważ greckie instytucje nie miały na niego żadnego wpływu. W momencie, 
gdy ujawniły się problemy tego kraju, zagraniczni inwestorzy zaczęli gwałtownie 
wycofywać kapitał, który wcześniej napłynął do Grecji. Pojawił się problem ze 
zrównoważeniem bilansu obrotów bieżących.

Przed kryzysem Grecji bardzo zależało na dynamicznym rozwoju, jednak 
był to rozwój oparty na niewłaściwej strukturze przemysłu. Kraj ten produkował 
bardzo niewiele wyrobów, które chcieli kupować zagraniczni konsumenci. Wśród 
towarów eksportowych znalazły się głównie: owoce, olej z oliwek, bawełna, tytoń 
i kilka produktów ropopochodnych. Pozostałą część gospodarki Grecji stanowiła 
turystyka8. Gospodarka ta nie wytwarzała natomiast żadnych maszyn, urządzeń 
elektronicznych, wyrobów przemysłu chemicznego czy też komputerowego. 

6 B. Baran, Geneza i skutki kryzysu finansów publicznych w Grecji, Gospodarka Narodowa 
2011/5–6, s. 56–57.

7 C. Chambers, What Will Happen To Greece If There Is A Grexit, Forbes, 2 February 2015.
8 R. Hausmann, Austerity Is Not Greece’s Problem, Project Syndicate, 3th March 2015.
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Istniejąca struktura greckiego przemysłu w powiązaniu z zadłużeniem tego kraju 
wykluczała też możliwość poprawy zdolności produkcyjnych i wzrost konku-
rencyjności greckiej gospodarki wraz z upływem czasu. Sytuację pogarszały też 
rosnące koszty pracy po wejściu tego kraju do strefy euro. Jak podkreśla profesor 
T. Sporek, Grecja, obok Włoch i Hiszpanii, należała do grupy państw, w których 
koszty te najbardziej wzrosły w stosunku do kosztów pracy w charakteryzującej 
się wysoką konkurencyjnością niemieckiej gospodarce9. Konkurencyjność grec-
kiej gospodarki ograniczały też liczne przepisy broniące dostępu do zawodów.

Grecja słusznie jest obwiniana za swoje problemy i kryzys który ją dotknął, 
jednak część winy leży poza tym krajem, a istotną przyczyną greckich problemów 
jest konstrukcja samej unii monetarnej. Przy jej budowie przyjęto założenia o ko-
nieczności dalszej integracji Europy (m.in. fiskalnej i politycznej), swobodnym 
przepływie siły roboczej, a także uznano, że nad funkcjonowaniem całej strefy 
euro będą czuwały instytucje unijne. Część z tych warunków nie została speł-
niona, bądź została spełniona tylko formalnie, i w rzeczywistości strefa euro od 
początku nie funkcjonowała tak jak powinna zgodnie z teoretyczną koncepcją. 
Dokonana integracja walutowa nie zapewniła więc stabilności systemu finanso-
wego i gospodarczego w krajach członkowskich, a Grecja, ze względu na liczne 
słabości swojej gospodarki stała się jej ofiarą. 

Na problemy Grecji wpłynęła również polityka realizowana w strefie euro – 
m.in. niskie stopy procentowe utrzymywane przez Europejski Bank Centralny 
oraz poziom kursu wspólnej waluty. Niskie stopy procentowe sprzyjały nad-
miernemu wzrostowi akcji kredytowej. Problemem było to, że stopy procentowe 
nie były pochodną ryzyka występującego na tym rynku, lecz rezultatem przy-
należności do strefy euro. Część winy za kryzys ponoszą też międzynarodowe 
instytucje finansowe. Wiele banków bardzo chętnie nabywało skarbowe papiery 
wartościowe Grecji, powiększając poziom jej zadłużenia, a zarazem akceptując 
nieroztropną politykę greckiego rządu. Jedną z głównych przyczyn kryzysu 
w Grecji okazała się nierównowaga między strumieniami kapitału napływającego 
i odpływającego, ujmowanego w jej bilansie płatniczym.

Bezpośrednim czynnikiem sprawczym kryzysu w Grecji była korekta danych 
statystycznych, która miała miejsce w październiku 2009 r. Nowo wybrany grec-
ki rząd poinformował wówczas, że rzeczywisty deficyt finansów publicznych 
znacznie odbiega od oficjalnych danych. W reakcji na te informacje nastąpiło 

9 T. Sporek, Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji, „Studia Europejskie”, Cen-
trum Europejskie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 24–25.
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obniżenie ratingu kredytowego tego kraju10. To z kolei spowodowało znaczne 
zmiany rentowności greckich skarbowych papierów wartościowych w stosunku 
do innych krajów. Grecja zaczęła mieć problemy z pozyskaniem nowych kredy-
tów na rynku finansowym.

4. Pomoc Unii Europejskiej

Decydenci w Unii Europejskiej bardzo szybko uznali, że Grecji należy pomóc, 
ponieważ sama nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami. Sytuacja 
w Grecji stanowiła zagrożenie również dla całej strefy euro. Na skutek złych 
informacji następowały spadki na rynkach giełdowych w całej Europie, poja-
wiły się problemy z emisją skarbowych papierów wartościowych, a samo euro 
osłabiło się do swojej najniższej wartości od wielu lat. Równocześnie wzrastały 
koszty ubezpieczenia przed bankructwem. Zagrożone były też banki innych 
krajów europejskich (w największym stopniu banki niemieckie, francuskie i cy-
pryjskie), które wcześniej kupowały greckie skarbowe papiery wartościowe11. 
Wśród państw, wobec których Grecja miała największe zobowiązania, znalazły 
się: Niemcy, Francja i Wielka Brytania, a także kraje południa Europy12. 

Pomoc ze strony państw członkowskich UE, a także instytucji między-
narodowych nie dotyczyła tylko Grecji, ale również innych krajów13. Na ra-
towanie zagrożonych krajów (określanych akronimem PIIGS od pierwszych 
liter państw, w których wystąpiły największe problemy) w 2010 r. przezna-
czono kwotę 750 mld euro. Kwota 500 mld euro pochodziła od państw stre-
fy euro (60 mld euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej 
i 440 mld euro z Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej)14. Pozostała 

10 Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Euro 
przez Rzeczpospolitą Polską, Warszwa 2010, s. 14–15; Standard & Poor’s downgrade Greek 
credit rating to junk status, The Guardian, 27th April 2010; Moody’s cuts Greek rating to junk, 
Reuters, 14th June 2010.

11 S. Rogers, Greece debt crisis: how expose is your bank, The Guardian, 17 June 2011.
12 Pod koniec 2010 r. szacowano, że wielkość zobowiązań Grecji wobec poszczególnych krajów 

będzie następująca: Francji – 75 mld USD; Niemiec – 45 mld USD; Wielkiej Brytanii – 
15 mld USD; Portugalii – 9,7 mld USD; Irlandii – 8,5 mld USD; Włoch – 6,9 mld USD; 
Hiszpanii – 1,3 mld USD (B. Froehlich, Forget Ireland and The Other PIIGS, Forbes, 
23 November 2010).

13 Formalnie była to pomoc autoryzowana przez tzw. trójkę (Komisja Europejska, Europejski 
Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

14 I. Morawski, Chaos wokół funduszu ratunkowego strefy euro, Obserwator Finansowy, 25 sty-
czeń 2012.
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kwota – 250 mld euro pochodziła od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
z przeznaczeniem na wsparcie krajów zagrożonych utratą wypłacalności. Są to 
całkowite kwoty, które zdecydowano się przeznaczyć na ratowanie zadłużonych 
państw. Z puli tej wykorzystano tylko część pieniędzy. 

Pomoc finansowa dla Grecji, udzielona przez inne państwa oraz instytucje 
międzynarodowe została przyznana w dwu etapach15:
 – pierwszy etap w maju 2010 r.,
 – drugi etap w lipcu 2011 r.

W pierwszym etapie Grecja otrzymała 110 mld euro w formie bail-outu, 
finansowanego przez kraje strefy euro (80 mld euro) oraz Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (30 mld euro). Była to trzyletnia gwarancja pożyczkowa, 
uwarunkowana wdrożeniem przez Grecję działań oszczędnościowych, wśród 
których znalazły się m.in.: zamrożenie wynagrodzeń w sektorze publicznym, 
podwyżka podatku VAT, obcięcie rent i emerytur oraz innych świadczeń socjal-
nych, podniesienie wieku emerytalnego, wprowadzenie nowych podatków dla 
działalności gospodarczej i wiele innych16. 

Drugi pakiet pomocy dla Grecji opiewał na kwotę 130 mld euro. Podobnie 
jak w przypadku pierwszego pakietu, pomoc została sfinansowana przez pań-
stwa członkowskie strefy euro i MFW. W przypadku tego pakietu pewną część 
zobowiązań wziął na siebie sektor prywatny (banki, ubezpieczyciele, fundusze 
emerytalne i fundusze inwestycyjne). Inwestorzy posiadający greckie papiery 
wartościowe zobowiązali się do redukcji ich należności o 53%17. 

Od początku uruchomienia pomocy dla Grecji istniało wiele pozytywnych 
ocen, ale również wiele kontrowersji wokół tych działań. Ich ostatecznie po-
zytywny efekt jest jednak bezsprzeczny. Grecja dzięki otrzymanej pomocy 
utrzymała stabilność ekonomiczną, a jej system finansowy nie uległ załamaniu18. 
Jakakolwiek forma upadłości lub wyjścia ze strefy euro zakończyłaby się bowiem 
głęboką recesją w tym kraju. 

Pośrednio beneficjentem ratowania Grecji stała się cała Unia Europejska. 
Oprócz samej Grecji zagrożone były bowiem:

15 Kluczową rolę pełniły: Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny oraz Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Decyzje były konsultowane przez ECOFIN.

16 S. Abboushi, Analysis and Outlook of the Greek Financial Crisis, Journal of Global Business 
Management 2011/7.

17 P. Spiegel, A. Barker, Eurozone agrees second Greek bail-out, Financial Times, 21st February 
2012.

18 S. Ardagna, F. Caselli, The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale of Two Bailouts, 
Centre for Economic Performance, London 2012, s. 5–10.
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 – zagraniczne banki (największą ekspozycję na ryzyko wykazywały banki 
niemieckie i francuskie);

 – inne państwa strefy euro, których finanse publiczne charakteryzowała głęboka 
nierównowaga;

 – waluta euro.
Podjęte działania umożliwiły zażegnanie wielu problemów, które potencjalnie 

mogły doprowadzić do załamania całej unii monetarnej. 
Programy pomocowe podejmowane na tak wielką skalę, jak to miało miej-

sce w przypadku ratowania Grecji, mają zawsze negatywne strony. Działaniom 
ratunkowym w tym kraju towarzyszyły m.in. opinie, że utworzone fundusze 
stabilizacyjne omijają prawo unijne (Pakt Stabilności i Wzrostu), które zakazuje 
udzielania bezpośredniej pomocy państwom strefy euro. Pojawiło się również 
przekonanie, że wsparcie dla Grecji przyczyniło się do wystąpienia hazardu 
moralnego – udzielona pomoc osłabia motywacje ratowanego państwa do prowa-
dzenia rozważnej polityki. Można wnioskować również, że z udzielonej pomocy 
skorzystali głównie inwestorzy, którzy zainwestowali w Grecji. Sama Grecja 
przyjęła natomiast na siebie daleko idące zobowiązania. Wiele negatywnych 
ocen dotyczy wdrożonych programów ratunkowych. Efektem tych programów 
jest bowiem obecne pogłębienie recesji. Świadczy o tym19:
 – fala bankructw firm i wzrost stopy bezrobocia;
 – obniżenie poziomu konsumpcji gospodarstw domowych;
 – utrata kapitału przez banki;
 – spadek przychodów podatkowych kraju;
 – wzrost poziomu długu publicznego.

Wymienione problemy potwierdzają, że przygotowane programy ratunkowe 
wprawdzie są w stanie przynieść pozytywne efekty w długim okresie, jednak 
w krótkim czasie generują wiele negatywnych konsekwencji i przyczyniają 
się wyłącznie do pogłębienia spowolnienia gospodarczego. Jest to bardzo 
niekorzystna sytuacja w momencie, gdy Grecja potrzebuje szybkiego wzrostu 
gospodarczego. Towarzyszy temu rosnący brak zaufania, że dalsze reformy będą 
kontynuowane.

19 Greece falling short of final debt deal, Financial Times, 6 April 2015.
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5. Scenariusze dalszego wychodzenia z kryzysu 

Na początku 2015 r. rozpoczęły się rozmowy między przedstawicielami nowo 
wybranego rządu w Atenach (kierowanego przez Aleksisa Tsiprasa) a kredyto-
dawcami ze strefy euro, mające na celu uzgodnienie dalszych etapów pomocy 
dla Grecji. Grecki rząd argumentuje, że sytuacja społeczna kraju jest bardzo 
trudna i zgłasza potrzebę odstąpienia od części zobowiązań wynikających z przy-
gotowanych wcześniej programów oszczędnościowych. Obecne rozwiązania, 
polegające na kontynuacji reform strukturalnych wydają się być działaniami, 
których pozytywne efekty będą widoczne dopiero w długim okresie i z czasem 
mogącymi jeszcze bardziej pogłębiać sprzeciw greckiego społeczeństwa. Roz-
mowy są trudne i prognozowane są różne scenariusze dla Grecji w sytuacji nie-
możliwości kontynuacji dotychczasowych reform. Do najczęściej rozważanych 
koncepcji zaliczane są m.in.:
 – bankructwo i wyjście tego kraju ze strefy euro;
 – umorzenie części długu;
 – wprowadzenie systemu „równoległego pieniądza”.

Jednym ze scenariuszy, według którego może potoczyć się rozwój sytuacji 
w Grecji, jest bankructwo tego kraju i wyjście ze strefy euro. Już od kilku lat 
rozpatrywana jest taka możliwość. Jego realizacja oznaczałaby powrót Grecji do 
drahmy, a dewaluacja tej waluty byłaby sposobem na przywrócenie konkurencyj-
ności greckiej gospodarce20. Istnieje wiele zagrożeń związanych z bankructwem 
Grecji. Można do nich zaliczyć m.in. duże wzrosty cen i zubożenia społeczeństwa. 
Spadek siły nabywczej pieniądza przełoży się na spadek wartości emerytur i wy-
nagrodzeń. Będzie to skutkowało zmniejszeniem importu, a dopiero w dalszej 
perspektywie może nastąpić wzrost eksportu. Takie rozwiązanie będzie również 
skutkowało pogłębieniem problemów zadłużeniowych Grecji ze względu na 
obsługę długu w obcej walucie (powrót drahmy), a rynki finansowe nadal będą 
okazywały brak zaufania do tego kraju21. 

Wyjście Grecji ze strefy euro byłoby destrukcyjne również dla całej strefy 
euro. Pojawiły się w odniesieniu do tej kwestii dwa poglądy22:
 – pierwszy, określany jako „teoria domina”, mówi, że wyjście Grecji ze strefy 

euro spowodowałoby pojawienie się pytania o to, który kraj jako kolejny 

20 Is Grexit good for the euro?, The Economist, 16th June 2012.
21 Zoning out, The Economist, 17th January 2015.
22 J. Pisani-Ferry, The Costs of Grexit, Project Syndicate, 28th February 2015.
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po Grecji doświadczy podobnych problemów23. Gdyby w Europie kryzys 
rzeczywiście przeniósł się na inne kraje, mogłoby to spowodować rozkład 
całej strefy euro;

 – drugi pogląd, określany jako „teoria balastu” mówi, że po wyjściu Grecji ze 
strefy euro region ten zostałby wzmocniony. Strefa euro pozbyłaby się bowiem 
dużego problemu. Decyzja o konieczności opuszczenia przez Grecję strefy 
euro wzmocniłaby wiarygodność zasad obowiązujących w tej strefie i ogra-
niczyła możliwość szantażu dla całej strefy przez pojedyncze państwa.

Wraz z upływem czasu zmieniała się waga jednej i drugiej koncepcji. Jesz-
cze w 2012 r. nie dopuszczano myśli o wyjściu Grecji ze strefy euro, obawiając 
się zarażania innych krajów. W 2015 r. sytuacja jest zupełnie inna. Zagrożenia 
wynikające z „efektu domina” nie są tak duże jak wcześniej – sytuacja innych 
zagrożonych krajów uległa znacznej poprawie, a europejski system finansowy 
również jest bezpieczniejszy niż był w przeszłości. Ponadto takie radykalne roz-
wiązanie będzie miało pozytywny wpływ na samą strefę euro, stając się istotnym 
impulsem do dalszej integracji. Może być też ważną przestrogą dla innych krajów 
i zachętą dla reformowania ich finansów i redukcji nadmiernego zadłużenia.

W analizach zwracana jest uwaga, że wyjście Grecji ze strefy euro ostatecznie 
może okazać się dobrym rozwiązaniem, jednak istnieje kilka zagrożeń realiza-
cji takiego scenariusza. Po pierwsze, do tej pory teoretycznie nie było takiej 
możliwości. Dopuszczenie do precedensu będzie skutkowało oczekiwaniem, 
że w przyszłości również inne kraje mogą zachować się podobnie. Po drugie, 
opuszczenie przez Grecję strefy euro uderzy bezpośrednio w samą unię walutową. 
Byłaby to przesłanka zarówno do osłabienia waluty euro, jak również osłabienie 
krajów tej strefy na arenie międzynarodowej. Po trzecie, wyjście kraju ze strefy 
euro wymaga opracowania wszystkich technicznych aspektów tego procesu.

Wśród proponowanych rozwiązań pojawiła się druga koncepcja – umorzenia 
długu Grecji. Rozwiązanie takie można uzasadnić doświadczeniami historycz-
nymi innych zadłużonych krajów. Istotnym argumentem jest ten, że grecki dług 
jest trudny do utrzymania w dłuższym czasie, ale też niemożliwy do spłacenia, 
dlatego najlepszym wyjściem jest jego restrukturyzacja. Tylko takie rozwiązanie 
może zapewnić greckiej gospodarce możliwość powrotu na ścieżkę trwałego 
wzrostu. Gospodarka ta w obecnej sytuacji musi wdrażać bolesne programy 
oszczędnościowe i reformy sektora publicznego, natomiast restrukturyzacja długu 
może podnieść skuteczność tych działań. Kolejnym argumentem za umorzeniem 

23 Przykładem przenoszenia kryzysu z jednego kraju do innych był kryzys w Azji Południowo-
-Wschodniej w latach 1997–1998.
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Grecji części jej zobowiązań jest niedokończona konstrukcja unii walutowej 
(np. występowanie różnego typu ograniczeń mobilności siły roboczej, brak 
mechanizmów korygujących nierównowagi na rachunkach obrotów bieżących 
krajów członkowskich, zróżnicowanie konkurencyjności gospodarek), co wpły-
wa negatywnie na gospodarki krajów członkowskich. Przyjęcie Grecji do grona 
państw stosujących wspólną walutę było błędem politycznym, za który obecnie 
należy zapłacić. Jeżeli nie ma systemu zapewniającego przywracanie konkuren-
cyjności, to państwa przeżywające problemy gospodarcze nie są w stanie szybko 
poradzić sobie z nadmiernym zadłużeniem. W takiej sytuacji zewnętrzna pomoc 
jest niezbędna, a jej skuteczną formą jest właśnie redukcja długów. 

Belgijski ekonomista, Paul de Grauwe, zwraca też uwagę, że w obecnej kon-
strukcji strefy euro ciężar dostosowania do występujących nierównowag ponoszą 
głównie państwa będące dłużnikami (tzw. asymetryczne dostosowanie)24. Do 
takich państw należy Grecja. Opierając się na tym argumencie, pomoc zewnętrzną 
można uznać za uzasadnioną. Pojawiają się jednak obawy, że umorzenie części 
długów nie zostanie potraktowane przez Greków jako jednorazowa szansa, a za-
razem czynnik skłaniający do dalszych reform, a raczej mogłoby jeszcze bardziej 
demotywować ten kraj do wdrożenia bolesnych programów oraz prowadzić do 
wstrzymania reform i dalszego osłabiania zdolności konkurencyjnej greckiej 
gospodarki. 

Trzecim, alternatywnym rozwiązaniem trudnej sytuacji w Grecji jest kon-
cepcja wprowadzenia w tym kraju systemu „równoległego pieniądza”. Jest to 
takie podejście, w którym rząd grecki dokonałby emisji skryptów dłużnych 
(ang. I Owe You – IOU), stanowiących alternatywny pieniądz25. Papiery te słu-
żyłyby do pokrycia brakujących środków finansowych w budżecie Grecji. Jest to 
rozwiązanie przeciwne w stosunku do wyjścia tego kraju ze strefy euro, ponie-
waż w świetle prawa legalna emisja IOU w Grecji może zostać przeprowadzona 
tylko pod warunkiem, że skrypty te będą denominowane w euro26. Oznacza to 
pozostanie Grecji w unii walutowej. Emisja skryptów dłużnych umożliwiłaby 
greckiemu rządowi dokonanie płatności bez wykorzystywania „twardej waluty” 

24 P. de Grauwe, Stagnacja w strefie euro na wieki wieków, Obserwator Finansowy, 18.02.2015.
25 Takie rozwiązanie zastosował w Stanach Zjednoczonych stan Kalifornia, który w 2009 r. do-

świadczył problemów podobnych do problemów Grecji.
26 F. Giugliano, Spectre of Grexit back as Cash runs out, Financial Times, 7 April 2015; 

W. Münchau, Athens must stand firm against the eurozone’s failed policies, Financial Times, 
15 February 2015.
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(euro) i zarazem dalszego powiększania zadłużenia. Ekonomiści wskazują na 
kilka zalet emisji IOU27:

 – oprocentowanie tych papierów jest zerowe;
 – emitowane skrypty są bezterminowe, co odsuwa presję czasową, która obecnie 

ciąży nad Grecją;
 – IOU mają przenośny charakter (mogą być przedmiotem obrotu na rynku 

wtórnym);
 – posiadacze IOU mogą płacić nimi podatki.

Oprócz wymienionych, największą zaletą jest to, że wprowadzenie „równo-
ległego pieniądza” pozwoliłoby uniknąć wszelkich negatywnych konsekwencji, 
zarówno dla tego kraju, jak również dla całej unii walutowej, związanych z ewen-
tualnym wyjściem Grecji ze strefy euro.

Podobnie jak inne rozwiązania, również ten ostatni scenariusz posiada pewne 
wady. Wyemitowane IOU mogą być wykorzystane wyłącznie do regulowania 
wewnętrznych zobowiązań greckiego rządu, co stanowi istotny mankament syste-
mu „równoległego pieniądza”. Poza tym rząd musi nałożyć na swoich obywateli 
pewne ograniczenia, m.in. kontrolę przepływu kapitału (w celu zabezpieczenia 
przed odpływem depozytów za granicę). Jeżeli ten scenariusz zostanie zreali-
zowany, to Grecja będzie pozostawała w swoistej kwarantannie, a jej sytuacja 
gospodarcza i finansowa nadal bardzo ściśle kontrolowana.

6. Zakończenie

Dokonana analiza potwierdza, że od pięciu lat gospodarka grecka znajduje się 
w szczególnie trudnym położeniu. Oprócz przyczyn endogenicznych do ważnych 
źródeł niesprawności tej gospodarki należy zaliczyć przynależność Grecji do 
strefy euro. Opracowane i wdrożone programy ratunkowe, wraz z daleko idący-
mi oszczędnościami i reformami, nadal nie oddaliły zagrożenia załamania całej 
greckiej gospodarki. Za pozytywny efekt podjętych działań należy potraktować 
to, że Grecja została zmuszona przez instytucje Unii Europejskiej do dokonania 
reform, gdyż sama z pewnością nie zdobyłaby się na takie rozwiązanie. Konty-
nuacja programów oszczędnościowych pozostaje jednak pod znakiem zapytania, 
m.in. ze względu na niechęć rządu do dalszych ograniczeń wydatków i ostre 
protesty greckiego społeczeństwa. Od początku 2015 r. wróciła dyskusja o grec-
kich problemach i rozważanych jest kilka scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji 

27 J. Adinolfi, This unorthodox plan May keep Greece in the eurozone, Market Watch, 8 April 
2015.
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w tym kraju – od kontynuacji pomocy dla Grecji, po wyjście tego kraju ze strefy 
euro i Unii Europejskiej. Wszystkie dalsze działania zależą głównie od greckiego 
rządu. Jedynym pozytywnym wnioskiem jest ten, że obecnie kraje strefy euro 
są dużo lepiej przygotowane na realizację nawet najgorszego z tych scenariuszy 
niż były jeszcze trzy lata temu, gdy kryzys w Europie był dużo bardziej surowy. 
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Piotr ŁASAK

ThE CRISIS IN GREECE – CAUSES ANd ExITING MEChANISMS

( S u m m a r y )

The aim of the article is to present in a synthetic way the issues related to the crisis in Greece. The 
article focuses on three major issues: the causes of the crisis which began in Greece in 2009, the 
financial aid granted to the country by the Troika (European Commission, European Central Bank 
and International Monetary Fund) with the intention to help Greece to emerge from the crisis, and 
the scenarios of future development of the economy. Among the main causes of the crisis are both: 
the weaknesses of the Greek economy and the conditions of participation in the euro zone. The 
financial help for Greece and the austerity programs proved to be ineffective. Among the possible 
scenarios for Greece are: exit from the euro zone, the country’s debt restructuring, and the intro-
duction of the ‘alternative money system’.
Keywords: austerity measures; crisis in Greece; euro zone


