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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζζεί εμαξρήο, φηη ζηε καθξννηθνλνκηθή ζθαίξα 

ηα πάληα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπλδπαζηηθά θαη φρη κεκνλσκέλα. Ζ ρξήζε 

αλαιχζεσλ κεξηθήο ηζνξξνπίαο ζηελ εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ 

κηαο νηθνλνκίαο αδπλαηεί λα απνθαιχςεη ην εχξνο ησλ αιιεινζπζρεηίζεσλ πνπ 

πθίζηαληαη θαη αιιεινηξνθνδνηνχληαη κεηαμχ ηνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ ππφδεημε 

ιχζεσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο. Τπ’ απηή 

ηελ έλλνηα, ε αλάιπζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ παξνχζα 

εξγαζία επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ, ε ζχλζεζε ησλ 

νπνίσλ επειπηζηνχκε φηη ζα καο νδεγήζεη ζε θάπνηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Παξάιιεια κε ηελ 

αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ, δηαηππψλνληαη - ή αθήλεηαη λα ελλνεζνχλ - θαη 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο πθηζηάκελεο θξίζεο. Δλ θαηαθιείδη, 

πξνζδνθάηαη φηη κέζα απφ ηε δηαδξνκή απηή ζα ζθηαγξαθεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν, νη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

Απφ άπνςε δνκήο ηεο εξγαζίαο, αθνινπζείηαη ε θιαζηθή – ζα έιεγε θαλείο – 

αλάπηπμε πνπ εθθηλεί απφ κηα παξάζεζε ησλ ζεκειησδψλ αηηηψλ πζηέξεζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θαηαιήγεη, ελ ηέιεη, ζηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ εθηηκήζεσλ 

γηα ην κέιινλ ηεο. 

ην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε επίζεο ην εμήο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία δελ ππνηηκά θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο άθξσο ελδηαθέξνπζεο ζεσξήζεηο
1
 πνπ 

                                                 
1
 Με ηνλ φξν ζεψξεζε, ελλννχληαη εδψ φιεο νη επηκέξνπο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ κηα επξχηεξε 

– καξμηζηηθήο πξνζέγγηζεο – ζρνιή ζθέςεο, φπσο ιρ. Richard D. Wolff – University of Massachusetts 
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πεξηγξάθνπλ ηελ θξίζε σο εγγελέο θαηλφκελν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ αλάπηπμεο, 

θαη πξνηείλνπλ ηελ νηθνδφκεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ κνληέινπ νηθνλνκίαο σο ηξφπν 

εμφδνπ απφ ηελ πθηζηάκελε θξίζε. Χζηφζν, ιφγσ άιισζηε θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πεξηνξηδφκαζηε ζε κηα αλάιπζε πνπ δελ ακθηζβεηεί 

ηα ζεκέιηα ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηνλ 

ιφγν θαη κφλν φηη δελ ζεσξνχκε ηδηαίηεξα πηζαλή
2
 κηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή 

θαηεχζπλζεο ηνπ θηινεπξσπατθνχ πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ρψξαο. 

Σέινο, ε ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζζεί ζηα εμήο: 

α) Γηεξεπλάηαη ν βαζκφο επαιήζεπζεο νξηζκέλσλ απφςεσλ γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή θξίζε, θαζψο θαη αμησκάησλ ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο, κέζα απφ 

ηελ εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ κεγεζψλ κηαο ρψξαο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο Διιάδαο, θαη 

β) Δπηρεηξείηαη κηα παξνπζίαζε ηεο κεζνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, έρνληαο πάληνηε ππφςε φηη ππνζέζεηο κε 

βεβαηφηεηα δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Amherst, Μαξηφιεο Θεφδσξνο – Πάληεην Παλεπηζηήκην, Λαπαβίηζαο Κσλζηαληίλνο – University of 

London, θ.α. 
2
 Σνπιάρηζηνλ θαηά ην πξνζερέο δηάζηεκα. 



3 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ  ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

  

 Μέζα απφ ηε κειέηε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ή 

δεκνζηεχζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή 

ηχπν
3
 γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπζηαζεί 

έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζα απνζαθελίδεη ηα αίηηα ηνπ εθηξνρηαζκνχ ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο, φπσο ην Γειηίν Σχπνπ 

ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο ηεο 18/3/2010, ηεθκεξηψλνπλ 

αδηακθηζβήηεηα ην ρακειφ επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ελψ άιιεο, φπσο ηνπ θαζεγεηή Κ. Βεξγφπνπινπ ζε άξζξν ηνπ ζηνλ ηχπν (―Οη δσέο ησλ 

άιισλ‖, Διεπζεξνηππία, 9/4/2010), ζεσξνχκε πσο είλαη απνθαιππηηθέο γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, απηή γίλεηαη κέζα απφ 

ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνπλ έγθπξνη θνξείο, φπσο είλαη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ε Eurostat, ν Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιινη. 

 Ζ θξηζηκφηεηα ησλ εμειίμεσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρσξάο απνηππψζεθε επίζεο 

κε γιαθπξφ ηξφπν ζε κηα ζεηξά εθζέζεσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ πξφζθαηα απφ έγθπξνπο 

αλαιπηέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Μία απ’ απηέο είλαη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2009
4
. Δπηκέξνπο θεθάιαηα ηεο Έθζεζεο απηήο, 

απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθή πξνζπάζεηα ελδειερνχο αλάιπζεο ηεο θξίζεο θαη ησλ 

                                                 
3
 Καη ζηα ειεθηξνληθά κέζα επίζεο. 

4
 Γεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. 



4 

 

θξηζηκφηεξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ρψξαο, θαη ζηάζεθαλ πνιχηηκνο αξσγφο 

ζηε δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 Δπίζεο, ε ηξηκεληαία έθζεζε ηνπ Η.Ο.Β.Δ γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία (Σεχρνο 

60, Ηνχιηνο 2010), ε Δηήζηα Έθζεζε (2009) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο Γ..Δ.Δ γηα 

ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Απαζρφιεζε, αιιά θαη νη νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο πνπ 

δεκνζηεχνπλ ηα ηκήκαηα κειεηψλ κεγάισλ ηξαπεδψλ (Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε ηεο 

Eurobank, Οηθνλνκηθά Γειηία ηεο Alpha Bank) ζπληζηνχλ ηηο πιένλ αμηφινγεο – θαηά 

ηε γλψκε καο – επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ αλαθνξηθά κε ην ζέκα. 

Μέζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ απηψλ, 

επηρεηξείηαη ε πξφβιεςε ησλ κεζνπξφζεζκσλ πξννπηηθψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ θχξηα ππφζεζε εξγαζίαο δηέξρεηαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακάηηζαλ ηα ζπλερή ειιείκκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ απφ ηα ηέιε ηνπ 2009, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη επηρεηξεί λα ζπγθεληξψζεη, κέζα απφ αμηφπηζηεο πεγέο, 

ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα ηζνζθειίζεη ηα 

έζνδα κε ηηο δαπάλεο ηνπ θαη λα ζπλδξάκεη ζε κηα βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηζηνχ ηεο ρψξαο.  

ηελ εξγαζία γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ παξεκθεξψλ δεηεκάησλ 

θαη αλαιχνληαη νξηζκέλεο γλσζηέο πξνηάζεηο γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε (Μέξνο Γ΄). 

Σε κειέηε πιαηζηψλεη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα απφ ην πεδίν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο, 

ελψ νη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηεξίδνληαη είηε ζε γλσζηέο παξαδνρέο ηεο νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο, είηε ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ δηαηππψζεη θαηά θαηξνχο επηζηήκνλεο απφ ην ρψξν 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οθείινπκε ηέινο λα αλαγλσξίζνπκε, φηη ην πεξηνξηζκέλν – απφ πιεπξάο 

έθηαζεο – πιαίζην πνπ ηίζεηαη γηα ηελ εξγαζία δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα επηζπκνχζακε ψζηε λα παξνπζηαζηεί κηα πιεξέζηεξε – θαηά 

ην δπλαηφ – εηθφλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πλέπεηα απηνχ είλαη λα κελ εμεηάδνληαη 

νξηζκέλα κεγέζε, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη επελδχζεηο θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δε επζχλε ηεο κειινληηθήο επαιήζεπζεο ησλ πξννπηηθψλ 

ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, βαξχλεη απνθιεηζηηθά εκάο. 
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ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

 

ΜΔΡΟ  Α΄ 

Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ ΚΡΗΗΜΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ 

 

1.  Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

 Γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, απφ ηελ 

απειεπζέξσζε έσο θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε εμέιημε ηεο εζληθήο καο 

νηθνλνκίαο θάζε άιιν παξά σο γξακκηθή – ή έζησ νκαιή – ζα κπνξνχζε λα  

ραξαθηεξηζηεί. Βαιθαληθνί θαη παγθφζκηνη πφιεκνη, επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, 

κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη εζληθή αλαδίπισζε, εκθχιηνο πφιεκνο, ζηξαηησηηθά 

θηλήκαηα, πνιηηηθέο αλαηαξαρέο, θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη δηεζλή ζπκβάληα, 

είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα γεγνλφηα πνπ ζπκπαξέζεξλαλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε ζπλερή ζθακπαλεβάζκαηα. 

 Δπηπξφζζεηα, ν εγθισβηζκφο ηεο Διιάδαο ζηελ ηνπξθνθξαηία, ηελ πεξίνδν 

αθξηβψο πνπ ζηελ Δπξψπε έηξεραλ κε γνξγνχο ξπζκνχο νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη – ηδίσο – νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ζήκαηλε πσο ε ζχγρξνλε Διιάδα άλνηγε θαη πάιη ηα θηεξά 

ηεο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα απφ έλα ρακειφηεξν ζεκείν εθθίλεζεο.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο, φηη ν δηεζλήο δαλεηζκφο ηεο ρψξαο – γηα ηνλ νπνίν 

ηφζνο ιφγνο γίλεηαη ζήκεξα – θαη ε δπζρέξεηα απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ, αλάγνληαη ήδε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηεο Αλεμαξηεζίαο. Σν πξψην δεκφζην δάλεην ζπλνκνινγήζεθε 

ζηελ Αγγιία ην 1824 γηα 800.000 ιίξεο θαη ην δεχηεξν έλα ρξφλν κεηά ζηελ ίδηα ρψξα 
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γηα 2.000.000 ιίξεο
5
. Ζ Διιάδα ην 1827 δήισζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

ηνθνρξενιπζίσλ ησλ δχν δαλείσλ θαη ην γεγνλφο απηφ ζπληζηά γηα νξηζκέλνπο θαη ηελ 

πξψηε επίζεκε ρξεσθνπία ηεο ρψξαο. 

Ζ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο απφ ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θη έπεηηα. χκθσλα κε ηνλ Μνπζαθίξε 

Υξήζην,
6
 «νη πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Σν 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο πνπ επηβιήζεθε ζηελ Διιάδα ην 1967 θαζψο θαη νη δχν 

πεηξειατθέο θξίζεηο (1973 θαη 1978) επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη πςειφ πιεζσξηζκφ. Δηδηθφηεξα, κεηά ην 1980 

θαη κέρξη ζήκεξα, ε ειιεληθή νηθνλνκία δνθηκάδεηαη απφ ηελ χπαξμε δηνγθσκέλσλ 

ειιεηκκάησλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. Κχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη νη δεκφζηεο 

δαπάλεο απμάλνληαλ κε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο απ’ φηη επέηξεπε ε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο κέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν Γηάγξακκα 1 απεηθνλίδεη 

ηελ πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ (θφθθηλε γξακκή) θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

(κπιε γξακκή) ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1960-2005». 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, Σφκνο ΗΒ΄, Δθδνηηθή Αζελψλ, 1976-1977. 

6
 Μνπζαθίξεο Υξήζηνο, ―Ζ Γηαηεξεζηκφηεηα ησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ ζηελ Διιάδα‖, Μεηαπηπρηαθή 

Γηαηξηβή, ζει. 9, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 2008. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  1 

Ζ Πνξεία ησλ πλνιηθψλ Δζφδσλ & Γαπαλψλ σο Πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

 

Πεγή: Καξαβίηεο Νηθόιανο, ―Γεκφζην Υξένο θαη Έιιεηκκα‖, Δθδ. Γηφληθνο, Αζήλα 

(2008). 

 

Γηαθσηηζηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή καο ηζηνξία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ε 

ζεσξία ηεο ―εμάξηεζεο απφ ην παξειζφλ‖ (path dependence), ε νπνία δειψλεη φηη νη 

ζπλζήθεο αιιά θαη νη επηινγέο ηνπ παξειζφληνο, δεζκεχνπλ
7
 ηηο ζεκεξηλέο 

δπλαηφηεηεο, επθαηξίεο, αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ ηξνρηά αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, 

απνθιείνληαο νπνηαδήπνηε άιιε ―ελαιιαθηηθή‖ ηεο
8
. Γελ ηζρπξηδφκαζηε βέβαηα, φηη 

ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ζην παξειζφλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ εμέιημε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηξφπν αλεπαλφξζσην ή κε αλαζηξέςηκν. Ζ έλλνηα ηνπ path 

dependence ππνγξακκίδεη εδψ, ηε ζεκαζία πνπ έρεη κηα πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε 

                                                 
7
 ε απφιπην ή ζρεηηθφ βαζκφ. 

8
 Βι. ζρεη. Ενπκπνπιάθεο Μηραήι, Δηζήγεζε ζηελ 4

ε
 πλάληεζε Διιήλσλ Ηζηνξηθψλ Οηθνλνκηθήο 

θέςεο κε ηίηιν ―Οη ζρέζεηο Ηζηνξίαο θαη Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο κεηά ηε Νέα Θεζκηθή Δπαλάζηαζε‖, 

Αζήλα, 2002, http://conference.het.gr/HET/pdf/Zoumpoulakis.pdf.  

http://conference.het.gr/HET/pdf/Zoumpoulakis.pdf
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ζηελ εμέιημε, ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηνπ παξφληνο, αιιά θαη ζηηο πξννπηηθέο ηεο 

ρψξαο καο. 

 

2.  Ζ Διιάδα ζηελ 3
ε
 Φάζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Κύθινπ 

 

 Ο νηθνλνκηθφο θχθινο
9
 απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία πεξηφδσλ χθεζεο θαη 

αλάθακςεο πνπ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Ζ ελαιιαγή απηψλ ησλ πεξηφδσλ δελ 

παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε θαλνληθφηεηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη κηα καθξά πεξίνδνο 

αλάπηπμεο κπνξεί λα αθνινπζείηαη απφ κηα πνιχ ζχληνκε πεξίνδν χθεζεο, θ.ν.θ. ε 

καθξνρξφληα βάζε πάλησο, απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθά (πρ. Angus Maddison, ―Statistics 

on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1 – 2008 AD‖) φηη ε ηάζε ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο κηαο νηθνλνκίαο είλαη αλνδηθή. ην επφκελν δηάγξακκα, 

παξνπζηάδεηαη κηα απινπζηεπκέλε κνξθή ελφο νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

Γηάγξακκα 2 

Οηθνλνκηθόο Κύθινο 

 

        Πεγή: Φηιίλεο Κ., Σξηαληφπνπινο Υ., ―εκεηψζεηο γηα ην Δηζαγσγηθφ εκηλάξην  

                   ζηελ Οηθνλνκηθή Θεσξία‖, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2006-2007, ζει. 92. 

                                                 
9
 Δλίνηε γλσζηφο θαη σο ―Δπηρεηξεκαηηθφο θχθινο‖, ―Κπθιηθέο δηαθπκάλζεηο‖ ή ―Οηθνλνκηθέο 

δηαθπκάλζεηο‖. 
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Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ δελ 

αλαθέξεηαη ζε κία κφλν κεηαβιεηή, φπσο π.ρ. ζην ΑΔΠ, αιιά επεθηείλεηαη ζρεδφλ ζε 

φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ε θαηαλάισζε, νη επελδχζεηο, νη ηηκέο, νη 

δεκφζηεο δαπάλεο, θιπ
10

. Δίλαη εχινγν ινηπφλ λα ππνζέζνπκε ιρ., φηη ε άλνδνο ηνπ 

ΑΔΠ ζπλνδεχεηαη θαη απφ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο, ελψ ε 

κείσζε ηνπ απφ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη 

κεηαπνιεκηθά ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ησλ πθέζεσλ έρεη 

κεηξηαζηεί ζεκαληηθά
11

. Απηφ, κε απιά ιφγηα ζεκαίλεη φηη ε θάζε αλάπηπμεο κηαο 

νηθνλνκίαο δηαξθεί πνιχ πεξηζζφηεξν απ’ φηη ε θάζε ηεο χθεζεο, θαζψο θαη φηη νη 

ξπζκνί αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ (θαη ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ) είλαη ζεκαληηθά ηζρπξφηεξνη 

απ’ φηη ζηε θάζε ηεο χθεζεο. 

 Σν θαίξην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ην εμήο: 

Δπαιεζεχεηαη ε ζεσξία πεξί νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο; 

Καηαξράο, νθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη παξά ηηο θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο (θιαζηθνί, θευλζηαλνί, κνλεηαξηζηέο, θ.α) γηα ηα αίηηα θαη ηνπο ηξφπνπο 

ππέξβαζεο ησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ, δελ θαίλεηαη λα ακθηζβεηείηαη ζήκεξα φηη νη 

θχθινη είλαη θαηλφκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
12

. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

Διιάδα, νθείινπκε λα εμεηάζνπκε εάλ πξάγκαηη ε παξνχζα θξίζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νθείιεηαη – ζπλνιηθά ή θαηά έλα κέξνο – θαη ζην αλαπφθεπθην γεγνλφο ηεο 

θαζνδηθήο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

                                                 
10 Γξ. Λέσλ Κώζηαο, ―Οηθνλνκηθέο Γηαθπκάλζεηο θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή‖,  ζει. 2, Κείκελν ζρεηηθφ 

κε ηηο Οηθνλνκηθέο Γηαθπκάλζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ―Ννκηζκαηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή‖ ηνπ 

ηκήκαηνο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γ.Π.Θ, http://www.econometric-

models.org/Leon_Cycles_1.pdf  
11

 Marco E. Terrones, Alasdair Scott, and Prakash Kannan, ―From Recession to Recovery: How soon 

and how strong?‖, ζει. 2, 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/c3.pdf  
12

 Σζνύκα Αηθ., ―A coincident economic indicator of economic activity in Greece‖, ζει. 6, Κέληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 2009. 

http://www.econometric-models.org/Leon_Cycles_1.pdf
http://www.econometric-models.org/Leon_Cycles_1.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/c3.pdf
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 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δηήιζε ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα απφ κηα θάζε πνπ 

ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο εηήζηνο κέζνο φξνο ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ησλ εηψλ 1994-2009 ήηαλ πάλσ απφ 3,5% θαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ κέζν φξν
13

. Απηή ε πεξίνδνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί 

σο πεξίνδνο άλζεζεο. Σν 2008 ν ξπζκφο αλάπηπμεο επηβξαδχλζεθε ζεκαληηθά, γηα λα 

θζάζνπκε ζην 2009 φπνπ γηα πξψηε θνξά κεηά ην 1993 ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε. 

Δλψ ην 2010 αλακέλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε χθεζε
14

. Πξνθχπηεη δειαδή κία δηαδξνκή 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζην 

ζεσξεηηθφ ζρήκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

 Δπηπιένλ, ην 2009 ήηαλ κηα ρξνληά χθεζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ
15

 θαη – δεδνκέλεο ηεο πςειήο δηαζχλδεζεο ησλ 

νηθνλνκηψλ
16

 – ε Διιάδα δελ ζα κπνξνχζε λα κελ επεξεαζηεί απφ ην θιίκα απηφ. 

Βέβαηα, φπσο ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα, δελ ζεσξνχκε φηη νη θπθιηθέο 

δηαθπκάλζεηο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ζήκεξα ε 

ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ζεσξία ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πεξηγξάθεη ηηο ελαιιαγέο 

κεηαμχ άλζεζεο θαη χθεζεο κηαο νηθνλνκίαο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, γηα ηηο νπνίεο 

φκσο ππεχζπλεο είλαη νη πνιηηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηε ρψξα θαζψο θαη νη επηινγέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ ηεο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αθηεξψλνπκε ην θεθάιαην 

ζηε ζεσξία απηή, είλαη δηφηη ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε πσο ε ηζηνξία επαιεζεχεη φηη 

θάπνηα ζηηγκή νη πεξίνδνη ξαγδαίαο άλζεζεο ηεξκαηίδνληαη, γηα λα αθνινπζήζεη κηα 

θάζε – βξαρεία έζησ – νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο ή χθεζεο. 

                                                 
13

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ―Statistical Annex of European Economy‖, Autumn 2009, ζει. 185, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16106_en.pdf. 
14

 Δαξηλή πξφβιεςε ηεο Commission γηα ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκία (2010), ζει. 90, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-2_en.pdf. 
15

 U.N.C.T.A.D, ―Trade and Development Report - 2009‖, ζει. 2,   

http://unctad.org/en/docs/tdr2009_en.pdf. 
16

 Βι. θαη Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, ―World Trade Report - 2008‖, Chap. F, pp. 147-160,  

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16106_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-2_en.pdf
http://unctad.org/en/docs/tdr2009_en.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report08_e.pdf
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3.  Βαζηθά Οηθνλνκηθά Μεγέζε 

 

 ηε δχζε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε παγθφζκηα νηθνλνκία βίσζε 

κηα πξσηνθαλή ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηφζν σο πξνο ηελ έληαζε ηεο, 

φζν θαη σο θαη πξνο ηε γεσγξαθηθή ηεο έθηαζε. ε απηφ ην πιαίζην, ε Διιάδα βξέζεθε 

ζην κεηαίρκην, αληηκεησπίδνληαο ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ηνπ δηεζλνχο ηεο θχξνπο. Πξηλ 

πξνρσξήζνπκε ζηελ έξεπλα ησλ θπξηνηέξσλ αηηηψλ ηεο θαηάζηαζεο απηήο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα νξηζκέλα απφ ηα ηξέρνληα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα: 

i. Ζ Διιάδα είλαη ζήκεξα ε 26
ε
 κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε

17
, κε 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ πνπ άγγημε ηα 237,4 δηο επξψ ην 2009
18

. Δλψ ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ην 2008 αλήιζε ζε 28.896 δνιάξηα
19

. 

ii. Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζε 11 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο
20

, ελψ 

ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ ζε 5.033.511 άηνκα
21

.  

iii. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ηνλ Μάην ηνπ 2010 αλήιζε ζην 12% ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 602.185 άηνκα
22

. 

iv. Σν έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην έηνο 2009 αλήιζε ζην 

13,6% ηνπ ΑΔΠ, ήηνη ζε 32,2 δηο επξψ, αλεβάδνληαο έηζη ην Γεκφζην Υξένο ηεο 

ρψξαο ζην 115,1% ηνπ ΑΔΠ
23

. 

                                                 
17

 Πεγή: http://www.tradingeconomics.com/World-Economy/Maps.aspx.  
18

 Πεγή: Eurostat, Αλαθνίλσζε γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ,   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF.  
19

 Ο.Ο..Α, ―OECD Factbook 2010: Economic, Environmental & Social Statistics‖, 2010. 
20

 Με βάζε ηελ απνγξαθή ηεο 18/3/2001 ζε 10.934.097 άηνκα. 
21

 ΔΛ.ΣΑΣ, Έξεπλα Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, Μάηνο 2010, ζει. 2, 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_M

M_05_2010_01_F_GR.pdf.  
22

 ΔΛ.ΣΑΣ, νπ.π, ζει. 2.  

http://www.tradingeconomics.com/World-Economy/Maps.aspx
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_05_2010_01_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_05_2010_01_F_GR.pdf
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v. Σν έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζην πεληάκελν Ηαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2010  

δηεπξχλζεθε θαηά 3,3% θαη έθηαζε ηα 12,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ (ή 5,4% ηνπ 

ΑΔΠ) απφ 12,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ ήηαλ πέξπζη ην ίδην δηάζηεκα
24

. 

vi. Ο πιεζσξηζκφο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 δηακνξθψζεθε ζην 5,2%. (ΔΛ.ΣΑΣ, 

Γειηίν Σχπνπ ηεο 7
εο

 Ηνπι. 2010). 

vii. Σν πεληάκελν Ηαλνπαξίνπ – Μαΐνπ 2010 ε θαζαξή εηζξνή θεθαιαίσλ γηα 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα αλήιζε ζηα 1.169 εθαη. επξψ
25

. 

εκαληηθφηεξνη επελδπηέο γηα ηε ρψξα καο θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2009 είλαη 

―θιαζηθέο‖ ρψξεο εμαγσγήο θεθαιαίνπ φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην θαη ε Οιιαλδία, ελψ νη επελδχζεηο 

θαηεπζχλνληαη ηδίσο ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα δηαζέηεη ζεκαληηθή 

ζπγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
26

 

πλνπηηθά, ε Διιάδα είλαη κηα κεηξίνπ (πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά) 

κεγέζνπο ρψξα ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πιένλ αλεπηπγκέλα 

θξάηε ηνπ πιαλήηε θαηέρνληαο ηελ 25
ε
 ζέζε ζηνλ Γείθηε Αλζξψπηλεο Αλάπηπμεο 

(Human Development Index) ηνπ ΟΖΔ
27

. Χζηφζν, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα κπνξνχζε 

άλεηα λα ραξαθηεξηζηεί σο αζζεληθή. Ζ θξίζε πνπ μέζπαζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά 

ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ε εζπεπζκέλε πξνζθπγή ζηε βνήζεηα ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, αιιά θαη ε πξννπηηθή κηαο απνηπρίαο εμφδνπ απφ ην ―ηνχλει‖ 

ηεο θξίζεο,  απεηιεί ην δηεζλέο θχξνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο. 

 

                                                                                                                                               
23

 Οκηιία ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Γ. Πξνβφπνπινπ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Μεηφρσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηηο 27/4/2010. 
24

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ―Ηζνδχγην Πιεξσκψλ: Μάηνο 2010‖, Γειηίν Σχπνπ ηεο 20/7/2010. 
25

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, νπ.π. 
26

 Πεγή: Invest in Greece Α.Δ,  http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=2.   
27

 ρεη. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index. 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=2
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index


14 

 

4.  Γηεζλνπνίεζε ηεο Οηθνλνκίαο & Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

 ηα καθξννηθνλνκηθά ππνδείγκαηα γεληθήο ηζνξξνπίαο, σο θιεηζηή νηθνλνκία 

ζεσξείηαη απηή πνπ δελ έρεη θαζφινπ ζπλαιιαγέο κε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Αληίζεηα, σο αλνηρηή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη ε ρψξα πνπ έρεη ζπλαιιαγέο κε ην 

εμσηεξηθφ.  Με ηνλ φξν δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ελλνείηαη ν βαζκφο εμάξηεζεο 

ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ. Ζ νιιαλδηθή 

νηθνλνκία ιρ. είλαη έληνλα δηεζλνπνηεκέλε αθνχ νη εμαγσγέο ηεο ην 2009 

αληηπξνζψπεπαλ ην 67,1% ηνπ νιιαλδηθνχ ΑΔΠ
28

. Σν ίδην θαη ε Ηξιαλδία, ηεο νπνίαο 

νη εμαγσγέο θαηά ην ίδην έηνο απνηέιεζαλ ην 52,6% ηνπ ΑΔΠ. ηελ Διιάδα απφ ηελ 

άιιε, νη εμαγσγέο αληηζηνηρνχζαλ ζην 6,1% ηνπ ΑΔΠ κφλν. ηνλ επφκελν πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ην κεξίδην εμαγσγψλ ζην ΑΔΠ ησλ 27 ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Πεγή: ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Δ.Β.Δ), Γειηίν Σχπνπ ηεο 18/3/2010. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

Γείθηεο Δμσζηξέθεηαο, 2009 

  ΑΔΠ 

(δηζ. επξψ) 

Δμαγσγέο 

(δηζ. επξψ) 

Δμαγσγέο/ΑΔΠ 

(%) 

1 Βέιγην 310,8 265,2 85,3 

2 Οιιαλδία 532,7 357,3 67,1 

3 Οπγγαξία 90,2 60 66,5 

4 Σζερία 123,5 81,2 65,7 

5 ινβαθία 63,0 40,1 63,6 

6 ινβελία 34,9 18,8 53,8 

7 Ηξιαλδία 156,1 82,1 52,6 

8 Δζζνλία 13,5 6,5 48,3 

9 Λνπμεκβνχξγν 33,3 14,9 44,7 

10 Ληζνπαλία 28,9 11,8 40,8 

11 Απζηξία 259,4 98,6 38,0 

12 Γεξκαλία 2.194,1 803,9 36,6 

13 νπεδία 257,5 94 36,5 

14 Πνισλία 288,9 96,4 33,4 

15 Γαλία 208,0 66,9 32,2 

16 Βνπιγαξία 36,8 11,7 31,8 

17 Λεηνλία 19,3 5,5 28,5 

18 Μάιηα 5,3 1,5 28,1 

19 Φηλιαλδία 167,5 44,9 26,8 

20 Ρνπκαλία 119,4 29,1 24,4 

21 Πνξηνγαιία 149,9 31,1 20,7 

22 Ηηαιία 1.425,2 290,1 20,4 

23 Γαιιία 1.791,8 341,6 19,1 

24 Ζλ. Βαζίιεην 1.439,0 252,3 17,5 

25 Ηζπαλία 1.001,7 156,6 15,6 

26 Ελλάδα 237,5 14,4 6,1 

27 Κχπξνο 16,2 0,9 5,6 

   

               Πεγή: Eurostat. 

 Ζ έιιεηςε εμσζηξέθεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί καθξάλ ην ζπνπδαηφηεξν 

κεηνλέθηεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 

κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ ζην ΑΔΠ, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ πξνηειεπηαία 

ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη πάλησο απνηέιεζκα θαη φρη 
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ε αηηία ηεο ειιεληθήο θαζπζηέξεζεο. Σα αίηηα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηε ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ζηηο αδπλακίεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ κηθξφ βαζκφ 

δηείζδπζεο ζε μέλεο αγνξέο, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ηθαλήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

ζηφρεπζεο γηα επηρεηξεκαηηθή εμσζηξέθεηα.  

Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, είλαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ ειιεληθψλ αγαζψλ λα θεξδίζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην ζηελ 

εζσηεξηθή αιιά θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο. Χζηφζν, ε επνρή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηηκψλ – πιελ εμαηξέζεσλ –  θαίλεηαη φηη έρεη παξέιζεη γηα ηελ Διιάδα. Ζ παξαγσγή 

πξντφλησλ πνπ είηε ελζσκαηψλνπλ ρακειφ επίπεδν ηερλνγλσζίαο, είηε είλαη έληαζεο 

εξγαζίαο δελ κπνξεί λα έρεη ηχρε ζηε δηεζλή αγνξά εθφζνλ ε Διιάδα δελ είλαη – θαη 

δελ είλαη επηζπκεηφ λα γίλεη – ρψξα ρακεινχ εξγαζηαθνχ θφζηνπο. Ζ πεξίπησζε ησλ 

θιάδσλ παξαγσγήο εηδψλ θισζηνυθαληνπξγίαο, εηνίκσλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ 

είλαη εμφρσο απνθαιππηηθή ησλ επηπηψζεσλ ηεο δηεζλνπνίεζεο κηαο νηθνλνκίαο. Οη 

επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ απηψλ ζηελ Διιάδα – νη νπνίνη ζεκεησηένλ απνηεινχζαλ ην 

θχξην κέξνο ηεο ειιεληθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο
29

  - κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 πεξίπνπ, θάιππηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο 

έρνληαο ηαπηφρξνλα κηα αμηνπξεπή παξνπζία ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Χζηφζν, ε 

επεκεξία ησλ πεξηζζφηεξσλ απηψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ επίπιαζηε αθνχ ζηεξίδνληαλ  

α) ζηελ πξνζηαζία πνπ παξείραλ νη πςεινί δαζκνί επί ησλ εηζαγνκέλσλ   

     αληαγσληζηηθψλ αγαζψλ,  

β) ζε εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο, θαη  

γ) ζε πξνλνκηαθφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη άιια νθέιε (θνξνινγηθά, άκεζεο 

εληζρχζεηο, θιπ.) ησλ ηφηε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. 

                                                 
29

 Alpha Bank, ―Οηθνλνκηθφ Γειηίν – Σεχρνο 95‖, ζει. 34. 
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Ζ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο ηεισλεηαθήο πξνζηαζίαο πνπ απνιάκβαλαλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ε έληαμε ηεο Κίλαο ζηνλ Π.Ο.Δ ζηα ηέιε ηνπ 2001 θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηα είδε θισζηνυθαληνπξγίαο θαη έλδπζεο 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2005
30

, απνθάιπςαλ ηελ – αο καο επηηξαπεί –  ―γχκληα‖ πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα αληαγσληζηνχλ ηνπο λένπο παίθηεο πνπ 

ιάκβαλαλ ζέζε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Απνηέιεζκα ήηαλ «νη πεξηζζφηεξεο 

κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο νη νπνίεο έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 

αζρνινχληαλ κε ηελ θαηαζθεπή ελδπκάησλ ζηελ Διιάδα, θπξίσο κε ην ζχζηεκα ηεο 

ππεξγνιαβίαο, έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζηηο γεηηνληθέο ψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο, φπνπ ην 

θφζηνο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν θαη ε αγνξά εξγαζίαο γεληθφηεξα είλαη 

πεξηζζφηεξν ειαζηηθή»
31

.  

Ζ λέα επνρή πνπ αλνίγεηαη ζηελ νηθνλνκία πξνδηαγξάθεη έλα ηνπίν ζην νπνίν ε 

πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε εθηεηακέλεο 

αλαδηαξζξψζεηο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, κεζφδσλ παξαγσγήο, κεγέζνπο επηρείξεζεο, 

ηερλνινγίαο θαη ζηξαηεγηθήο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη νη απαηηήζεηο απηέο δελ 

απνηεινχλ κφλν πξνυπφζεζε ηεο ίδηαο ηνπο ηεο επηβίσζεο ζην λέν πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη ην φηη ε επηηπρήο ή κε εθαξκνγή ηνπο, ζπληζηά παξάιιεια θαη φξν εμπγίαλζεο ή 

θαηαξξάθσζεο γηα ηε δεκφζηα νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ. 

 

 

 

                                                 
30

 Δηζήγεζε ηνπ Κ. Βαξβαξέζνπ ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηηο 12-10-2009 γηα ηελ ―Πνξεία ηεο 

Βηνκεραλίαο πξνο ην 2020‖, ζει. 2, Ξελνδνρείν Macedonia Palace, Θεζζαινλίθε,  

http://www.industry2020.gr/docs/endysi/BARBARESOS.pdf. 
31

 Alpha Bank, ―Οηθνλνκηθφ Γειηίν‖, ηεχρνο 109, ζει. 30.  

http://www.industry2020.gr/docs/endysi/BARBARESOS.pdf
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ΜΔΡΟ  Β΄ 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

 

 Οη πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο καο γηα ηελ πξνζερή ηξηεηία εμαξηψληαη απφ ηηο  

ζπληζηψζεο πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ κηα ζεηξά απφ καθξννηθνλνκηθά θαη άιια κεγέζε, 

ηα θπξηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ εμεηάδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Μηα απφ ηηο 

ζπληζηψζεο απηέο είλαη πξνθαλψο θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηελ νπνία 

σζηφζν κπνξνχκε εχινγα λα ζεσξήζνπκε σο έλα εμσγελή γηα ηελ Διιάδα 

παξάγνληα
32

.  

 

 

1.   Γεκόζην Υξένο 

 

 Ζ δηαθνξά κεηαμχ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη δεκνζίσλ δαπαλψλ ζηε δηάξθεηα ελφο 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο είλαη γλσζηή σο έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (Θ. 

Γεσξγαθφπνπινο, ―Δηζαγσγή ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή‖, Δθδ. Μπέλνπ, 2005). Σν 

έιιεηκκα απηφ είλαη θπζηθά θάπνην απφιπην ρξεκαηηθφ κέγεζνο, αιιά απνηηκάηαη 

επίζεο θαη ε ζρεηηθή ηνπ αμία σο πνζνζηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ 

έηνπο γηα λα γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο ππέξβαζεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

αλαθέξεηαη πσο ην έιιεηκκα γηα ην 1996 αλήιζε ζην 7,5%, απηφ ζεκαίλεη πσο ην 

ζπγθεθξηκέλν έηνο νη δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηα 

                                                 
32

 Οη νηθνλνκεηξηθέο πξνζνκνηψζεηο ηνπ Γ.Ν.Σ πξνβιέπνπλ πάλησο ηζρπξή αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο 

γηα ην 2010 θαη 2011 ηνπιάρηζηνλ, βι. I.M.F, ―World Economic Outlook – April 2010‖, ζει. 46, table  

2.1,  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf.  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf
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έζνδα θαηά έλα πνζφ ην νπνίν – αλαγφκελν ζην ΑΔΠ ηεο ίδηαο ρξνληάο – ηζνδπλακεί κε 

ην 7,5% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο.  

 Παξεκπηπηφλησο εδψ, αο ζεκεησζεί φηη ην θξάηνο δελ έρεη θακηά ππνρξέσζε λα 

θαηαξηίδεη ηζνζθειηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο. Μπνξεί θάιιηζηα λα ζπληάζζεη 

ειιεηκκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αδηάθνξν ελ ηέιεη γηα ηελ παξνχζα αλάιπζε.  

 Ζ ζπζζψξεπζε απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ζπληζηά ην 

δεκφζην ρξένο κηαο ρψξαο. Με άιιεο ιέμεηο, ην δεκφζην ρξένο είλαη ην άζξνηζκα φισλ 

ησλ ειιεηκκάησλ πνπ δελ έρνπλ εμππεξεηεζεί έσο ζήκεξα. Όπσο αλαθέξζεθε ζην 1
ν
 

κέξνο, ην έιιεηκκα ηνπ ειιεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2009 αλήιζε ζην 13,6%, 

απμάλνληαο πεξαηηέξσ ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο ζηα 316,9 δηο επξψ
33

 ζήκεξα, πνζφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε 28.800 πεξίπνπ επξψ θαη’ άηνκν
34

. 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ην δεκφζην ρξένο κηαο ρψξαο έρεη ζεκαζία φρη σο απφιπην 

κέγεζνο, αιιά ηδίσο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Ο ιφγνο είλαη φηη ην ίδην πνζφ ρξένπο 

κπνξεί λα είλαη ακειεηέν γηα κηα ρψξα, αιιά δπζβάζηαρην γηα θάπνηα άιιε. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα 316 δηο επξψ δεκνζίνπ ρξένπο ζα ήηαλ αζήκαλην πνζφ γηα ηηο ΖΠΑ 

(αληηζηνηρεί ζην 2,8% ηνπ ΑΔΠ ηεο), είλαη – φπσο αλαθέξζεθε – έλα πνιχ κεγάιν 

πνζφ γηα ηελ Διιάδα, ελψ ζα είρε νδεγήζεη ζε πιήξε θαηάξξεπζε κηα πνιχ κηθξή 

νηθνλνκία φπσο ιρ. ηεο γεηηνληθήο Αιβαλίαο (αληηζηνηρεί ζην 1.786% ηνπ ΑΔΠ ηεο). 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη έλα κηθξφ δεκφζην ρξένο - ιρ. ηεο ηάμεο ηνπ 30%  ηνπ ΑΔΠ - δελ 

πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ, ελψ έλα ρξένο πνπ πξνζεγγίδεη ή θαη 

μεπεξλά ην 100%, θαζηζηά δπζβάζηαρηε ηελ απνπιεξσκή ηνπ. Ζ Δ.Δ ζην 

αλαζεσξεκέλν χκθσλν ηαζεξφηεηαο (2005) επέκεηλε ζην φξην ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ 

                                                 
33

 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ―Γειηίν Γεκνζίνπ Υξένπο – Σεχρνο 58‖, Ηνχληνο 2010 
34

 316,954 δηο / 11 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο 



20 

 

θαη άξα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απφ ην χςνο απηφ θαη θάησ κηα νηθνλνκία δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη πξφβιεκα ζηελ εμππεξέηεζή ηνπ. 

ηελ Διιάδα, ε ζρεδφλ αδηάθνπε εθαξκνγή επεθηαηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ηα ζπλαθφινπζα πςειά πξσηνγελή ειιείκκαηα ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ 

νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Απφ ην 30% ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 θζάζακε ζην 115% ηνπ ΑΔΠ, κε ηελ πξννπηηθή λα απμεζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ επφκελε 4εηία. Γηα ηελ εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ πνιιέο ππνζέζεηο, αλάινγα κε ην πφζν αηζηφδνμνο ή απαηζηφδνμνο είλαη 

θαλείο. ην ζεκείν απηφ, αξθνχκαζηε λα παξαζέζνπκε ηηο 4 κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο 

εμαξηάηαη ε εμέιημε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κηαο ρψξαο (σο πξνο ην ΑΔΠ πάληα). 

1. Απφ ην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

2. Απφ ηνλ ξπζκφ πξαγκαηηθήο αχμεζεο (ε κείσζεο) ηνπ ΑΔΠ. 

3. Απφ ηνλ εηήζην πιεζσξηζκφ. 

4. Απφ ην εηήζην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο 

(κέγεζνο 4) δελ είλαη άζρεηα απφ ηελ εμέιημε ησλ κεγεζψλ 1 θαη 2. Ζ δηακφξθσζε ηνπ 

επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ζηηο δηεζλείο αγνξέο εμαξηάηαη – πιελ άιισλ – ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ θαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ γηα ηα κεγέζε απηά. 
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2.  Ο Ρπζκόο Μεγέζπλζεο ηνπ Α.Δ.Π 

 

 ηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο θαη ζε πνιιέο κειέηεο ή άξζξα νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ν φξνο κεγέζπλζε ρξεζηκνπνηείηαη σο ηαπηφζεκνο κε ηνλ φξν αλάπηπμε. 

Υσξίο λα παξαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εκπεξηέρεη 

ν 2
νο

 φξνο, νη πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί
35

 ηεο έλλνηαο ηεο αλάπηπμεο θαη ε αδπλακία 

κηαο θνηλά απνδεθηήο πνζνηηθήο απνηίκεζεο ηεο, νδήγεζαλ θαη εδψ ζηελ παξάιιειε 

θαη ζπλψλπκε ρξήζε ησλ δπν ιέμεσλ. ε θάζε πεξίπησζε άιισζηε, ε ζεκαζία ηεο 

αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ θαη κφλν, ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

πνιηηψλ κηαο ρψξαο – εθφζνλ θπζηθά δελ πθίζηαληαη αθξαίεο εηζνδεκαηηθέο 

αληζφηεηεο – είλαη πξνθαλήο. 

 Ζ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ε αλάπηπμε απνηειεί επίζεο φξν γηα ηελ 

ηαρχηεξε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε ησλ δπν κεγεζψλ είλαη 

θαηαιπηηθή ζην μεπέξαζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. Πψο φκσο ζπλδέεηαη ν ξπζκφο 

κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ κε ην δεκφζην ρξένο; 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ΑΔΠ θαη δεκφζηνπ ρξένπο νθείιεηαη ζηνλ ιφγν πνπ εθηέζεθε 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη έρεη λα θάλεη κε ηε ζεκαζία ηνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ 

επί ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη φρη σο απφιπηνπ κεγέζνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ππνζέζνπκε 

φηη κηα νηθνλνκία κεγεζχλεηαη  θάζε ρξφλν κε ξπζκφ 4%, ελψ ηα ειιείκκαηα είλαη έζησ 

3% (ή θαη ρακειφηεξα) θαη’ έηνο, ην δεκφζην ρξένο – ceteris paribus -  σο πνζνζηφ επί 

ηνπ ΑΔΠ ζα κεηψλεηαη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε Διιάδα, ελψ παξνπζηάδεη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 30 εηψλ πνιχ κεγάια ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

                                                 
35

 Kindleberger C. and Herrick B., ―Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε‖ (1982). Δθδφζεηο Παπαδήζε, 1982, Αζήλα. 
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ηεο (βιέπε Γηάγξακκα 3), απμάλνληαο έηζη θαη ην απφιπην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο, δελ αληηκεηψπηδε πξφβιεκα ρξενθνπίαο. Γηφηη θαηφξζσλε λα επηηπγράλεη 

ζρεηηθά πςεινχο ξπζκνχο αλφδνπ ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ
36

, ζπγθξαηψληαο ην ρξένο ζε 

επίπεδα πνπ λα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ρσξίο ηδηαίηεξν πξφβιεκα ιφγσ ησλ ρακειψλ 

επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (1970 – 2008) 

Πεγή: Αινγνζθνχθεο Γ., ―Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε    Κξίζε      

         θαη ε Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή‖, Αζήλα, Μάηνο 2009. 

 Όπσο γξάθεη ν θαζεγεηήο Γ. Μαιιηαξφπνπινο
37

, «θαζψο ηελ πεξίνδν 2000-

2008, ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ αλαπηπζζφηαλ κε πςεινχο ξπζκνχο θαη ηα επηηφθηα 

δηαηεξνχληαλ ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα, ε δηαθνξά ηνπ επηηνθίνπ απφ ηνλ ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ νδεγνχζε ζε κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην 

ΑΔΠ θαηά 0,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην ρξφλν θαηά κέζν φξν. Σν 2009 ήηαλ ε πξψηε 

                                                 
36

 Ολνκαζηηθή κεγέζπλζε = Πξαγκαηηθή κεγέζπλζε + Δηήζηνο Πιεζσξηζκφο. 
37

 Σξάπεδα Eurobank, νπ.π., ζει. 2. 
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ρξνληά απφ ην 2000 θαη κεηά, θαηά ηελ νπνία ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ 

απμάλεηαη». 

Σν 2009 ινηπφλ θαη κεηά απφ κηα 10εηία ηδηαίηεξα ζεηηθψλ επηδφζεσλ, ην ΑΔΠ 

κεηψλεηαη θαηά 2%, επεξεαδφκελν θπξίσο απφ ηε κεγάιε πηψζε ησλ επελδχζεσλ, αιιά 

θαη ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εμαγσγψλ. Καη δπζηπρψο, ε κείσζε ζα ήηαλ 

αθφκε κεγαιχηεξε εάλ ε δεκφζηα θαηαλάισζε δελ εκθάληδε έληνλε άλνδν. Σελ ίδηα 

ρξνληά (2009), ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψλεηαη ζε δηςήθην πνζνζηφ 

(13,6%), εθηνμεχνληαο ην ρξένο ζην 115,1% ηνπ ΑΔΠ. Σν πξφβιεκα ήηαλ πιένλ 

πξνθαλέο. Μέζα ζε κηα κφιηο ρξνληά ην δεκφζην ρξένο δελ είρε απμεζεί κφλν 

εληππσζηαθά θαηά 16%
38

, αιιά είρε θζάζεη ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν ε απνπιεξσκή 

ηνπ θάληαδε αλ φρη αδχλαηε, ηνπιάρηζηνλ αβέβαηε.  

ηνλ θάζεην άμνλα ηνπ επφκελνπ Γηαγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά 

ηνπ ΑΔΠ ζηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ νη δείθηεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ 

ειιείκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Πεγή: Eurostat, Γειηίν Σχπνπ ηεο 22/4/2010, ―Euro area and EU27 government deficit at 6,3% and 

6,8% respectively‖, ζει. 5, απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα κεηαμχ 2008 θαη 2009,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  4 

Δμέιημε Γεκόζηνπ Υξένπο & Διιείκκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ 
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 Πεγή: Eurostat, νπ.π., ζει. 5. 

 

 Γηα ην 2010 αλακέλεηαη επίζεο κείσζε ηνπ ΑΔΠ
39

. Όπσο αλαθέξζεθε, απηφ 

ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη εάλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2010 ήηαλ ηζνζθειηζκέλνο, ην 

δεκφζην ρξένο ζα αχμαλε σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, δηφηη απινχζηαηα ζα κίθξαηλε ν 

παξαλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο Υξένο/ΑΔΠ. Ήδε γλσξίδνπκε φκσο φηη θαη θέηνο ν 

πξνυπνινγηζκφο ζα είλαη ειιεηκκαηηθφο θαη κάιηζηα ζε χςνο πνπ αλακέλεηαη λα 

αγγίμεη ην 8,5% πεξίπνπ
40

. Ζ δηφγθσζε ηνπ ρξένπο είλαη πξνθαλψο αλαπφθεπθηε θαη 

γηα ην 2010, νπφηε ην 2
ν
 δεηνχκελν κεηά απφ ην δεκνζηνλνκηθφ ―λνηθνθχξεκα‖, είλαη 

ην λα μαλαβξεζεί ε Διιάδα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

 

 

                                                 
39

 Δαξηλή Πξφβιεςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Οηθνλνκία, ζει. 88-90,  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-2_en.pdf. 
40

 Αλαθνίλσζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, κείσζε θαηά 39,5% ζην πξψην επηάκελν ηνπ 2010. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-2_en.pdf
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3.   Δπηηόθηα Γαλεηζκνύ 

 

Γηαηππψλεηαη επαλεηιεκκέλα ν ηζρπξηζκφο
41

, φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο ρψξεο κε 

εμίζνπ πςειφ πνζνζηφ ρξένπο σο πξνο ην ΑΔΠ. Πξάγκαηη, ζηελ Ηαπσλία ιφγνπ ράξε ν 

ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ΑΔΠ ήηαλ 192,9% ην 2009, ζην Βέιγην γηα ην ίδην έηνο 

101%, ελψ ζηε γεηηνληθή Ηηαιία ήηαλ 128,8%
42

. Χζηφζν, νη δηεζλείο επελδπηέο θαη 

ηδίσο νη 3 κεγαιχηεξνη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο
43

 πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, εθηηκνχλ – 

ελ πνιινίο φρη άδηθα – δηαθνξεηηθά ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα
44

 θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ζπληζηνχλ ζηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο ην δαλεηζκφ ηεο Διιάδαο κε πνιχ 

πςειφηεξν ηίκεκα. Ζ απνθάιπςε δε φηη ε Διιάδα παξείρε ζηελ Δ.Δ θαη άιινπο 

νξγαληζκνχο επί ζεηξά εηψλ φρη πξαγκαηηθά ζηνηρεία γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε
45

, 

φμπλε ηηο ήδε αξλεηηθέο εληππψζεηο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, κε ζπλέπεηα ηελ 

εθηίλαμε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζηα ζεκεξηλά δπζζεψξεηα επίπεδα. 

Ζ ζεκαζία ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζηελ αχμεζε ή ηελ απνθιηκάθσζε ηνπ 

χςνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο αλαθέξζεθε ήδε παξαπάλσ. Σν εληππσζηαθφ είλαη φηη – 

ππφ πξνυπνζέζεηο – ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ απηνχ κπνξεί λα νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο αθφκε θη αλ κηα νηθνλνκία έρεη κεδεληθά ειιείκκαηα θαη ηαπηφρξνλα 

θαηνξζψλεη λα απμάλεη θαη ην ΑΔΠ ηεο. ε αθξαίεο δε πεξηπηψζεηο, ην δεκφζην ρξένο 

κπνξεί λα απμάλεηαη αθφκε θαη αλ ε νηθνλνκία επηηπγράλεη ηαπηφρξνλα αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ θαη πξσηνγελή πιενλάζκαηα. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο θαηλφκελν 

                                                 
41

 Πρ. άξζξν ηνπ θαζεγεηή Γ. ηαζάθε ζηελ εθεκεξίδα ―Απγή‖ ζηηο 14/3/2010. 
42

 Πεγή: OECD Economic Outlook 87 database. 
43

 Moody’s, Fitch θαη Standard & Poors. 
44

 ρεη. IMF Country Report No. 10/217, Ηνχιηνο 2010, p.3,   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10217.pdf  
45

 Βι. ζπλέληεπμε ηνπ πξψελ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο Δ..Τ.Δ θ. Κνληνππξάθε Δ. ζηελ εθεκεξίδα  

Διεπζεξνηππία ζηηο 21/2/2010. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10217.pdf
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«ηεο ρηνλνζηηβάδαο»
46

. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Γ. Μαιιηαξφπνπιν (Μεληαία 

Δπηζεψξεζε ηξάπεδαο Eurobank ―Οηθνλνκία θαη Αγνξέο‖ ηεχρνο 9, 2010, ζει. 3),  «Σν 

θαηλφκελν απηφ δεκηνπξγείηαη φηαλ ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην εμππεξέηεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο είλαη πςειφηεξν απφ ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ. 

Καζψο ην ρξένο πξέπεη λα εμππεξεηείηαη θάζε ρξφλν πιεξψλνληαο έλα επηηφθην ζηνπο 

δαλεηζηέο, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πθηζηάκελνπ ρξένπο φηαλ δελ ππάξρεη λένο 

δαλεηζκφο είλαη ην ίδην ην επηηφθην. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ 

νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ γίλεη κηθξφηεξνο απφ ην επηηφθην, ν ιφγνο δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην 

ΑΔΠ κεγαιψλεη θαζψο ν αξηζκεηήο απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηνλ παξνλνκαζηή. Σν 

θαηλφκελν απηφ γίλεηαη πην έληνλν ζε πεξηφδνπο ρακειήο αλάπηπμεο/χθεζεο θαη 

απνπιεζσξηζκνχ, φπσο ε πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο, ε 

αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο δελ επαξθεί γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ 

εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, κε απνηέιεζκα ην ρξένο λα απμάλεηαη σο πνζνζηφ ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο ρσξίο λα ππάξρεη λένο δαλεηζκφο παξά κφλν γηα ηελ εμππεξέηεζε 

κέξνπο ησλ ηφθσλ». 

Σν θαηλφκελν «ηεο ρηνλνζηηβάδαο» ήηαλ απηφ πνπ ιεηηνπξγνχζε ππέξ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, θαζψο ε Διιάδα 

θαηφξζσλε λα απμάλεη ζεκαληηθά ην νλνκαζηηθφ ηεο ΑΔΠ θαη λα δαλείδεηαη κε ζρεηηθά 

ρακειά επηηφθηα. Ζ ξαγδαία φκσο άλνδνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ απφ πέξπζη, 

ιεηηνχξγεζε ψζηε ην θαηλφκελν απηφ λα ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα γηα ηε ρψξα. Δάλ ε 

ειιεληθή νηθνλνκία παξέκελε ηελ πξνζερή 4εηία ζε επίπεδα χθεζεο ή έζησ ρακειήο 

αλάπηπμεο, ην θαηλφκελν ηεο ρηνλνζηηβάδαο (debt snowball) ζα κπνξνχζε λα 

πξνζιάβεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο νδεγψληαο ην δεκφζην ρξένο ζε αθφκε κεγαιχηεξα 

επίπεδα. Κάηη πνπ ζεσξνχκε σζηφζν πσο δελ ζα ζπκβεί γηα 2 ιφγνπο. Αθελφο δηφηη 

                                                 
46

 ρεη. Claus Vistesen, ―Quantifying and Correcting Eurozone Imbalances - Fighting the Debt 

Snowball‖, 2010, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22943/1/MPRA_paper_22943.pdf.  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22943/1/MPRA_paper_22943.pdf
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βάζεη ηεο ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε ε Διιάδα κε ηνλ κεραληζκφ ησλ ΓΝΣ – ΔΔ – ΔΚΣ,  

ε ρψξα καο εμαζθαιίδεη ηνλ δαλεηζκφ ηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα κε  πξνλνκηαθφ  

επηηφθην  (ζπγθξηηηθά κε απηφ ηεο αλνηρηήο αγνξάο), ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν 

κε ην euribor (0,707% ην ηξίκελν) κε πεξηζψξην 3% γηα ηα πξψηα ηξία ρξφληα απφ ηελ 

εθηακίεπζε θαη 4% γηα ηα επφκελα, ελψ ην ππεξεκεξίαο επηπιένλ 2%
47

. Αθεηέξνπ δηφηη 

εθηηκάηαη φηη ε Διιάδα ζα θαηνξζψζεη λα επαλέιζεη απφ ην 2012 ζε ξπζκνχο 

αλάπηπμεο γηα ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη ζην 3
ν
 κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

4.  Πιεζσξηζκόο θαη ε Μνλεηαξηζηηθή Οξζνδνμία ηεο Δ.Κ.Σ 

 

 ηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ε επίηεπμε ελφο ρακεινχ ξπζκνχ 

πιεζσξηζκνχ ζεσξείηαη ζηφρνο κείδνλνο ζεκαζίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε χπαξμε 

πςειψλ ξπζκψλ πιεζσξηζκνχ ζε κηα ρψξα ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ 

αβεβαηφηεηαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζηξεβιψζεηο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, ζε αδπλακία 

δηελέξγεηαο αμηφπηζησλ πξνβιέςεσλ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα – πνπ ζπλεπάγεηαη 

απξνζπκία αλάιεςεο επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, νδεγεί ζε ηαρεία κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπλεπψο ζε επηδείλσζε ησλ θαηλνκέλσλ 

θηψρεηαο, θαη ππνλνκεχεη ελ ηέιεη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, 

αξλεηηθφ ζηνηρείν ελφο πεξηβάιινληνο πιεζσξηζηηθήο αλάπηπμεο, είλαη φηη νη 

επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή θαη γεληθφηεξα ζε θηλεηέο αμίεο (φπσο είλαη νη κεηνρέο) 

απνδίδνπλ ιηγφηεξν, έλαληη άιισλ κε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, φπσο απηέο ζε 

αθίλεηα, ρξπζφ, θιπ. 

                                                 
47

 Βι. ―χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ …. θαη ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο‖, 8 Μαΐνπ 2010,   

    παξ. 5, ζει. 12. 
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 Απφ κηα άιιε ζθνπηά φκσο, ν πιεζσξηζκφο είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ιχζε ζηε 

κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξένπο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

βειηησκέλεο ηζνξξνπίαο ζην ηζνδχγην εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζα απφ ηηο λέεο 

ηζνηηκίεο. Σν δεκφζην ρξένο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη νλνκαζηηθφ, πνπ ζεκαίλεη 

φηη ε θπβέξλεζε νθείιεη λα θαηαβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνπο 

θαηφρνπο ηνπ ρξένπο. Δπνκέλσο, κηα πιεζσξηζηηθή πνιηηηθή κεηψλεη ηελ πξαγκαηηθή 

αμία ησλ πιεξσκψλ πνπ ε θπβέξλεζε νθείιεη λα θάλεη. 

 Ο ξφινο ινηπφλ ηνπ πιεζσξηζκνχ σο νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. Γηα έλα κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο 

κάιηζηα, «ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε κφληκε βάζε, ήηαλ ίζσο θαη ν βαζηθφο ιφγνο 

ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ»
48

.  

 Ζ εκκνλή πάλησο ηεο ΔΚΣ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα, είρε σο θπζηθφ επαθφινπζν ηελ πνιηηηθή πςειψλ (ζπγθξηηηθά κε ηα επηηφθηα 

ηεο FED) επηηνθίσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ
49

, νδεγψληαο ζηε ζηαδηαθή ηζρπξνπνίεζε 

ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο θαη ζε πιήγκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ 

πξντφλησλ. Αιιά ην πιήγκα απηφ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, δελ επεξέαζε ην ίδην φιεο 

ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο. Οη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ – 

θαη θπζηθά ε Διιάδα – ήηαλ απηέο πνπ ππέζηεζαλ ην βαξχηεξν πιήγκα ζηηο εμαγσγέο 

ηνπο. 

                                                 
48

 Αινγνζθνύθεο Γ., Οκηιία ζε εθδήισζε κε ζέκα ‖Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ε   

Κξίζε θαη ε Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή‖, Αζήλα, 28-5-2009, δηαζέζηκε ζην 

http://www.alogoskoufis.gr/uploads/files/2009052810158.pdf. 
49

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 ην βαζηθφ επηηφθην ηεο ΔΚΣ ήηαλ 4 θνξέο πςειφηεξν απφ ηα αληίζηνηρα 

βαζηθά επηηφθηα ηεο FED (ΔΚΣ: 1%, FED: 0% – 0,25%). 

http://www.alogoskoufis.gr/uploads/files/2009052810158.pdf
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Γηα έλα ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο
50

, είλαη ζαθέο φηη ε πνιηηηθή ηνπ 

―ζθιεξνχ‖ επξψ, πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ ΔΚΣ έρεη απνηχρεη λα 

βνεζήζεη ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο. Έρεη νδεγήζεη ζην λα είλαη ηα επξσπατθά 

πξντφληα αθξηβά θαη σο εθ ηνχηνπ κε αληαγσληζηηθά. Αλ ην επξψ ππνηηκνχληαλ, ηα 

πξντφληα ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο ζα γίλνληαλ πην θηελά ζηηο μέλεο αγνξέο, ελψ ηα 

μέλα πξντφληα ζα γίλνληαλ αθξηβφηεξα ζηηο ρψξεο απηέο. Γειαδή ζα απμάλνληαλ νη 

εμαγσγέο ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο θαη ζα κεηψλνληαλ νη εηζαγσγέο ηνπο. Έηζη ζα 

κεησλφηαλ ην εκπνξηθφ ηνπο έιιεηκκα θαη ζπλαθφινπζα θαη ην ρξένο ηνπο.  

    Ζ παξαπάλσ ζέζε, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αηηηνινγείηαη σο εμήο. Ζ 

επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο λα επηθέξεη ηελ 

πνιππφζεηε αλάθακςε, γηαηί θαη νη δχν βαζηθέο πεγέο εζφδσλ γηα ην θξάηνο - 

δαλεηζκφο θαη θνξνινγία - ζπλεπάγνληαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Έηζη, ε αχμεζε 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απιψο αλαδηαλέκεη ηελ ίδηα ζπλνιηθή δήηεζε κεηαμχ ηδησηηθνχ 

θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα επέιζεη αλάθακςε κέζσ ηεο επεθηαηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη λα ζπλνδεπηεί απφ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

ηα πιαίζηα ηεο λνκηζκαηηθήο ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο, θάζε θεληξηθή ηξάπεδα, κπνξεί 

είηε λα ηππψζεη (πιεζσξηζηηθφ) ρξήκα, είηε λα αγνξάζεη θξαηηθά νκφινγα κέζσ ηεο 

θεθαιαηαγνξάο, νχησο ψζηε λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ 

νηθνλνκία. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ εχινγα ην εξψηεκα, γηαηί ε ΔΔ δελ πινπνηεί κηα επεθηαηηθή 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζήκεξα. Οη  δηαθσλίεο πνπ δηαηππψλνληαη φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο είλαη πνιιέο. Γηα ηνπο  ππνζηεξηθηέο ηεο ζθηρηήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε, ην εξψηεκα δελ είλαη αλ κπνξεί ε ΔΚΣ λα 

                                                 
50

 Stefan Gerlach, ―Are the golden years of central banking over? Monetary Policy after the Crisis‖, 

Δηζήγεζε ζην 38
ν
 ζπλέδξην ηεο Austrian National Bank , Βηέλλε, 201. 



30 

 

αγνξάζεη ηα θξαηηθά νκφινγα (δει. ην ίδην ην ρξένο) ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο, – ζαθψο 

θαη κπνξεί – αιιά πνησλ ρσξψλ θαη ζε πνην κέγεζνο. Αλ ππνηεζεί φηη ε ΔΚΣ 

πξνρσξνχζε ζε κηα ηέηνηα θίλεζε, απηφ ζα επλννχζε ηδηαίηεξα ηηο ρψξεο κε πςειφ 

δεκφζην ρξένο. Κάηη ηέηνην ζα ηζνδπλακνχζε κε επηβξάβεπζε ηεο αζπλέπεηαο ηνπο 

ζηελ επηβνιή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο θαη ηεο ιήςεο δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ θαη 

ζα θαηαξγνχζε ζηελ πξάμε ηα ζεκέιηα ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ. 

Σν γεγνλφο ηέινο φηη ε Διιάδα, φπσο θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο (ιρ. Ζλσκέλν Βαζίιεην, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία) παξνπζηάδνπλ κνλίκσο πςειά 

ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, δελ είλαη άζρεην απφ ην γεγνλφο 

φηη ην ίδην δηάζηεκα άιιεο επξσπατθέο ρψξεο εκθαλίδνπλ κεγάια εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα
51

. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ 261,9 δηο δνιαξίσλ ηνπ εκπνξηθνχ 

πιενλάζκαηνο ηεο Γεξκαλίαο γηα ην 2008
52

 πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. χκθσλα κε ηελ εηήζηα ζηαηηζηηθή επεηεξίδα γηα ην ελδνθνηλνηηθφ 

θαη δηεζλέο εκπφξην ηεο ΔΔ, πνπ εθδίδεη ε Eurostat
53

 (ζει. 136), ην 64,48% ησλ 

γεξκαληθψλ εμαγσγψλ ην 2006 θαηεπζχλνληαλ πξνο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Με άιια 

ιφγηα, νη γεξκαληθέο εμαγσγέο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δήηεζε ησλ 

εηαίξσλ ηεο ζηελ Δ.Δ. Τπφ άιιν πξίζκα, εάλ ρψξεο – κέιε κε πςειά δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα φπσο ε Διιάδα, δελ παξνπζίαδαλ ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, είλαη θάηη παξαπάλσ απφ βέβαην φηη νη γεξκαληθέο εμαγσγέο δελ ζα 

ήηαλ ζε ηφζν πςειά επίπεδα. 

                                                 
51

 Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, Πξφηαζε Φεθίζκαηνο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο ΔΔ, 14-6-2010,  

ζει. 4, §7, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-

2010-0357+0+DOC+PDF+V0//EL.  
52

 Ο.Ο..Α, Πίλαθαο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ησλ ρσξψλ – κειψλ, http://www.oecd-

ilibrary.org/content/table/20743920-2010-table2.  
53

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CV-07-001/EN/KS-CV-07-001-EN.PDF.   

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2010-0357+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2010-0357+0+DOC+PDF+V0//EL
http://www.oecd-ilibrary.org/content/table/20743920-2010-table2
http://www.oecd-ilibrary.org/content/table/20743920-2010-table2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CV-07-001/EN/KS-CV-07-001-EN.PDF
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5.  Γεκόζηνο Σνκέαο 

 

 Ζ πξνβιεκαηηθή γηα ην κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππήξμε αλέθαζελ 

πξνζθηιέο ζέκα αληηπαξάζεζεο ζε αθαδεκατθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ δεκνζηνλνκηθή 

θξίζε θαη ε ζπλαθφινπζε επηηαθηηθή αλάγθε γηα άκεζν πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ πξνθάιεζαλ, φπσο είλαη θπζηθφ, αθφκε κεγαιχηεξε ζπδήηεζε γηα ην ξφιν 

ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. Οη δε απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη, ζα ιέγακε φηη 

θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ γλσζηψλ ζρνιψλ νηθνλνκηθήο ζθέςεο. ην έλα άθξν 

απηνχ ηνπ θάζκαηνο βξίζθνληαη φζνη δεηνχλ νινέλα θαη ―ιηγφηεξν θξάηνο‖ σο 

απάληεζε ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο
54

, ελψ ζην άιιν άθξν ζπλαληνχκε λενθευλζηαλέο 

απφςεηο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηελ ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο σο αληίδνην ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
55

. 

 ην θεθάιαην απηφ επηρεηξνχκε λα εμεηάζνπκε: 

i. Δάλ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα είλαη πξάγκαηη δηνγθσκέλνο. 

ii. Δάλ ν δεκνζηνλνκηθφο εθηξνρηαζκφο ηεο ρψξαο νθείιεηαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Αλ λαη, θαηά πφζν. 

iii. Πνηνο νθείιεη λα είλαη ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα ππφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο. 

Καηαξράο, γίλεηαη επξχηεξα απνδεθηφ φηη ην ηδαληθφ κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Δίλαη πξνθαλέο ιρ. φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ ην optimum κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα είλαη κεγαιχηεξν απ’ 
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 Λρ. Γηακαληνπνύινπ Άλλα, Δηζήγεζε ζε Ζκεξίδα ―Πσο ζα μαλαρηίζνπκε ην θξάηνο ζην λέν   

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ‖, Αζήλα, 20-11-2006,  

http://www.economia.gr/data/articles/pdf/reinvevnting_the_public_sector.pdf  ζει. 36. 
55

 Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ΓΔΔ, ―Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ε απαζρφιεζε‖, Δηήζηα Έθζεζε 2009, Κεθ.   

1.2.2, ζει. 50-56, http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/EKTHESI_11.pdf.   

http://www.economia.gr/data/articles/pdf/reinvevnting_the_public_sector.pdf
http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/EKTHESI_11.pdf
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φηη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Πψο φκσο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε 

ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο; Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία εθδειψλεηαη κε πνιιέο 

κνξθέο
56

. Ζ θνξνινγία θαη νη δεκφζηεο δαπάλεο είλαη κηα κνξθή. Οη ξπζκηζηηθέο φκσο 

παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο. Δπηπιένλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα 

θάλνπκε δηεζλείο ζπγθξίζεηο θαη λα αμηνινγήζνπκε ηηο ζρεηηθέο επηδφζεηο ησλ 

νηθνλνκηψλ, είλαη ζεκαληηθφ ηα φπνηα κέηξα λα καο επηηξέπνπλ ηέηνηεο ζπγθξίζεηο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ην πην απιφ θαη ζχλεζεο κέηξν γηα ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, είλαη νη δαπάλεο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Δλίνηε ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηεο παξαιιαγέο απηψλ ησλ 

δεηθηψλ πνπ ζεσξνχληαη φηη εθθξάδνπλ αθξηβέζηεξα ηελ επίδξαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ 

νηθνλνκία. Σέηνηνη δείθηεο είλαη ε δεκφζηα θαηαλάισζε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, νη 

δεκφζηεο επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, δειαδή θαηά πφζν ην δεκφζην ζπκβάιιεη ζην ΑΔΠ. ηνλ επφκελν πίλαθα, 

παξνπζηάδνληαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηα δεκφζηα έζνδα σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ 

12 ρσξψλ –κειψλ ηεο Δ.Δ.   
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 Βαζίιεο Θ. Ράπαλνο, ―Μέγεζνο θαη Δχξνο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα‖, Η.Ο.Β.Δ, 

Ννέκβξηνο 2009, ζει. 7., http://www.iobe.gr/media/delttyp/keimerg1.pdf. 

http://www.iobe.gr/media/delttyp/keimerg1.pdf
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ΠΗΝΑΚΑ  2 

Γαπάλεο & Έζνδα Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο Πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ - 2009 

 Γαπάλεο Έζνδα 

Διιάδα 

 

50,4 36,9 

Γεξκαλία 47,6 44,3 

Γαιιία 55,6 48,1 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 51,7 40,3 

Ηηαιία 51,9 46,6 

Ηξιαλδία 48,4 34,1 

Πνξηνγαιία 51,0 41,6 

Πνισλία 44,5 37,4 

νπεδία 56,5 55,7 

Φηλιαλδία 55,6 53,2 

Βέιγην 54,2 48,2 

Σζερία 46,1 40,3 

 ΔΔ – 27 50,7 44,0 

 

Πεγή: Eurostat, Euro-indicators, News Release 55/2010 – 22 April 2010
57

,
58

 

 

 Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, κπνξεί λα δνζεί απάληεζε ζην πξψην 

δήηεκα πνπ ζέζακε. Δίλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζαθέο φηη ιακβάλνληαο σο θξηηήξην είηε 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF.   
58

 Ζ Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα γηα ηελ νπνία ε Eurostat εθθξάδεη επηθπιάμεηο, σο πξνο ηελ αθξίβεηα  

ησλ παξερνκέλσλ ζηνηρείσλ (ζει. 2 ηνπ Γειηίνπ Σχπνπ)   

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010-BP-EN.PDF
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ηηο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, είηε ηα δεκφζηα έζνδα ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ππεξβνιηθά κεγάινο. Σν πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

(50,4%) είλαη πνιχ θνληά ζηνλ επξσπατθφ κέζν φξν, ελψ ηα δεκφζηα έζνδα σο 

πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ είλαη απφ ηα κηθξφηεξα παλεπξσπατθά.  

 Αο πξνζηεζεί επίζεο ην φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, κνινλφηη αθνξνχλ ην 

ηειεπηαίν κφλν έηνο (2009), δελ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Όπσο δηαβάδνπκε θαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαζεγεηή Β. Ράπαλνπ 

(νπ.π, Πίλαθαο Η.1), ην πνζνζηφ δαπαλψλ θαη εζφδσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη γηα 

ηελ Διιάδα κηθξφηεξν ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ γηα φιε ηελ πεληαεηία 2002 – 2006. 

Σέινο, ζεσξνχκε πσο ε ζχγθξηζε πνπ γίλεηαη κε ρψξεο ηεο Δ.Δ (θαη φρη ιρ. κε ρψξεο 

απφ άιιεο επείξνπο) είλαη απνιχησο δφθηκε δηφηη κε ηα θξάηε απηά ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζην ίδην – ιίγν πνιχ – επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

 Δπφκελν ζέκα είλαη εάλ θαη θαηά πφζν ε παξνχζα δεκνζηνλνκηθή εθηξνπή έρεη 

ηηο ξίδεο ηεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν ζέκα φκσο απηφ είλαη αξθεηά 

πνιχπινθν γηα λα κπνξεί λα δνζεί κηα απιή απάληεζε. Δπηρεηξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε 

ην ζέκα κέζα απφ ηελ εμέηαζε επηκέξνπο ζηνηρείσλ. 

α) Τπνζηεξίρζεθε επαλεηιεκκέλσο φηη  ν δεκφζηνο ηνκέαο απαζρνιεί 

ππεξάξηζκν πξνζσπηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάξπλε δπζβάζηαρηα ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Πξνζπεξλάκε ηηο φπνηεο ππεξβνιέο
59

 πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ 

δηαηππσζεί γηα ην ζέκα απηφ θαη ζα εμεηάζνπκε κφλν εάλ ππήξμε κηα πξάγκαηη 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ηέηνηα πνπ λα δηθαηνινγεί 

ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε ππεξθφξησζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε πιενλάδνλ πξνζσπηθφ 

ζπλέβαιιε ζηνλ δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπγθξίλνπκε ηα πνζά 

                                                 
59

 Πρ. Alpha Bank, ―Οηθνλνκηθφ Γειηίν – Σεχρνο 111‖, ζει. 3, φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα 1 εθαηνκκχξην  

δεκνζίνπο ππαιιήινπο ην 2008,   http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_111.pdf.  

http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_111.pdf
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πνπ δαπαλήζεθαλ γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ηα έηε 2004 θαη 2009. Γηα επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε, εμεηάδνπκε ηα πνζά απηά σο πνζνζηά επί ηνπ ΑΔΠ (αληί γηα ηα απφιπηα 

κεγέζε). χκθσλα κε ηνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εηψλ 2005 θαη 2010
60

, νη 

δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην 2004 αλήιζαλ ζην 10,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρξνληάο εθείλεο, ελψ ην 2009 έρνληαο απμεζεί ειάρηζηα πξνζέγγηζαλ ην 10,6% ηνπ 

ΑΔΠ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη αβίαζηα είλαη φηη ην θφζηνο κηζζνδνζίαο, ρσξίο 

βέβαηα λα εμεηάδνπκε αλ είλαη πςειφ ή φρη, δελ επζχλεηαη γηα ηελ θαηάξξεπζε ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

 β) Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ε αλεπάξθεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ 

αληηκεηψπηζε κηαο εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο
61

, ζηελ είζπξαμε βεβαησκέλσλ θαη 

ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ θαη θπζηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξανηθνλνκίαο
62

, ζπλέηεηλε 

απνθαζηζηηθά ζηελ θαηάξξεπζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ ηα ηειεπηαία έηε.  

Ζ αδπλακία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη 

ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθή, θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηεο απηή 

θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ησλ ειιεηκκάησλ. Δπ’ 

απηνχ αξθεί λα αλαθέξνπκε έλα κφλν παξάδεηγκα. Σν 2005 ήηαλ κηα ρξνληά 

εληππσζηαθήο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά 5,14%
63

. Σελ 1
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 2005 

επίζεο, απμήζεθαλ νη ζπληειεζηέο ηνπ ΦΠΑ θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα (απφ 8% ζε 

9%, απφ 18% ζε 19% θαη απφ 4% ζε 4,5%). Πάξαπηα, ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

απφ ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο απμήζεθαλ κφλν θαηά 2,8%!
64

.  

                                                 
60

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παίξλνπκε ηα ζηνηρεία απφ ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ ακέζσο επφκελσλ εηψλ, 

είλαη δηφηη απηνί πεξηιακβάλνπλ αθξηβέζηεξεο εθηηκήζεηο γηα ηα κεγέζε πνπ δηακνξθψζεθαλ ηειηθά. 
61

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ―Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ γηα ην 2009‖, ζει. 118. 
62

 Schneider Fr., Οκηιία ζην ―International  Conference on International Business 2010‖, Παλεπηζηήκην  

Μαθεδνλίαο, Μάηνο 2010. 
63

 Απφ 185.813 ζε 195.366 εθαηνκκχξηα επξψ (Δ..Τ.Δ, νπ.π). 
64

 ηνηρεία απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2007. 
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Γεληθά,  ην πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ σο πξνο ην Αθαζάξηζην Δζληθφ 

Πξντφλ (ΑΔΠ) ζηελ Διιάδα, είλαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά ρακειφηεξν 

απφ ην αληίζηνηρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, ηα θνξνινγηθά έζνδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κεηψλνληαη 

ρξφλν κε ηνλ ρξφλν
65

. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  5 

Δμέιημε Φνξνινγηθώλ Δζόδσλ σο Πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ 

 

  

γ) Ο δεκφζηνο ηνκέαο επηθξίζεθε θαη πάιη επ’ επθαηξία ηεο θξίζεο, γηα ηελ 

αβάζηαρηε γξαθεηνθξαηία ηνπ, πνπ επηβαξχλεη ππέξκεηξα ηνλ πγηή ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ κειέηε
66

 ηνπ νιιαλδηθνχ CPB γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δ.Δ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη σο κηα απφ ηηο πην γξαθεηνθξαηηθέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Σν 

θφζηνο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζηε ρψξα καο αλέξρεηαη ζην 6,8% ηνπ ΑΔΠ. χκθσλα 

                                                 
65

 Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, ―Πξνηάζεηο γηα ηελ Αλακφξθσζε ηνπ Φνξνινγηθνχ 

πζηήκαηνο‖, Ηαλνπάξηνο 2010, ζει. 4, http://www.oe-e.gr/publ/for2010/for2010.pdf.  
66

 Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, “Intra-EU differences in regulation-caused  

administrative burden for companies‖, Γεθέκβξηνο 2005, ζει. 14,    

http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/memorandum/136/memo136.pdf. 

http://www.oe-e.gr/publ/for2010/for2010.pdf
http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/memorandum/136/memo136.pdf
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κε ηελ έξεπλα κάιηζηα, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο επσκίδνληαη έλα κεγαιχηεξν – 

αλαινγηθά – βάξνο απ’ φηη νη κεγάιεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά επαρζέζηεξε ηε 

γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα, αθνχ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηνλ 

ζπληξηπηηθφ φγθν ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο
67

. 

Δλ θαηαθιείδη, δελ ρσξά ακθηβνιία φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε κεηαμχ 

θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη δελ κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζεί απηφ. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα ρξεζηκνπνηεί 6 αζξνηζηηθνχο δείθηεο ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα απνηηκεζεί ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο. ηελ 

ηειεπηαία ηεο Έθζεζε "Governance Matters VIII: Governance Indicators for 1996–

2008"
68

, ε Διιάδα επηηπγράλεη ζρεηηθά κέηξηα απνηειέζκαηα, κε ρεηξφηεξε επίδνζε 

απηή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

 Σν ειιεληθφ θξάηνο νθείιεη λα κεηαηξαπεί ζηαδηαθά ζε παξάγνληα πνπ ζα 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αληί λα ζέηεη εκπφδηα 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο
69

. Μεηαμχ ησλ ελδεηθλπφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ πξνηείλνληαη, ε 

απινπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη εξγαζίαο, 

ε ηαρχηεξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ν απζηεξφηεξνο έιεγρνο ηεο ζεκηηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ε κεξηθή έζησ ζχλδεζε 

ησλ ακνηβψλ ζην δεκφζην ηνκέα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ κε 

ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη γεληθφηεξα ηελ εδξαίσζε ζπλζεθψλ 

                                                 
67

 Ιλζηηηνύην Μηθξώλ Δπηρεηξήζεσλ ΓΔΒΔΔ, ―Μειέηε δηεξεχλεζεο αλαγθψλ ησλ κηθξψλ ειιεληθψλ  

επηρεηξήζεσλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο‖, 2008, ζει. 22,   

http://www.imegsevee.gr/anagkes.pdf. 
68

 Βι. http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c89.pdf γηα ηελ Διιάδα. 
69

 Alpha Bank, ―Οηθνλνκηθφ Γειηίν‖, Σεχρνο 111, ζει. 8. 

http://www.imegsevee.gr/anagkes.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/c89.pdf
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καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ζα κεγηζηνπνηνχλ ηνλ παξαγφκελν πινχην απφ 

λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο.  

Θεσξνχκε φκσο πξσηίζησο, πσο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία επηβάιιεηαη ε 

ιήςε φισλ εθείλσλ ησλ κέηξσλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ πνιχπιεπξα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ρψξαο. Όπσο ήδε εθηέζεθε, ην νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ε αδηάθνπε φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζηζηά ηηο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ κνλφδξνκν γηα ηελ επηβίσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Παξεκπηπηφλησο εδψ, ππελζπκίδνπκε φηη ε Διιάδα είλαη κηα κηθξή ρψξα 

πνπ ιακβάλεη ηηο ηηκέο φπσο αθξηβψο απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηεζλή αγνξά. 

 

6.  Απαζρόιεζε 

 

 ε επίπεδν Δ.Δ, ε επέθηαζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα. Ζ Δurostat παξαηεξεί φηη «ην κεξίδην 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε κεξηθή απαζρόιεζε απμήζεθε ζηελ Δπξώπε ησλ “27” θαηά ηελ 

ηειεπηαία ρξνληά (δεύηεξν ηξίκελν) θαηά ζρεδόλ 0,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, πνπ είλαη κηα 

ζρεηηθά κεγάιε αύμεζε». ε εζληθφ επίπεδν, κάιηζηα, πνιιέο ρψξεο πξνζέθπγαλ 

ηδηαίηεξα ζε απηφ ην κέζνλ (Δζζνλία, Ηξιαλδία θ.ά.) (πεγή: εθεκεξίδα Σν Βήκα ηεο 

Κπξηαθήο, 13-12-2009). Ζ αχμεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιακβαλνκέλεο 

ππφςε ηεο ελππάξρνπζαο θξίζεο, ε νπνία ην ίδην ηξίκελν νδήγεζε ζε κείσζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηα 27 θξάηε - κέιε θαηά 1,9% θαη ηεο παξαγσγήο θαηά 5%.   

    Σν εηδηθφ βάξνο επίζεο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

ρψξα ζε ρψξα. Δλψ ζηε Γεξκαλία ε κεξηθή απαζρφιεζε μεπεξλά ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο 
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απαζρφιεζεο, ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 5,8%. Ζ Οιιαλδία 

πξσηνπνξεί ζηνπο δείθηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε ην 

εληππσζηαθφ 47,6% αθνινπζνχκελε απφ ηε νπεδία ζηελ νπνία ην πνζνζηφ αλέξρεηαη 

ζην 27%, κε ηειεπηαίεο ηηο Βνπιγαξία (2,6%) θαη ινβαθία (2,3%)
70

. Αμηνζεκείσηε 

δηαθνξνπνίεζε πθίζηαηαη θαη ζηα πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε ζπκβφιαηα 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Απφ ηελ ίδηα πεγή (ζει. 6, Πίλαθαο 10), παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

Ηζπαλία νη ζπκβάζεηο απηέο αθνξνχλ ην 30,1% ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ Διιάδα ην 

10,3%, ζηε Γαιιία ην 14,2%, ελψ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κφιηο ην 5,3% ηνπ ζπλφινπ. 

    Ζ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο πξσηνπνξεί θαη ζε έλα αθφκε ζεκείν. ε απηφ 

ηεο απηναπαζρφιεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε 2009 γηα ηελ 

Απαζρφιεζε, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Απαζρφιεζεο, θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ θαη ίζσλ 

επθαηξηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
71

, ην πνζνζηφ απηναπαζρνινχκελσλ ζηελ 

Διιάδα ήηαλ 34,4%, ελψ ν επξσπατθφο κέζνο φξνο ήηαλ γηα ην ίδην έηνο 15,7%. Δίλαη 

πξνθαλέο ινηπφλ, θξίλνληαο θαη κφλν απφ ηα πνζνζηά κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη 

απηναπαζρνινπκέλσλ ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζε ζρέζε κε απηά ησλ 

επξσπαίσλ εηαίξσλ καο, φηη ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ειαζηηθή.  

    Σαπηφρξνλα, ζηα πιαίζηα ηεο ΔΔ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπληζηνχλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ,  απαζρνιψληαο ηα δχν ηξίηα ζρεδφλ ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
72

. ηε ρψξα καο, ηα πνζνζηά απηά είλαη αθφκε πςειφηεξα ελψ 

θαη ην κέζν κέγεζνο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζ’ απηέο είλαη κηθξφηεξν, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ην ξφιν ησλ ΜΜΔ θαζνξηζηηθφ ζηε δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ 

                                                 
70

 Πεγή: Eurostat, Labour Market Latest Trends – 1st quarter 2009 data, p.4, Table 6,     

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-035/EN/KS-QA-09-035-EN.PDF. 
71

 Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=642&furtherNews=yes.  
72

 Mihail D., Personnel Review Journal, ISSN: 0048-3486, September 2003. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-035/EN/KS-QA-09-035-EN.PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=642&furtherNews=yes
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πνιηηηθήο απαζρφιεζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

απφ 0-4 εξγαδφκελνπο, αληηζηνηρνχλ ζην 94,6% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα, 

ήηνη 875.706 επί ζπλφινπ 902.631 επηρεηξήζεσλ
73

. 

    Οινθιεξψλνληαο ηε ζχληνκε απηή πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

πξνζζέηνπκε φηη ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηδείλσζε θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ πνιηηψλ γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα 316 ηνπ Δηδηθνχ 

Δπξσβαξφκεηξνπ ηεο 9-9-2009, ην έλα ηξίην ησλ εξγαδνκέλσλ «αλεζπρεί πνιχ» γηα ην 

φηη ελδέρεηαη λα ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ εμαηηίαο ηεο θξίζεο, ελψ αθφκε πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη αλεζπρνχλ κήπσο ράζεη ηελ εξγαζία ηνπ ν ζχληξνθφο ηνπο (38%) ή ηα 

παηδηά ηνπο (47%). Ζ αλεζπρία απηή ζπλδπάδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ 6 

ζηνπο 10 Δπξσπαίνπο ζεσξνχλ φηη νη ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δελ έρνπλ αθφκα εκθαληζηεί θαη κφλν ην 28% πηζηεχεη φηη ε θξίζε έρεη θνξπθσζεί. 
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 Δζληθό Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ, ―Ζ θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ‖, Δηήζηα  

Έθζεζε 2008, ζην http://observatory.eommex.gr/eommex/summary_annual_report_2008_gr.pdf.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΜΔΡΟ  Γ΄ 

 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Ζ δηαηχπσζε κειινληηθψλ εθηηκήζεσλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο ζπληζηά παξαθηλδπλεπκέλν έξγν. Οη δε νηθνλνκνιφγνη, είλαη δηάζεκνη γηα ηηο 

ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο ηνπο. Ζ γλσζηή ξήζε ηνπ λνκπειίζηα αθαδεκατθνχ John K. 

Galbraith φηη ―ε κφλε αμία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ είλαη φηη θάλνπλ ηελ 

αζηξνινγία λα θαίλεηαη αμηφπηζηε‖ είλαη ραξαθηεξηζηηθή. ην ηειεπηαίν απηφ κέξνο 

ηεο εξγαζίαο, εμεηάδνληαη νξηζκέλα, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ελδερφκελα ζελάξηα γηα 

ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δηαηππψλεηαη κηα ζπκπεξαζκαηηθή άπνςε γηα 

ηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο ηελ επφκελε 4εηία, έρνληαο σο βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην πξψην θαη δεχηεξν κέξνο.   

 

1.  Ζ Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Υξένπο από ηηο Γηεζλείο Αγνξέο Οκνιόγσλ 

  

Σα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ην ρξένο είλαη βεβαίσο πςειά θαη ζε άιιεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ, ζηηο νπνίεο φκσο, ζε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο 

απφ εγρψξηνπο απνηακηεπηηθνχο πφξνπο. ηελ Διιάδα ε αθαζάξηζηε εζληθή 

απνηακίεπζε, δεκφζηα θαη ηδησηηθή καδί, κφιηο μεπεξλνχζε ην 7% ηνπ ΑΔΠ ην 2008 
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θαη ην 5% ην 2009, πνζφ ηειείσο αλεπαξθέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε αθφκε θαη ησλ 

επελδχζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ πάγηνπ θεθαιαίνπ πνπ κεηψλεηαη 

ιφγσ ησλ απνζβέζεσλ
74

. Ζ πζηέξεζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηα κεγάια δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, αιιά θαη ζηελ ηαρεία αχμεζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ νπνία επέηεηλε ε δεκνζηνλνκηθή 

ραιάξσζε. Σελ πεληαεηία 2004-2008 ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζε ζηαζεξέο ηηκέο 

απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3,8%, ελψ ζηε δψλε ηνπ επξψ ν αληίζηνηρνο ξπζκφο 

ήηαλ 1,5%. Δμάιινπ, ηελ πεξίνδν 1996-2008 ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαηά κέζν φξν 

αληηζηνηρνχζε ζην 72% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Διιάδα, έλαληη 57% ζηε δψλε ηνπ επξψ
75

. Ζ 

ρακειή εγρψξηα απνηακίεπζε θαηέζηεζε ινηπφλ αλαπφθεπθηε ηελ πξνζθπγή 

απνθιεηζηηθά ζηηο δηεζλείο αγνξέο νκνιφγσλ γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο. 

Ζ ελίζρπζε ηεο πεπνίζεζεο πεξί αλαπφθεπθηεο επηθείκελεο ρξενθνπίαο
76

 ηεο 

ρψξαο θαη σο εθ ηνχηνπ ε κεγέζπλζε ησλ επηζθαιεηψλ νδήγεζαλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 

ζε χςνο ξεθφξ ηα επηηφθηα ησλ πεληαεηψλ θαη δεθαεηψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, αθφκε 

θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ δηάξθεηαο κηθξφηεξνπ ηνπ έηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 

ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα, ζήκαλε ηελ 

αληηζηξνθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρηνλνζηηβάδαο πνπ πεξηγξάθεθε ζην 2
ν
 κέξνο. Δθφζνλ 

ηα πνζά πνπ δαλείδεηαη ην θξάηνο είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα ζπλνιηθά πνζά πνπ πξέπεη 

λα θαηαβάιιεη γηα ηφθνπο, ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ζα αξρίζεη λα απμάλεηαη 

ζηαζεξά. 

 

 

                                                 
74

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ―Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ην έηνο 2009‖, ζει. 23. 
75

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, νπ.π., ζει. 23. 
76

 Με ηνλ φξν ρξεσθνπία ελλνείηαη εδψ ε θήξπμε κηαο κνλνκεξνχο παχζεο φισλ ησλ πιεξσκψλ πνπ   

   πξνθχπηνπλ απφ ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. 
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2.  ελάξηα Δμόδνπ από ηελ Κξίζε 

 

 

 Οη ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο δελ εμαληινχλ ην 

πιήζνο ησλ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ. Δληνχηνηο, κειεηνχκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο  πξνηάζεηο 

δηφηη ζεσξνχκε πσο είλαη απηά πνπ πξνθαινχλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηε ζρεηηθή 

αθαδεκατθή ζπδήηεζε.  

 

i. “Πηώρεπζε” 

 

 

Δίλαη δπλαηφλ κηα ρψξα λα ρξενθνπήζεη; Όπσο φινη γλσξίδνπκε, ε πηψρεπζε 

κηαο εηαηξίαο ζεκαίλεη ην νξηζηηθφ πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, φηη νη πηζησηέο 

απνδεκηψλνληαη απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, φηη νη 

ππάιιεινη ηεο απνιχνληαη, θιπ. Τπ’ απηή ηελ έλλνηα, είλαη πξνθαλέο φηη έλα θξάηνο 

δελ κπνξεί λα ρξενθνπήζεη θαη άξα ε πηψρεπζε ηνπ έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκνιφγν Β. Βηιηάξδν
77

 νη ζπλέπεηεο κηαο αδπλακίαο 

εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο:  

(α)  Οη πηζησηέο ελφο θξάηνπο ράλνπλ εμ’ νινθιήξνπ ή έλα κέξνο απηψλ πνπ 

ηνπ έρνπλ δαλείζεη, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηφθνπο ησλ ρξεκάησλ ηνπο. πρλά βέβαηα, 

ζηα πιαίζηα δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπκθσλείηαη ε πιεξσκή ελφο πνζνζηνχ ησλ 

ρξεψλ (γηα παξάδεηγκα, ζηε γλσζηή θξίζε ηεο Αξγεληηλήο νη πηζησηέο έραζαλ κέρξη 

θαη ην 75% ησλ απαηηήζεσλ ηνπο).  

(β) Σν ίδην ην θξάηνο «επηβαξχλεηαη» θπξίσο ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ πηζηνιεπηηθφ 

                                                 
77

 Απφ άξζξν δεκνζηεπκέλν ζην http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/1612.aspx ζηηο 20/11/2009.  

http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/1612.aspx
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ηνπ ―ζάλαην‖. Γειαδή, ην θξάηνο δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα δαλείδεηαη απφ ηηο 

ρξεκαηαγνξέο, πφζν κάιινλ κε ινγηθά επηηφθηα.  

(γ)  Σα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα ηεο ρξενθνπίαο ελφο θξάηνπο ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ νηθνλνκία είλαη θαηαζηξνθηθά. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί: 

 κία κεγάιε ηξαπεδηθή θξίζε (νη ηξάπεδεο είλαη ζπλήζσο απηέο πνπ θαηέρνπλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νκνιφγσλ δεκνζίνπ, ηα νπνία ππνρξενχληαη λα 

―απνζβέζνπλ‖),  

 κία εθηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε (κείσζε εγρψξηαο δήηεζεο, θπγή επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγήο, άλνδνο ηνπ πιεζσξηζκνχ, 

θαηάξξεπζε ρξεκαηηζηεξίνπ, γεληθεπκέλν πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο, θιπ.), 

 κία λνκηζκαηηθή θξίζε (νη μέλνη επελδπηέο ―απνθεχγνπλ‖ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ην ―ρξενθνπεκέλν‖ λφκηζκα), θαη 

 δηαηαξαρή ησλ φξσλ εκπνξίνπ. 

(δ)  Οη απνηακηεχζεηο ησλ πνιηηψλ κεηψλνληαη, είηε επεηδή είλαη πηζησηέο ηνπ 

θξάηνπο ηνπο, είηε επεηδή ην λφκηζκα ππνηηκάηαη ξαγδαία (θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ηηο 

ρψξεο ηνπ Δπξψ). Ζ έκκεζε επηβάξπλζή ηνπο φκσο απφ ηα θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ Οηθνλνκία ηνπ θξάηνπο (ηξάπεδεο, επηρεηξήζεηο, θιπ) είλαη αθφκε 

πην επψδπλε, θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο αλεξγίαο πνπ αθνινπζεί, θαη ηεο απψιεηαο 

κεγάινπ κέξνπο θνηλσληθψλ παξνρψλ. 



45 

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζεσξνχκε πσο ην ελδερφκελν κηαο επίζεκεο 

ειιεληθήο αλαγγειίαο
78

 πεξί αδπλακίαο απνπιεξσκήο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο δελ 

ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο, ρσξίο βέβαηα λα κπνξεί λα απνθιεηζηεί.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη νη ζπλέπεηεο κηαο ελδερφκελεο 

ρξεσθνπίαο ηεο ρψξαο δελ ζα είλαη κφλν νηθνλνκηθέο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, εχινγα 

ζα αλέκελε θαλείο θαη παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο φπσο θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζεζκψλ, αθφκε θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ κέρξη θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ. 

 

 

ii. Δγθαηάιεηςε ηεο Δπξσδώλεο 

 

 

Ζ άπνςε πνπ ππνζηεξίδνπκε εδψ είλαη πσο ε Διιάδα φρη κφλν δελ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαιείςεη ην θνηλφ λφκηζκα, αιιά θαη πσο είλαη αλνξζνινγηθφ ην επηρείξεκα ππέξ 

απηήο.  

Υάξηλ ζπληνκίαο, πξνζπεξλάκε ηηο φπνηεο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο
79

 δπζθνιίεο ζα 

είρε έλα ηέηνην εγρείξεκα θαη εζηηάδνπκε ζην ακηγψο νηθνλνκηθφ κέξνο. Δάλ ππνηεζεί 

φηη ε Διιάδα εγθαηέιεηπε ην επξψ γηα λα επηζηξέςεη ζηε δξαρκή, απηφ ζα ζήκαηλε κηα 

άκεζε ππνηίκεζε ηνπ λένπ λνκίζκαηνο. Δάλ ινηπφλ ππνζέζνπκε – κε κηα πνιχ 

ζπληεξεηηθή εθηίκεζε – κηα παξάιιειε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 15% κφλν, ην 

Γεκφζην Υξένο (ην νπνίν απνηηκάηαη ζε επξψ) ζα αχμαλε ακέζσο απφ ην ηξέρνλ 

                                                 
78

 ρεη. U.S Department of State, CRS Report for Congress, ―The Argentine Financial Crisis: A 

Chronology of Events‖, 31/1/2002, θαζψο θαη BBC News, ―Argentina suspends debt payments‖, 

25/12/2001 ζην http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1727922.stm.  
79

 Ζ Διιάδα εμαθνινπζεί λα είλαη απφ ηηο πιένλ θηινεπξσπατθέο ρψξεο ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ   

πνιηηψλ ηεο πεγή: Δπξσβαξφκεηξν 72, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_first_en.pdf. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1727922.stm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_first_en.pdf
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επίπεδν ηνπ 120% ζην 138% ηνπ ΑΔΠ
80

. Σν κέγεζνο κηαο ηέηνηαο επηδείλσζεο κπνξεί 

λα γίλεη πεξηζζφηεξν ζαθέο εάλ αλαινγηζηνχκε κφλν ηα θνξνινγηθά, εηζνδεκαηηθά θαη 

άιια κέηξα πεξηθνπψλ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ αξρή ηνπ 

έηνπο κε ζθνπφ λα κεησζεί ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 5 πεξίπνπ 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο
81

. Έρνληαο ππφςε απηφ βέβαηα, νη ππνζηεξηθηέο κηαο ηέηνηαο 

πξννπηηθήο ππνζηεξίδνπλ πσο κέξνο ηνπ παθέηνπ γηα ηελ έμνδν απφ ηελ επξσδψλε 

επηβάιιεηαη λα είλαη θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ρξένπο κνλνκεξψο ζην λέν λφκηζκα. Αθφκε 

θαη εάλ δερζνχκε πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ εθηθηφ, ν πξνβιεκαηηζκφο καο εμαθνινπζεί 

λα πθίζηαηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Doug McWilliams ηνπ βξεηαληθνχ ―Centre for Economics and 

Business Research‖ (CEBR), ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ην θνηλφ λφκηζκα ζα 

κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο ρψξεο – κέιε. Ζ Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία 

θαηά πξψην ιφγν θαη ε Ηηαιία δεπηεξεπφλησο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαγθαζηνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα επηινγή θαη ζπλεπψο φιν ην εγρείξεκα ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο 

λα βξεζεί ζηα πξφζπξα ηεο νινθιεξσηηθήο θαηάξξεπζεο. Μηα απεηιή δηάιπζεο ηνπ 

επξψ ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή, θαζψο ζα εγθαηλίαδε αληαγσληζηηθέο ππνηηκήζεηο 

λνκηζκάησλ θαη – ην ρεηξφηεξν – ζπλερείο δηαθπκάλζεηο ησλ λέσλ εζληθψλ λνκηζκάησλ 

κέζσ ησλ αγνξψλ, θάηη πνπ είλαη πξνθαλέο πσο δελ επηζπκεί θαλείο. Καη θπζηθά, έλα 

πξφζζεην θφζηνο πξνζαξκνγήο λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην ―λέν‖ εζληθφ 

λφκηζκα, νη νπνίνη ζεκεησηένλ έκαζαλ πιένλ λα δνπλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ 

ίδηα γιψζζα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ησλ αγαζψλ ζε έλα θνηλφ λφκηζκα. 

Μνλαδηθφ ζεηηθφ κηαο ηέηνηαο εμέιημεο, είλαη φηη ε ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο 

ζα βνεζνχζε – πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ – ηε ρψξα λα κεηψζεη ηελ αηκνξξαγία ηνπ 

                                                 
80

 120 x 15% = 138. 
81

 Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, Πίλαθαο 3.1, http://www.mof-

glk.gr/proypologismos/2010/books/proyp/index.html  

http://www.mof-glk.gr/proypologismos/2010/books/proyp/index.html
http://www.mof-glk.gr/proypologismos/2010/books/proyp/index.html


47 

 

ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δθηηκνχκε σζηφζν, φπσο νη 2 ππνηηκήζεηο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80
82

 αιιά θαη γεληθφηεξα ε ζπλερήο δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο ηεο 

πεξηφδνπ εθείλεο, αδπλαηνχζε λα απνηειέζεη απφ κφλε ηεο έλα ηζρπξφ εθαιηήξην γηα 

ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο, ην ίδην αλαπνηειεζκαηηθέο ζεσξνχκε πσο ζα ήηαλ 

καθξνπξφζεζκα νη πηζαλέο ππνηηκήζεηο ηεο δξαρκήο ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ.  

 

 

iii. Αλαδηάξζξσζε ηνπ Γεκόζηνπ Υξένπο 

 

 

 Σν δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο απνηειείηαη - σο επί ην πιείζηνλ – απφ έλα 

ραξηνθπιάθην θξαηηθψλ νκνιφγσλ ρξνληθήο δηάξθεηαο ιίγσλ κελψλ έσο 15 έηε
83

. Σα 

επηηφθηα απηψλ ησλ νκνιφγσλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηά ηνπο, ηε 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ εθδφζεθαλ, ηηο εθηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ 

γηα ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, θιπ. Με ηνλ φξν αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, ελλνείηαη κηα 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

θαηφρσλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ε νπνία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα ειάθξπλζε ηεο 

ππνρξέσζεο εμφθιεζεο ησλ νκνιφγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ε ρψξα. Ζ ειάθξπλζε απηή 

κπνξεί λα ιάβεη ηξεηο θπξίσο κνξθέο: 

 

 Μηα αλαινγηθή πεξηθνπή
84

 φισλ ησλ αμηψλ ησλ νκνιφγσλ θαηά έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, ιρ. θαηά 15%. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, γηα θάζε 1 επξψ 

                                                 
82

 Ηαλνπάξηνο 1983 θαη Οθηψβξηνο 1985. 
83

 Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, χλζεζε Υξένπο αλά Λήμε, 

http://www.pdma.gr/(S(gqcvim453gk1ve55aeb0nw45))/StaticPage1.aspx?pagenb=442. 
84

 Γλσζηή θαη σο ―θνχξεκα‖ (haircut) ζηελ αξγθφ ηεο νηθνλνκηθήο εηδεζενγξαθίαο. 

http://www.pdma.gr/(S(gqcvim453gk1ve55aeb0nw45))/StaticPage1.aspx?pagenb=442
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πνπ ζα έπξεπε λα πιεξψζεη ην ειιεληθφ ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ζηνπο 

νκνινγηνχρνπο, ζα απνδίδνληαη κφλν 85 ιεπηά ηνπ επξψ. 

 Μηα – αλαινγηθή ή κε – παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ νκνιφγσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, φινη νη ηίηινη πνπ ιήγνπλ εληφο ηεο επφκελεο 5εηίαο ζα 

πιεξσζνχλ κε θαζπζηέξεζε 6 κελψλ. 

 Οπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ.  

Έλα εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζπρλά, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνρξεσζνχλ νη θάηνρνη νκνιφγσλ ψζηε λα πξνζέιζνπλ ζε έλα ηξαπέδη ηέηνησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ψζηε λα απνζπαζζεί έλαο ζπκβηβαζκφο ή κηα ξχζκηζε ηνπ ρξένπο 

πνπ ζα ήηαλ επλντθή γηα ηε ρψξα. Γπζηπρψο, ε πξφηαζε ηνπ ΓΝΣ
85

 πεξί δεκηνπξγίαο 

ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ αλαδηάξζξσζεο ρξεψλ θαη ην ζρεηηθφ ζπλέδξην ηεο 

22/1/2003 ζηελ Οπάζηλγθηνλ, δελ κπφξεζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηέιεζκα. ην ζεκείν 

απηφ πάλησο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί πσο είλαη κχζνο ε άπνςε φηη ηζηνξηθά, 

ζπαλίσο έρεη επηηεπρζεί αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. χκθσλα κε ηνπο  

Federico Sturzenegger θαη Jeromin Zettelmeyer ζην ―Debt Defaults and Lessons from a 

Decade of Crises‖ (Chapter 1, p.10)
86

, ε αζέηεζε πιεξσκήο ηνπ ρξένπο εθ κέξνπο 

θξαηψλ θαηά ην 19
ν
 θαη ηνλ 20

ν
 αηψλα, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

νδήγεζε ζε θάπνηαο κνξθήο δηαθαλνληζκφ κεηαμχ ηεο ρψξαο-νθεηιέηε θαη ησλ 

πηζησηψλ ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, είλαη θαηαξράο ζεηηθφ, φηη ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν ζηα ρέξηα κεγάισλ 

ζεζκηθψλ παξαγφλησλ (ηξαπεδψλ, αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, εηαηξηψλ δηαρείξηζεο 

επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ) θαη φρη κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ, θαη άξα είλαη ζρεηηθά 

                                                 
85
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εχθνιε ε ζπλεχξεζε ηνπ ζπλφινπ απηψλ ζε έλα θνηλφ ηφπν δηαιφγνπ. Καηά δεχηεξν 

ιφγν, ε θπξηαξρηθή ζέζε ηεο ΔΚΣ ζην επξσπατθφ πηζησηηθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα 

πηέζεη – άκεζα ή έκκεζα – ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο πνπ είλαη θάηνρνη ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ ζε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε, εθφζνλ βέβαηα ζα ππήξρε θαη ε αλάινγε πνιηηηθή 

βνχιεζε εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ. 

Ζ πξφζθαηε επηηπρήο αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ νπνία 

πξνρψξεζε ην Νηνπκπάη, εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ παξαπάλσ ζέζε
87

. Έλα άιιν 

γλσζηφ παξάδεηγκα αλαδηάξζξσζεο δεκνζίνπ ρξένπο είλαη απηφ ηνπ Μεμηθνχ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1989
88

. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη δαλείζηξηεο ηξάπεδεο ήηαλ πάλσ απφ 

600. Πάξαπηα, έγηλε θαηνξζσηφ λα ζπγθξνηεζεί κηα επηηξνπή κε εθπξνζψπνπο 15 

ηξαπεδψλ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, αξρηθή πξφηαζε ηεο επηηξνπήο 

ησλ πηζησηψλ ήηαλ ε πεξηθνπή ηνπ ρξένπο θαηά 15%, ελψ ην Μεμηθφ δεηνχζε 55%. Με 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γ.Ν.Σ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, θαηέζηε εθηθηή κεξηθνχο 

κήλεο κεηά ζηελ Οπάζηγθηνλ κηα ηειηθή ζπκθσλία, γηα κείσζε ησλ νθεηινκέλσλ θαηά 

35%.   

Γηα νξηζκέλνπο βέβαηα νηθνλνκνιφγνπο, αθφκε θαη κηα ζπληεξεηηθή 

αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο επξσδψλεο. Γηα άιινπο, ζα ζήκαηλε απιά κηα απιή κείσζε ησλ 

αλακελφκελσλ θεξδψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ θαηέρνπλ νκφινγα ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Γηα ηε δεχηεξε άπνςε, ε δεκηά απηή ησλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζζεί ―εληφο ησλ θαλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ‖, δεδνκέλνπ φηη ε αγνξά 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ ήηαλ εμαξρήο κηα ηνικεξή επελδπηηθή επηινγή, ην ξίζθν ηεο 
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νπνίαο δέρνληαλ λα αλαιάβνπλ νη αγνξαζηέο κε αληίηηκν ηα ηδηαίηεξα πςειά επηηφθηα 

πνπ πξφζθεξαλ ηα ειιεληθά νκφινγα. Δάλ ήηαλ βέβαην φηη δελ ζα έραλαλ πνηέ νη 

δαλεηζηέο, ηφηε δελ ζα ππήξρε ιφγνο χπαξμεο ησλ spreads
89

 θαη φινη ζα έπξεπε λα 

δαλείδνληαη φπσο ε Γεξκαλία. Σν πςειφηεξν θέξδνο έρεη σο αληίηηκν ην πςειφηεξν 

ξίζθν. 

 

iv. Ννκηζκαηνπνίεζε ηνπ Υξένπο 

 

 

Όηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα αγνξάδεη έλα κέξνο ηνπ ρξένπο απφ ην ππνπξγείν 

νηθνλνκηθψλ, ψζηε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ιέκε φηη 

λνκηζκαηνπνηεί ην έιιεηκκα
90

. πγθξηλφκελε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ δαλεηζκνχ, ε 

λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηείλεη λα κεηψζεη ηα επηηφθηα 

βξαρπρξφληα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κε ηε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε απμάλεηαη ε 

νλνκαζηηθή  πνζφηεηα ρξήκαηνο.  

πλήζσο, ε θεληξηθή ηξάπεδα κηαο ρψξαο αληηκεησπίδεη ην δίιεκκα αλ ζα 

λνκηζκαηνπνηήζεη ην έιιεηκκα ή φρη. Αλ δελ ρξεκαηνδνηήζεη ην έιιεηκκα, νπφηε ε 

δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε δελ ζα έρεη ηελ θάιπςε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηα 

επηηφθηα ζα απμεζνχλ θαη ζα εθηνπηζζεί ε ηδησηηθή δαπάλε. Δπνκέλσο, ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ζα κπεη ζηνλ πεηξαζκφ λα εκπνδίζεη ηελ εθηφπηζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

αγνξάδνληαο νκφινγα. Έηζη, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο ζ’ απμεζεί θαη ε επεθηαηηθή 

πνιηηηθή δελ ζα παξαζχξεη ηα επηηφθηα ζε αλνδηθή πνξεία. 

                                                 
89
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Χζηφζν, ε θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ κέζσ λνκηζκαηνπνίεζεο ηνπ Γεκνζίνπ 

Υξένπο θξχβεη έλα θίλδπλν. Ο ππεξβάιισλ ξπζκφο αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο 

ελεξγνπνηεί ηνλ πιεζσξηζκφ. Σειηθά, ε απμεκέλε ζπλνιηθή δήηεζε νδεγεί ζε αχμεζε 

ησλ επηηνθίσλ. Έηζη, ε εθηφπηζε ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο, θαηαιήγεη λα είλαη 

αλαπφθεπθην γεγνλφο. Σν θφζηνο δειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη δηπιφ: έρνπκε 

ηαπηφρξνλα άλνδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη εθηφπηζε ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο. Αλ κάιηζηα 

ε νηθνλνκία βξίζθεηαη θνληά ζε ζεκείν πιήξνπο απαζρφιεζεο, θάηη βέβαηα πνπ δελ 

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, θαη πξαγκαηνπνηεζεί λνκηζκαηηθή θάιπςε ησλ 

ειιεηκκάησλ, απηή ζα ρξεκαηνδνηήζεη απιψο ηνλ πιεζσξηζκφ. 

Μεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη αθηεξσζεί ζηελ αλάιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, γηα ην αλ ζα πξέπεη ε θεληξηθή ηξάπεδα λα ειέγρεη ηα λνκηζκαηηθά 

κεγέζε ή ηα επηηφθηα. πλήζσο, φηαλ απμάλεηαη ην δεκφζην έιιεηκκα, ζπλίζηαηαη ε 

απνθπγή ηεο λνκηζκαηνπνίεζεο ηνπ. Γειαδή, ζα πξέπεη λα αθεζνχλ ηα επηηφθηα λα 

εθδειψζνπλ ηελ αλνδηθή ηνπο ηάζε θαη παξάιιεια λα θξαηεζεί ζηαζεξφο ν ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο. Αλ κάιηζηα ε νηθνλνκία βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

πιήξε απαζρφιεζε θαη γηλφηαλ λνκηζκαηηθή θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ, απηή ζα 

ηξνθνδνηνχζε απιψο ηνλ πιεζσξηζκφ
91

. Σα πξάγκαηα είλαη αθφκε ρεηξφηεξα αλ 

γίλνληαη απεξίζθεπηεο απμήζεηο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, νπφηε ε πξνζθνξά 

απεξηφξηζηεο λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξνζέθεξε πξφζζεηε ελίζρπζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, κέζσ ηεο λνκηζκαηηθήο επέθηαζεο. Αιιά θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, 

ν θίλδπλνο έμαξζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν ειεγρφκελνο. 

Δθηίκεζε καο ελ πξνθεηκέλσ είλαη, πσο φηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε βαζηά 

χθεζε δελ ππάξρεη ιφγνο λα απνξξηθζεί ε ρξεκαηνδφηεζε κηαο επεθηαηηθήο 
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δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, ηελ νπνία σζηφζν δελ 

θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.  

 

 

v. Δπηηπρήο Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξόηεηαο
92

 

 

 

 Όπσο είλαη γλσζηφ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμχηαηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο 

ε ρψξα καο επέιεμε ηνλ δξφκν ηεο εθαξκνγήο ελφο ―απζηεξνχ‖ 3εηνχο νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δηαξζξσηηθψλ θαη άιισλ παξεκβάζεσλ θαη 

έρεη σο ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αζζκαίλνπζαο ζήκεξα 

νηθνλνκίαο. Ζ επηινγή απηή, ε νπνία ζεκεησηένλ έγηλε αληηθείκελν νμχηαηεο θξηηηθήο, 

πηζηεχεηαη φηη ζα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ: 

 απνθπγή κηαο νηθνλνκηθήο ―ρξεσθνπίαο‖ ηεο ρψξαο, 

 επαλαθνξά ηεο Διιάδαο ζε κηα ηξνρηά ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο, 

 επαλάθηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν θαη 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηεο ρψξαο ζην δηεζλή ρψξν, 

 καθξνπξφζεζκε κείσζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ. 

Χζηφζν, απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο δελ ιείπνπλ 

θαη νη θίλδπλνη. Παξάγνληεο δειαδή, πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ 

επηηπρία ηεο νινθιήξσζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Σν ίδην ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν εληνπίδεη νξηζκέλνπο απφ απηνχο
93

, νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε: 
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 Σελ πηζαλφηεηα ε αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο λα κελ είλαη ε 

πξνβιεπφκελε, αιιά αζζελέζηεξε. 

 Σν ελδερφκελν λα ππάξμεη ηζρπξή αληίδξαζε απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνπο 

ζπιινγηθνχο θνξείο ζηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ραιαξή 

πνιηηηθή βνχιεζε. 

 Σν λα κελ επηηεπρζνχλ πξσηνγελή πιενλάζκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

3εηνχο πξνγξάκκαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη. 

 Σα πξνβιεκαηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ε θπβέξλεζε 

θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, γηα ηα νπνία, παξά ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζήο ηνπο, 

παξακέλεη ακθίβνιε ε αμηνπηζηία ηνπο. 

 Σν γεγνλφο φηη ην εγρψξην πηζησηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ 

ζηήξημε, πνπ ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε λέα αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

 Σν ελδερφκελν λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ηα δεκφζηα έζνδα απφ ηε κείσζε ησλ 

κηζζψλ θαη ηελ χθεζε. 

 Σν φηη ε επάλνδνο ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο απφ ην 2012 θαη κεηά, 

κπνξεί λα κε ζπλνδεπηεί απφ κηα απμεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ηα 

επηηφθηα δαλεηζκνχ λα είλαη πεξηζζφηεξν πςειά απ’ φηη εθηηκάηαη. 

Ζ εθηίκεζε καο είλαη φηη ε ρψξα ζα θαηνξζψζεη λα δηέιζεη επηηπρψο απφ ηε 

ζηελσπφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζπκπιεγάδσλ, έζησ θαη κε αλαζεσξήζεηο ηνπ ηζρχνληνο 

πξνγξάκκαηνο. Χζηφζν, θακία εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, φζν επηηπρήο θαη 

αλ είλαη, φζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλ ππνζηεί, δελ είλαη αζθαιψο ρσξίο θάπνην 

αλαπφθεπθην θφζηνο. Όπσο επαλεηιεκκέλα έρεη γξαθηεί
94

, ε πινπνίεζε νξηζκέλσλ εθ 

ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφ, αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ρεηξνηέξεπζε – 

                                                 
94

 Π.ρ. Βεξγόπνπινο Κώζηαο, ―Οη δσέο ησλ άιισλ‖, Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 9/4/2010, 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=149544. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=149544
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ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα – ηεο εηζνδεκαηηθήο ζέζεο πνιιψλ αλζξψπσλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ πεξαηηέξσ φμπλζε θαηλνκέλσλ αλέρεηαο θαη θνηλσληθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. 

 

 

 

3.  πκπεξάζκαηα  –  Πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

 

―Δμαγσγέο  ή  Θάλαηνο‖ 

Θσκαΐδεο Βαζίιεηνο  

 πξφεδξνο .Δ.Β.Δ 

 

 

i) πκπεξάζκαηα 

 πλνςίδνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα φζσλ έρνπλ εθηεζεί παξαπάλσ, 

κέζσ ζχληνκσλ απαληήζεσλ ζε νξηζκέλα εξσηήκαηα: 

 Γηαηί ην δεκόζην ρξένο ηεο ρώξαο έθζαζε ζε δπζζεώξεηα ύςε; 

Ζ δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο ζηα ζεκεξηλά επίπεδα νθείιεηαη 

ζηελ ηαρχηεξε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ απ’ φηη επηηξέπεη ε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο κέζσ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαπίζησζε απηή ζα 

έιεγε θαλείο φηη ζπληζηά θαηά θάπνην ηξφπν ηαπηνινγία, εθφζνλ εμ’ νξηζκνχ ην 

δεκφζην ρξένο είλαη ε ζπζζψξεπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ελίνηε, είλαη αθνπιηζηηθά απιή. Γελ αληηιέγεη θαλείο φηη ηα 
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δεκφζηα έζνδα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πξάγκαηη πςειφηεξα εάλ δελ πθίζηαην ηφζν 

κεγάιε θνξνδηαθπγή. Οχηε πσο δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη έλαο πην απνηειεζκαηηθφο 

έιεγρνο ηεο δεκφζηαο ζπαηάιεο. Οη δηαπηζηψζεηο φκσο απηέο, απαληνχλ ζε θάπνην 

άιιν εξψηεκα. Σν δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο, έθζαζε ζρεδφλ ζην 120% ηνπ ΑΔΠ, 

δηφηη ε ρψξα καο πινπνηεί αλειιηπψο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 35 εηψλ 

ειιεηκκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 

 Γηαηί ην δεκνζηνλνκηθό πξόβιεκα ηεο ρώξαο νμύλζεθε δξακαηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν, κνινλόηη πξόθεηηαη γηα έλα ρξνλίδνλ ζέκα; 

Όπσο είδακε, ην 2009 ε Διιάδα πινπνίεζε ηνλ πιένλ ειιεηκκαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Δπηπξφζζεηα, ην 2009 ήηαλ κηα ρξνληά χθεζεο γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε
95

. Πάξαπηα, ζεσξνχκε πσο 

απηνί δελ ήηαλ νη ιφγνη γηα ηελ απφηνκε φμπλζε ηεο θξίζεο. Ζ Διιάδα κπνξνχζε κέρξη 

θαη πέξπζη λα δαλείδεηαη απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο κε ρακειά ζρεηηθά επηηφθηα θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Αιιά απφ ηα ηέιε ηνπ 

2009, ην θφζηνο δαλεηζκνχ άξρηζε λα ζθαξθαιψλεη ζε δπζζεψξεηα χςε. ην επφκελν 

δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο απφδνζεο ησλ ειιεληθψλ 10εηψλ νκνιφγσλ 

γηα ην δηάζηεκα Αχγνπζηνο 2009 – Αχγνπζηνο 2010. ηνπο 2 θάζεηνπο άμνλεο 

παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία απφδνζε ησλ νκνιφγσλ ελψ ζηνλ νξηδφληην άμνλα είλαη νη 

κήλεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ επηέκβξην  ηνπ 2009.  

 

 

 

                                                 
95

 U.N.C.T.A.D, ―Trade and Development Report - 2009‖, νπ.π. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  6 

Απόδνζε Διιεληθώλ 10εηώλ Οκνιόγσλ (Greek bonds yields) 

 

 

Πεγή: Δηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Bloomberg
96

. 

 

 

Σν γεγνλφο απηφ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ζε επίπεδα 

ηνπ 10% ζήκαηλε φηη αλ ε ρψξα ζπλέρηδε λα δαλείδεηαη κε ηέηνην επηηφθην, ζα έθηαλε 

θάπνηα ζηηγκή λα δαπαλά ην 11,5% ηνπ ΑΔΠ ή αιιηψο ην 27% πεξίπνπ ησλ εζφδσλ ηεο 

γηα ηελ πιεξσκή ηφθσλ θαη κφλν
97

. Ζ αχμεζε απηή ησλ spreads ήηαλ ζίγνπξα 

ππεξβνιηθά έληνλε, δχζθνια ακθηζβεηείηαη φκσο φηη αληαλαθιά ππαξθηά πξνβιήκαηα 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα νπνία θσηίζηεθαλ απφ ηελ θξίζε. 

Όπσο είλαη θπζηθφ, κηα ηέηνηα θαηάζηαζε δελ ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί επί 

καθξφλ. Δάλ ε ρψξα εμαθνινπζνχζε λα δαλείδεηαη κε ηφζν πςειά επηηφθηα, ε 

                                                 
96

 Γηαζέζηκν ζην http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND#chart.  
97

 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο παξέκελε ζηαζεξφ ζην 115% ηνπ ΑΔΠ θαη φηη ηα  

ζπλνιηθά έζνδα αλέξρνληαη ζην 41,9% ηνπ ΑΔΠ (φπσο πξνβιέπεηαη ζην αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα  

ζηαζεξφηεηαο (ζει. 29)). 

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GGGB10YR:IND#chart
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αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ νθεηιψλ ηεο – δειαδή ε ρξενθνπία ηεο ρψξαο – ζα ήηαλ 

ζέκα ρξφλνπ θαη κφλνλ. Δπνκέλσο, ε πξνζθπγή ηεο ρψξαο ζε θάπνηνλ κεραληζκφ 

ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο – πέξαλ ηεο δηεζλνχο αγνξάο νκνιφγσλ – ήηαλ 

επηβεβιεκέλε. Σν αλ ν κεραληζκφο απηφο ζα έπξεπε λα είλαη ην Γ.Ν.Σ, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε Δ.Κ.Σ, ή θάπνηνο άιινο ζρεκαηηζκφο, θαζψο θαη νη φξνη παξνρήο ηεο 

βνήζεηαο
98

 είλαη ζέκα πνπ δελ αθνξά ηελ παξνχζα εξγαζία.  

 Πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζήκεξα; 

Τπνγξακκίδνπκε θαηαξράο φηη αθφκε θαη ζήκεξα – ην έηνο 2010 – δελ ππάξρεη 

θακηά νηθνλνκία ζηνλ πιαλήηε πνπ λα κελ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. 

Απηφ πνπ δηαθέξεη πξνθαλψο, είλαη ην είδνο θαη ε έληαζε ηνπο. Σν δεκφζην ρξένο ηεο 

ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίαο ηνπ θφζκνπ (ΖΠΑ), αλέξρεηαη ζην 64% ηνπ ΑΔΠ ηεο, ελψ ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηνπ πιαλήηε – απηή ηεο Κίλαο – κνινλφηη ζπζζσξεχεη 

κεγάια εκπνξηθά πιενλάζκαηα θαη θαηνξζψλεη λα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο, δελ παχεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο
99

. 

Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη εθφζνλ φια ηα θξάηε ηεο πθειίνπ αληηκεησπίδνπλ έλαλ 

εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη κελ λα ζηνρεχεη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, αιιά πάληνηε εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ θάζε θνξά νη πθηζηάκελεο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Δάλ έπξεπε λα παξαζέζνπκε έλα κφλν απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ζα ιέγακε πσο είλαη ην απμεκέλν έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. Ζ 

κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ αγαζψλ είλαη ηαπηφρξνλα πεγή αιιά θαη 

απφξξνηα άιισλ δπζρεξεηψλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Πεγάδεη απφ παξάγνληεο φπσο ε 

                                                 
98

 Βι. Τθηζηάκελν κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. 
99

 World Bank, ―Rising Income Inequality in China: A Race to the top‖, Policy Research Working Paper  

4700, Αχγνπζηνο 2008. 
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ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε πνιινχο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο
100

, απφ 

ηελ κε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο ρψξαο, απφ εμσηεξηθά 

θφζηε πνπ πξνθαιεί ε θαθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, απφ ηελ αλεπάξθεηα 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, απφ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, θαη άιια. Δίλαη φκσο παξάιιεια πεγή θαη άιισλ πξνβιεκάησλ γηα 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν έιιεηκκα απηφ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθφηεξα ζην 4
ν
 θεθάιαην ηνπ 1

νπ
 κέξνπο, έρεη σο ζπλέπεηα ηα 

απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο, ηελ επίηεπμε κηθξφηεξσλ εηζνδεκάησλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ιηγφηεξσλ θεξδψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηε δηαξθή κεγέζπλζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ, ηελ είζπξαμε ιηγφηεξσλ θφξσλ απφ 

ην δεκφζην – ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ιηγφηεξα έζνδα λα δηαζέζεη γηα ην 

μεπέξαζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, θ.ν.θ.  

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ, φηη ε χπαξμε ή κε ελφο ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

είλαη δηεζλψο αληαγσληζηηθφ, είλαη πεγή ελφο ελάξεηνπ ή θαχινπ θχθινπ γηα φιε ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο. ην πξφζθαην παξειζφλ, φηαλ αθφκε ηα θξάηε κπνξνχζαλ λα 

πςψλνπλ πξνζηαηεπηηθνχο θξαγκνχο απέλαληη ζην δηεζλέο εκπφξην θαη λα θαζνξίδνπλ 

θαηά βνχιεζε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο ηνπο, ην έιιεηκκα 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ρψξαο ήηαλ επθνιφηεξα δηαρεηξίζηκν δήηεκα. ήκεξα φκσο, 

ζε θαζεζηψο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο θίλεζεο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, θεθαιαίσλ θαη 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ, θαη κηαο νινέλα απμαλφκελεο 

απειεπζέξσζεο ησλ ξνψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
101

, ε ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα πξνσζεί ηθαλνπνηεηηθά ηα αγαζά 

ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαζίζηαηαη φξνο γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ επηβίσζε.  

                                                 
100

 Βι. ζρεη. Ι.Ο.Β.Δ, ―Ζ Διιεληθή Βηνκεραλία Σξνθίκσλ - Πνηψλ‖, Δηήζηα Έθζεζε 2007, ζει. 23. 
101

 W.T.O, Γειηίν Σχπνπ 604, ―First quarter of 2010 sees trade value rise by about 25%‖, 2 Iνπλίνπ 2010,  
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ii) Πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο 

 

 Θεσξνχκε πσο επηθξαηέζηεξε εθδνρή γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο 

είλαη απηή πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζηαζεξνπνίεζεο. 

Δπθηαίνο ζα ήηαλ επίζεο, έλαο ηαπηφρξνλνο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ 

πξνηχπνπ ηεο ρψξαο, ν νπνίνο ζα έζεηε ηζρπξά ζεκέιηα γηα κηα καθξνρξφληα θαη 

βηψζηκε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη βέβαην πσο ε 

απνθιηκάθσζε ηεο θξίζεο πνπ έρεη ελζθήςεη ζηε ρψξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βξαδείο 

ξπζκνχο. Παξαθάησ εθηίζεληαη νξηζκέλεο ππνζέζεηο γηα ηηο βαζηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ηελ πξνζερή ηεηξαεηία. 

 

1. Σηην εθαρμογή ηης οικονομικής πολιηικής 

Χο βαζηθφο ζηφρνο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα ηα επφκελα ρξφληα 

πξνβάιιεη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε επάλνδνο ηεο ρψξαο ζε κηα βηψζηκε 

αλαπηπμηαθή ηξνρηά κέζσ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή 

Η. ηνπξλάξα
102

, επηκέξνπο ζηφρνη ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ νθείινπλ λα είλαη: 

 ε αχμεζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο θαη ησλ εμαγσγψλ (ηνπιάρηζηνλ ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ΑΔΠ), 

 ε εμαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά, δειαδή ε κεηαθίλεζε απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

                                                                                                                                               
http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr604_e.htm#_ftnref1  
102

 ηνπξλάξαο Η. θαη Βξεηηφο Ν., ―Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία ζε Αλαδήηεζε ηξαηεγηθήο: Άμνλεο θαη 

Γξάζεηο κηαο Μεηαξξπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο‖, Διιελν-Ακεξηθαληθφ Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, Αζήλα, 

επηέκβξηνο 2009. 

http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr604_e.htm#_ftnref1
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ρακειήο ηερλνινγίαο θαη πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε αληίζηνηρα 

κεζαίαο/πςειήο ηερλνινγίαο θαη πεξηερνκέλνπ, θαη 

 ε βειηίσζε ησλ ζεζκψλ, ε πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο δηαθζνξάο θαη ζπλνιηθά ε επαλίδξπζε ελφο θξάηνπο πνπ ζα εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζηνπο πνιίηεο ηνπ θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα. 

 

Σηο ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο νινθιεξψζεθαλ ήδε πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζηφρεπαλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, ε ζπλέρηζή ηνπο ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη πξνβιέπνληαη απφ ην 

Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο ην νπνίν πξνδηαγξάθεη ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο γηα ηα 3 επφκελα (ηνπιάρηζηνλ) ρξφληα θαη άιια 

λνκνζεηήκαηα, νη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ λέσλ λφκσλ κε θξηηήξην ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ 

νηθνλνκία (impact assessment). 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ πιαηζίνπ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ κε 

γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ ηζρπξνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ ΟΣΑ, ηδίσο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Ζ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηδίσο κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηεο επίζπεπζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ. 
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 Ζ ππνβνήζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαινχκελεο 

―πξάζηλεο αλάπηπμεο‖ (Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηερλνινγίεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ, θιπ.). 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα 

απφ ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο clusters 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θιπ. 

 Ζ παξνρή επαξθνχο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (ΣΔΜΠΜΔ, λένο επελδπηηθφο λφκνο). 

 

2. Σηην απαζτόληζη 

Ζ πην επψδπλε ζπλέπεηα ηεο χθεζεο ζηελ νπνία βπζίδεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

είλαη ίζσο ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο θαη ζπλεπψο θαη ε κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο. ηελ πξφζθαηε Έθζεζε γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
103

, 

ν ΟΟΑ πξνβιέπεη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ζα εθηηλαρζεί ζην 14,3%. 

Δάλ επαιεζεπηεί ην ζελάξην απηφ – πφζν κάιινλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα απνδεηρζεί 

αηζηφδνμν – ε Διιάδα ζα βηψζεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο 

πεξηφδνπ. Έλα ηέηνην θαηλφκελν ―ηζπαλνπνίεζεο‖, ζα εμαθνινπζήζεη λα αθήλεη πνιχ 

καθξηά ηελ ειιεληθή νηθνλνκία απφ ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο 

δπλαηνηήησλ θαη ζα νμχλεη πεξαηηέξσ ηα θαηλφκελα θηψρεηαο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Δθηφο φκσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο – ε έζησ ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζε έλα ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν ην επφκελν δηάζηεκα – 
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  O.E.C.D, ―Economic Outlook No 87‖, Μάηνο 2010, ζει. 72,  

http://www.oecd.org/dataoecd/36/57/43117724.pdf. 
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αλακέλεηαη
104

 θαη ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ ζα 

πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, επηηαρχλνληαο έηζη 

ηε ζχγθιηζε κε ηηο ζχγρξνλεο επξσπατθέο ηάζεηο. Σν εηδηθφ βάξνο ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. Δλψ ζηε Γεξκαλία ε κεξηθή 

απαζρφιεζε μεπεξλά ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο, ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα 

θπκαίλεηαη γχξσ ζην 5,8%. Ζ Οιιαλδία πξσηνπνξεί ζηνπο δείθηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε ην εληππσζηαθφ 47,6%, αθνινπζνχκελε απφ ηε 

νπεδία ζηελ νπνία ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 27%, κε ηειεπηαίεο ηελ Βνπιγαξία 

(2,6%) θαη ηελ ινβαθία (2,3%)
105

. Αμηνζεκείσηε δηαθνξνπνίεζε πθίζηαηαη θαη ζηα 

πνζνζηά ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε ζπκβφιαηα νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Απφ ηελ ίδηα 

πεγή (ζει. 6, Πίλαθαο 10) παξαηεξνχκε φηη ζηελ Ηζπαλία νη ζπκβάζεηο απηέο αθνξνχλ 

ην 30,1% ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ Διιάδα ην 10,3%, ζηε Γαιιία ην 14,2% ελψ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην κφιηο ην 5,3% ηνπ ζπλφινπ. 

Σέινο, νη εξγαζηαθέο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο θξίζεο, 

κεηαβάιινπλ αθφκε θαη ηελ ίδηα ηελ θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην ζέκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηελ απαζρφιεζε. Οη Έιιελεο, αιιά θαη νη επξσπαίνη γεληθφηεξα, 

θαίλεηαη πσο έρνπλ εμαηξεηηθά ρακειή θηλεηηθφηεηα. Απηή ηε ζηηγκή, κφλν ην 2% ησλ 

πνιηηψλ ηεο ΔΔ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζε κηα ρψξα ηεο ΔΔ, ελψ ν κέζνο φξνο παξακνλήο 

ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο είλαη 10,6 έηε ζηελ Δ.Δ έλαληη 6,7 ζηηο ΖΠΑ. Τπνινγίδεηαη φηη 

2-3 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο παξακέλνπλ θελέο ζηελ ΔΔ ιφγσ ηεο απνπζίαο κηαο 

γλήζηαο θνπιηνχξαο ζ’ φηη αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα
106

. Βέβαηα, δελ ππάξρνπλ αθφκε 
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 βι. ζρεη. Έθζεζε επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ππνπξγείνπ απαζρφιεζεο ππφ ηνλ θαζεγεηή Η.  

Κνπθηάδε, Αζήλα, 2008. 
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 Πεγή: Eurostat, ―Labour Market Latest Trends – 1st quarter 2009 data‖, p.4, Table 6,  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-035/EN/KS-QA-09-035-EN.PDF.   
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 Πεγή: European Employment Services – EURES. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-035/EN/KS-QA-09-035-EN.PDF
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ζηνηρεία πνπ λα ζηνηρεηνζεηνχλ απηή ηελ ηάζε, σζηφζν είλαη δηάρπηε ε πεπνίζεζε
107

 

φηη ηφζν ε γεσγξαθηθή φζν θαη ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, γίλνληαη πιένλ απνδεθηέο 

σο αλαγθαίν ζηνηρείν ηεο λέαο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

3. Σηη διάρθρωζη ηης καηαναλωηικής δαπάνης 

Γελ απνθιείεηαη επίζεο κηα κεξηθή αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη πνιιέο απφ ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ 

πιήξσο. Ζ κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ελφο κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ γηα ηα επφκελα ρξφληα, αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιεί ε 

παξαηεηλφκελε θξίζε ηεο νηθνλνκίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε 

ηεο δήηεζεο γηα είδε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο πνιπηειείαο, 

αθήλνληαο ζρεηηθά αλεπεξέαζηεο ηηο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ γηα βαζηθά είδε 

δηαβίσζεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε απφ φζεο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηέηνηνπο ηνκείο. ε φηη αθνξά ηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

κεηαπνίεζεο, κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο ζα ππνζηνχλ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε 

παξαγσγή εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εγρψξηα δήηεζε ζπγθξηηηθά κε φζεο 

επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη βέβαηα ε κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ. Ήδε 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 δηαθαίλεηαη κηα ζνβαξή κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε ηνκείο 

φπσο είλαη ν θαηαζθεπαζηηθφο θιάδνο
108

, ν ηνπξηζκφο, ην ιηαληθφ εκπφξην, θιπ. 
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mobility‖, Ηνχιηνο 2010, ζει. 3.  
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4. Σηη θορολογία 

Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαηά ηα 

επφκελα ρξφληα επηβάιιεη ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Ζ αχμεζε απηή δελ 

κπνξεί παξά λα πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ (ζπγθέληξσζε 

ζεκαληηθψλ εζφδσλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη αδχλαην λα ππάξμεη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα). Ζ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί κέζσ δπν δηαχισλ. Αθελφο κέζσ ηεο 

πάηαμεο ηεο εθηεηακέλεο θνξνδηαθπγήο αιιά θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, θαη αθεηέξνπ 

κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο επηβνιήο λέσλ θφξσλ.  

Οη επηρεηξήζεηο πξσηίζησο, θαη δεπηεξεπφλησο νη επηηεδεπκαηίεο ζα πξέπεη λα 

αλακέλνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαζψο θαη ηελ επηβνιή 

απζηεξφηεξσλ πνηλψλ γηα ηπρφλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. Ζ δε επηβνιή λέσλ θφξσλ 

κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ αθνχ είλαη θάζε 

θνξά απνηέιεζκα κειέηεο δηαθνξεηηθψλ επηηξνπψλ πνπ ζπζηήλνληαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθήο επηινγήο πνπ δελ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Υαξαθηεξηζηηθέο σζηφζν είλαη νη λέεο θνξνινγηθέο πξνηάζεηο πνπ δεκνζηεχηεθαλ 

πξφζθαηα ζηνλ εκεξήζην ηχπν κε αθνξκή ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2011, θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ ππαγσγή ζηνλ πςειφ ζπληειεζηή ΦΠΑ πξντφλησλ πνπ 

ππάγνληαη ζήκεξα ζην 11%, ηελ αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ, ηελ 

επηβνιή ―πξάζηλσλ‖ ηειψλ, θιπ. Σν κέγεζνο ησλ ζπλνιηθψλ λέσλ επηβαξχλζεσλ είλαη 

πξνθαλψο αδχλαην λα εθηηκεζεί. Δθηηκνχκε φκσο, πσο ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα 

ψζηε ε φπνηα δηεχξπλζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο, λα επηβαξχλεη θπξίσο ην εηζφδεκα 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ιηγφηεξν ησλ επηρεηξήζεσλ κε κνλαδηθή ίζσο εμαίξεζε ηελ 

έθηαθηε εηζθνξά ησλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ. 
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5. Σηη μείωζη ηων δημοζίων δαπανών 

Δμαηηίαο ηεο ίδηαο επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ 

ειιεηκκάησλ, επηβάιιεηαη θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

έηεξν ζθέινο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ πξνζπάζεηα απηή είλαη ήδε θαλεξή απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 2010 θαη θαίλεηαη πσο απνδίδεη ήδε θαξπνχο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

δειηίν εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Ν
ν
 7 – Ηνχιηνο 2010, ζηνηρεία επηακήλνπ). 

εκαληηθή εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα ην δεκφζην ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη ηα επφκελα 

ρξφληα κέζα απφ  ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ θαη κηζζνινγηθψλ παξνρψλ – λφκνο 3833/2010), ηε κείσζε 

ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(λφκνο 3852 – Καιιηθξάηεο), ηε ζπξξίθλσζε ηεο ζπαηάιεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε 

ΓΔΚΟ κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ εμπγίαλζεο (ιρ. ΟΔ), ηηο κεηψζεηο ησλ 

δαπαλψλ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, κέζα απφ ηελ αιιαγή 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, 

θαη άιιεο, κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, πεξηθνπέο δαπαλψλ.  

 Ζ κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ βέβαηα, είλαη παξάγνληαο 

πνπ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο, εληνχηνηο, 

πξνβιέπεηαη, φρη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ο εμνξζνινγηζκφο απηφο – ή κείσζε – ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ζα επεξεάζεη πξνθαλψο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνκεζεχνπλ ην δεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ κε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηηο εξγνιεπηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε δεκφζηα έξγα (θπξίσο ησλ 

Ο.Σ.Α), ηνπο εθκηζζσηέο αθηλήησλ πξνο ην δεκφζην, αιιά θαη φζνπο εξγάδνληαη ήδε 

γηα ην θξάηνο θαη επειπηζηνχζαλ ζε θαιχηεξεο απνιαβέο ηα επφκελα ρξφληα. 
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6. Σηο ιζοζύγιο ηρετοσζών ζσναλλαγών 

Ζ κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο ην 2010 ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο ηφζν γηα αγαζά ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ επίπησζε 

ηεο κεησκέλεο δήηεζεο εηζαγφκελσλ αγαζψλ απφ ηα λνηθνθπξηά ζην εκπνξηθφ 

έιιεηκκα είλαη άκεζε. Αιιά ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα εγρψξηα αγαζά ζα νδεγήζεη 

επίζεο ζε κείσζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πεξαηηέξσ ζηε κείσζε 

ησλ εηζαγσγψλ ιφγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ αγαζψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο. Ήδε απφ ην 2009 ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά θαηά 8,2 δηο επξψ, ή 23,5% θαη δηακνξθψζεθε ζε 

26,6 δηο επξψ ή 11,2% ηνπ ΑΔΠ, έλαληη 14,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2008
109

. 

Ζ χθεζε ινηπφλ, φπσο είλαη εχινγν, ζα ζπληειέζεη ζηε ζεκαληηθή ππνρψξεζε 

ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ θαη γηα ηα επφκελα 2-3 ρξφληα. Χζηφζν, φπσο πνιχ 

εχζηνρα ζεκεηψλεηαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 

2009 – επηβεβαηψλνληαο έκκεζα θαη φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ πεγή ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο – «Οη εμειίμεηο απηέο απνηεινχλ ζπγθπξηαθφ 

θαηλφκελν, δεδνκέλνπ φηη παξακέλνπλ νη δνκηθέο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχλ ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην έιιεηκκα απηφ 

εμ νξηζκνχ αληαλαθιά ηελ πζηέξεζε ηεο εζληθήο απνηακίεπζεο έλαληη ηεο εγρψξηαο 

επελδπηηθήο δαπάλεο, ελψ άκεζα νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο απψιεηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο νη νπνίεο αληαλαθιψληαη θαη ζηελ ππνρψξεζε ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζχκθσλα θαη 

κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ πζηέξεζε ηεο 

απνηακίεπζεο έλαληη ησλ επελδχζεσλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νθείιεηαη ζηελ 

ηαπηφρξνλε ηαρεία αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ, πνπ ήηαλ 
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απνηέιεζκα ηεο απνθιηκάθσζεο ησλ επηηνθίσλ ιφγσ ηεο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ, ηεο 

κεγάιεο επηηάρπλζεο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ηεο δξαζηηθήο ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ 

πξνζδνθηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, βεβαίσο, ησλ πςειψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ». 

 

 

iii) Αληί επηιόγνπ 

 

Δίλαη πξνθαλψο πνιχ δχζθνιν λα αλαιπζεί ζε ιίγεο γξακκέο έλα ζέκα γηα ην 

νπνίν έρνπλ γξαθεί θαη εηπσζεί ηφζα θαη ηφζα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, επηζεκαίλνπκε φηη ε θξίζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο είλαη δηπιή. Δίλαη θξίζε δεκνζηνλνκηθή θαη θξίζε αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα ηελ Διιάδα. Όπνηα 

πάλησο θη αλ είλαη ηειηθά ε εμέιημε, ην βέβαην είλαη φηη ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο απηήο 

ηεο πεξηφδνπ ζα πξνζθέξεη άθζνλε χιε πξνο κειέηε θαη έξεπλα ζηνπο θαηνπηλνχο 

ζπνπδαζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ. 
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