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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της Δημοσιονομικής 

κατάστασης της Ελλάδος καθώς και των χρόνιων προβλημάτων που μαστίζουν την χώρα 

μας. Ενώ η οικονομική κρίση στην χώρα μας βρίσκεται σε εξέλιξη, η ανάγκη για 

απαντήσεις σε ερωτήματα σχετιζόμενα με τα σοβαρότερα προβλήματα της Ελληνικής 

οικονομίας, αυτά των Δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του τεράστιου Δημοσίου χρέους, 

είναι εντονότερη και επιβεβλημένη από ποτέ. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα παρουσιάσουμε το θεωρητικό στάδιο και τους ορισμούς 

των κυριότερων εννοιών που θα μας απασχολήσουν και στο δεύτερο μέρος θα 

επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα Δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας μας, κυρίως με 

στοιχεία από το 1975 και έπειτα.  

Τέλος, θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τα συμπεράσματα της έρευνας μας και να 

αναπτύξουμε προτάσεις προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά και να 

βελτιώσει παράλληλα τα δημοσιονομικά της στοιχεία ώστε να θέσει ισχυρές βάσεις για την 

αποφυγή παρόμοιων αναταραχών στο μέλλον. 

 



 

 



 

 

Οργάνωση – Δομή εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την εισαγωγή της εργασίας μας αναφορικά με τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος στην περίπτωση της Ελλάδος και θα 

επιχειρηθεί μια πολύ γρήγορη παρουσίαση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. 

Επίσης, θα γίνει αναφορά στην συνεισφορά της εργασίας και των βασικών της στόχων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις έννοιες και τους ορισμούς που θα μας 

απασχολήσουν στην μελέτη τόσο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων όσο και του δημοσίου 

χρέους της Ελλάδος. Θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε τις διακρίσεις και τις κατηγορίες 

των εννοιών όπως αυτές αναφέρονται στην Ελληνική και Διεθνή βιβλιογραφία και να 

τονίσουμε την σημασία αυτών στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, πλέον της ιστορικής αναδρομής που θα επιχειρηθεί για την Ελληνική 

οικονομία από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τα 

δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας, κυρίως από το 1975 έως σήμερα. Θα δώσουμε έμφαση 

στα δημοσιονομικά ελλείμματα που ταλανίζουν την οικονομία μας τα τελευταία 40 χρόνια 

περίπου καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στην συνολική οικονομική κατάσταση. Επίσης, θα 

επιδιώξουμε να παρουσιάσουμε την εξέλιξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στον χρόνο, 

τις αιτίες που τα δημιούργησαν και τα συντήρησαν και τέλος θα προσπαθήσουμε να 

αναλύσουμε το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. 

Το κεφάλαιο τέσσερα αναφέρεται στην εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα από το 

1975 έως σήμερα. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στην διόγκωση του χρέους που 

παρατηρήθηκε στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και τα προβλήματα που δημιούργησε, 

στην διάρθρωση και τον τρόπο χρηματοδότησης του χρέους στης χώρας μας καθώς επίσης 

και στην απομείωση που πραγματοποιήθηκε και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την 

Ελληνική οικονομία. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από 

την μελέτη των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδος επιχειρώντας να αναπτύξουμε 

προτάσεις και να αναδείξουμε τρόπους για την αντιμετώπιση της δύσκολης δημοσιονομικής 

κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Πίνακας περιεχομένων 

1 Εισαγωγή ...................................................................................................... 1 

1.1 Συνεισφορά διπλωματικής .......................................................................................... 2 

2  Δημοσιονομικά ελλείμματα - διακρίσεις .................................................. 3 

2.1 Δημοσιονομικά ελλείμματα - διακρίσεις .................................................................... 3 

2.2 Συνολικό και πρωτογενές έλλειμμα                                                                       4 

2.3 Δομικό  και κυκλικό                                                                                                      4 

2.4 Τρόποι χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμάτων                                5 

2.5 Τα μόνιμα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους      5 

2.6 Δημόσιο χρέος                                                                                                              6 

2.7 Βασικές διακρίσεις του δημοσίου χρέους                                                          7 

2.7.1 Εσωτερικό και εξωτερικό χρέος ........................................................................... 7 

2.7.2 Βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο χρέος .................................................. 8 

2.8 Η δυναμική του δημοσίου χρέους                                                                       8 

2.9 Μέτρηση δημοσίου χρέους                                                                                  10 

2.10 Στοιχεία δημοσίου χρέους                                                                                  11 

2.11 Το χρέος και οι μελλοντικές                                                                                   12 

2.12 Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους                                                                     14 

2.13 Ορθολογικός δανεισμός του δημοσίου                                                                     15 

3 Δημοσιονομικό έλλειμμα ........................................................................... 19 

3.1 Μια ιστορική αναδρομή στην ελληνική οικονομία ...................................................19 

3.2 Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ελλάδα ............................................................25 

3.3 Τα αίτια των δημοσιονομικών ελλειμάτων στην Ελλάδα ..........................................32 

3.4 Τα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας και το έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας ..............................................................................................................35 

3.5 Αύξηση των δημοσίων δαπανών και υπερδιόγκωση του δημοσίου τομέα στην 

Ελλάδα ..................................................................................................................................42 

3.6 Υστέρηση των δημοσιονομικών εσόδων ...................................................................45 



 

ii 
 

4 Δημόσιο χρέος ............................................................................................ 49 

4.1 Το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα .................................................................................49 

4.2 Η απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους (Private Sector Involvement - PSI) .55 

4.3 Τρόπος χρηματοδότησης και διάρθρωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας ..........58 

4.4 Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

                                                                                                                                       61 

4.5 Το μνημόνιο στην Ελλάδα και η παγίδα του χρέους στην οποία έχει εγκλωβιστεί η 

χώρα                                                                                                                                       63 

5 Συμπεράσματα – προτάσεις – τρόποι αντιμετώπισης των 

δημοσιονομικών ελλειμάτων και του δημοσίου χρέους ......................................... 69 

6 Βιβλιογραφία ............................................................................................. 75 



 

1 
 

1   

Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η Ελληνική οικονομία βιώνει τη χειρότερη περίοδο 

στη μεταπολεμική της ιστορία και έχει έντονα τα σημάδια, στο σύνολο των στοιχείων 

της, μια κατάστασης που διαφαίνεται ότι δύσκολα θα μπορέσει να αντιστραφεί. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας μας έχει συρρικνωθεί δραματικά μεταξύ 

2009 - 2013 (κατά 25%), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει  ραγδαία αύξηση των ποσοστών 

ανεργίας (27,5% το 2012) συνοδευόμενη από μια σημαντική αύξηση της φτώχειας 

(23,1% το 2012). Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της συνεχής απειλής της 

κατάρρευσης των Δημοσίων οικονομικών με τις επακόλουθες συνέπειες, στις ήδη 

δοκιμαζόμενες, οικονομικές συνθήκες της χώρας μας, γεγονός που δεν αφήνει να 

διαφανούν σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, συντηρώντας το κλίμα της ανασφάλειας 

και της αποτροπής της ανάληψης πρωτοβουλιών από το, μικρό μεν αλλά υγιές, τμήμα 

των οικονομικών δυνάμεων του τόπου. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους και τις αιτίες που η Ελλάδα οδηγήθηκε 

στην πολύ δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση, θα πρέπει η ανάλυση μας να 

συμπεριλάβει και ιστορικά στοιχεία, αναλύοντας τα από μακροοικονομική σκοπιά και 

συνδυάζοντας αυτά με την εξέλιξη τόσο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων όσο και 

του δημοσίου χρέους αλλά και άλλων, χρήσιμων για εξαγωγή συμπερασμάτων, 

οικονομικών δεικτών. 



 

2 
 

Επιπλέον, μελετώντας την Ελληνική οικονομία τα τελευταία τριάντα έτη περίπου, θα 

πρέπει να σταθούμε στο σημαντικότερο χρονικό σημείο που καθόρισε την πορεία της 

και σε μεγάλο βαθμό,  διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα δημοσιονομικά στοιχεία 

της χώρας μας, που είναι η εισαγωγή του ευρώ ως κοινού νομίσματος σε μια ομάδα 

κρατών της Ε.Ε. 

Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος το 1999 αποτέλεσε μια καθοριστική αλλαγή και 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις εκείνες για την λειτουργία μιας πανευρωπαϊκής 

αγοράς κεφαλαίων. Η εξανέμιση των κινδύνων των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

καθώς και η εναρμόνιση των αγορών στα νέα πλαίσια του νέου και ενιαίου 

νομίσματος, κατέστησε χώρες σαν την Ελλάδα, να βιώνουν μια μοναδική και 

πρωτόγνωρη εμπειρία. Συγκεκριμένα, η οικονομία της Ελλάδος είχε πρόσβαση στην 

παγκόσμια αγορά κεφαλαίων με βάση το ενιαίο νόμισμα και την σταθερότητα στην 

οικονομική πολιτική που καθόριζε η συμμετοχή της χώρας στο ευρώ και το Σύμφωνο 

Σταθερότητας των χωρών της Ευρωζώνης. Από την άλλη πλευρά, δεν είχε πλέον την 

δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής καθώς το προνόμιο αυτό είχε 

παραχωρηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

η οποία την ασκεί για το σύνολο των χωρών της ευρωζώνης. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

διατήρησε τον συμβουλευτικό της και εποπτικό ρόλο απέναντι στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της χώρας. 

1.1 Συνεισφορά διπλωματικής 

Ο βασικός στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την τρέχουσα 

κατάσταση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδος τόσο από άποψη ποσοτικών 

μεγεθών όσο και ποιοτικών. Γίνεται προσπάθεια για την περιγραφή της εξέλιξης του 

δημοσίου χρέους τα τελευταία χρόνια και την τροφοδότηση του μέσω των 

δημοσιονομικών ελλειμάτων καθώς επίσης και των τρόπων χρηματοδότησης τους. 

Μέσα από την διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των αιτιών 

που οδήγησαν την χώρα μας στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση καθώς και της 

οικονομικής διάρθρωσης της τα προηγούμενα έτη αλλά και των αλλαγών που θα 

πρέπει να συντελεστούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να εξέλθει της ύφεσης 

και να αποκτήσει τις βάσεις εκείνες που θα την οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα 

τόσο για το σύνολο της οικονομίας όσο και για την βιωσιμότητα του χρέους της. 
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2  

Δημοσιονομικά ελλείμματα - διακρίσεις 

2.1 Δημοσιονομικά ελλείμματα 

Τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και το Δημόσιο χρέος 

αποτελούν βασικά θέματα διερεύνησης στην Μακροοικονομική θεωρία και 

πρωταρχική ενασχόληση των κυβερνητικών παραγόντων που σχεδιάζουν και 

υλοποιούν την οικονομική πολιτική κάθε κράτους. 

Όπως κάθε οικονομική μονάδα έτσι και το κράτος υπόκειται σε εισοδηματικό 

περιορισμό, δηλαδή το σύνολο των δαπανών του δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο 

των εσόδων του. Για κάθε χρονική περίοδο ο εισοδηματικός περιορισμός επιβάλλει: 

G = T  ή G – T = 0 

όπου G = συνολικές δαπάνες του κράτους και T = συνολικά έσοδα. 

Το κράτος είναι δυνατόν να έχει πλεόνασμα , δηλαδή να δαπανά λιγότερα από όσα 

εισπράττει  και έτσι ο περιορισμός έχει την μορφή: 

G + πλεόνασμα = Τ  ή G + πλεόνασμα - Τ = 0 

Πιο συνηθισμένα είναι τα ελλείμματα και όχι τα πλεονάσματα,  δηλαδή τα έσοδα των 

φόρων και εσόδων του κράτους να υπολείπονται αυτά των δαπανών 
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(Μακροοικονομική ανάλυση και δημοσιονομική πολιτική, Θ. Λιανού – Θ. Μπένου, 

1992). 

2.2 Συνολικό και πρωτογενές έλλειμμα 

Μια διάκριση αναφορικά με τα ελλείμματα είναι αυτή σε συνολικό και πρωτογενές. 

Το πρωτογενές έλλειμμα αφορά την διαφορά μεταξύ του συνόλου των δαπανών, 

εκτός των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους, και του συνόλου των δημοσίων εσόδων 

ενώ το συνολικό έλλειμμα είναι η διαφορά του συνόλου των δημοσίων δαπανών 

(συμπεριλαμβανομένων και των τόκων εξυπηρέτησης του χρέους) και του συνόλου 

των δημοσίων εσόδων. Αν δηλαδή στο πρωτογενές έλλειμμα προσθέσουμε τις 

πληρωμές των τόκων τότε προκύπτει το συνολικό έλλειμμα (Γεωργόπουλος Θ., 

1997). 

Κάθε μια από τις δύο παραπάνω έννοιες απαντάει σε διαφορετικό ερώτημα. Το 

συνολικό έλλειμμα απαντά στο ερώτημα: ποιος πρέπει να είναι ο δανεισμός του 

δημοσίου ώστε να χρηματοδοτήσει τις συνολικές του δαπάνες;. Το πρωτογενές 

έλλειμμα απαντά στο ερώτημα: μπορεί το δημόσιο να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες 

δαπάνες του; Οι τόκοι εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους δεν συμπεριλαμβάνονται 

στο πρωτογενή έλλειμμα γιατί αφορούν δαπάνες παρελθοντικών χρόνων που 

χρηματοδοτήθηκαν με δανεισμό. 

Ακόμη, το πρωτογενές έλλειμμα ή πλεόνασμα δείχνει την επίδοση της εκάστοτε 

κυβέρνησης αναφορικά με την συμβολή της ή όχι στην δημιουργία νέου χρέους. Όταν 

το πρωτογενές έλλειμμα είναι μηδενικό σημαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν 

συμβάλει στην δημιουργία νέου χρέους. 

2.3 Δομικό  και κυκλικό 

Μια άλλη βασική διάκριση των ελλειμάτων αφορά την διάκριση τους σε δομικό και 

κυκλικό έλλειμμα. 

Το δομικό έλλειμμα έχει ως βάση την υπόθεση ότι η οικονομία βρίσκεται στο επίπεδο 

της πλήρης απασχόλησης ενώ το κυκλικό έλλειμμα βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

κύρια αιτία δημιουργίας του είναι ο οικονομικός κύκλος (Γεωργόπουλος Θ., 1997). 
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2.4 Τρόποι χρηματοδότησης των δημοσιονομικών ελλειμάτων 

Το δημόσιο για την χρηματοδότηση των ελλειμάτων του προβαίνει στους εξής 

τρόπους δανεισμού: 

1. Δανεισμός από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μέσω έκδοσης εντόκων 

γραμματίων. 

2. Δανεισμός από τις εμπορικές τράπεζες μέσω έκδοσης εντόκων γραμματίων 

και ομολόγων. 

3. Δανεισμός από την Κεντρική Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή η Κεντρική 

Τράπεζα διακρατεί μέρος του χρέους του δημοσίου καθώς αυτό έχει προβεί σε 

νομισματοποίηση του χρέους υπό την έννοια ότι η Κεντρική Τράπεζα 

δημιουργεί χρήμα. 

4. εξωτερικός δανεισμός. 

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων μέσω των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων αλλά και μέσω των εμπορικών τραπεζών (περιπτώσεις 1 και 2) δεν 

αλλάζει την προσφορά χρήματος στην οικονομία απλά η ποσότητα χρήματος αλλάζει 

χέρια. Στις περιπτώσεις αυτές αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι η αλλαγή της 

σύνθεσης του χαρτοφυλακίου τόσο των τραπεζών όσο και των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων. 

Αντίθετα, η χρηματοδότηση των ελλειμάτων μέσω της Κεντρικής Τράπεζας ή του 

εξωτερικού δανεισμού αυξάνει την προσφορά χρήματος στην οικονομία. 

Πλέον των δύο αυτών τρόπων χρηματοδότησης των ελλειμάτων, υπάρχει και μία 

ακόμη μέθοδος, λιγότερο συνηθισμένη, η οποία είναι η πώληση περιουσιακών 

στοιχείων του δημοσίου. Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη, από την πλευρά 

του Δημοσίου, σημαντικών περιουσιακών στοιχείων και επίσης διακρίνεται για τον 

προσωρινό χαρακτήρα της. (Dornboush R. and Fischer S.,1990). 

2.5 Τα μόνιμα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους 

Δύο είναι οι κύριοι λόγοι ανησυχίας όταν μια κυβέρνηση έχει μόνιμα Δημοσιονομικά 

ελλείμματα. Ένας λόγος είναι ότι όταν η κυβερνήσεις δανείζονται από τις 
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χρηματοοικονομικές ουσιαστικά ανταγωνίζονται με εταιρείες που σκοπεύουν να 

δανειστούν κεφάλαια προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδυτικές δαπάνες. 

Αντλώντας την ρευστότητα το Δημόσιο, δημιουργεί ένα είδος αποκλεισμού στις 

ιδιωτικές επενδυτικές δαπάνες με αποτέλεσμα να μειώνεται ο μακροπρόθεσμος 

ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα σημερινά 

ελλείμματα οδηγούν σε αύξηση του Δημοσίου χρέους ασκώντας χρηματοοικονομική 

πίεση στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Όπως οι άνθρωποι έτσι και οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, 

συμπεριλαμβανομένων και των πληρωμών τόκων που δημιουργούνται από το 

συσσωρευμένο χρέος τους και όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος τόσο περισσότεροι 

είναι οι τόκοι που καλείται να καταβάλει. Τηρουμένων σταθερών των άλλων 

μεταβλητών, μια χώρα που καταβάλει μεγάλα ποσά σε τόκους θα πρέπει να αυξήσει 

τα έσοδα της (π.χ. με επιβολή φόρων) προκειμένου να ανταποκριθεί ή να μειώσει 

σημαντικά τις δαπάνες της. Αν δεν προβεί στις ενέργειες αυτές και συνεχίζει να 

δανείζεται θα διογκώσει κατά πολύ το χρέος της με συνέπεια οι δανειστές της να 

αμφισβητήσουν την πιστοληπτική της ικανότητα αναφορικά προς την αποπληρωμή 

των χρεών της ή και ακόμη να σταματήσουν να την δανείζουν για να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της. Η αμφισβήτηση αυτή , συνήθως, ακολουθείται από 

χρηματοοικονομική αναταραχή. 

Οι ανησυχίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ελλειμάτων δεν πρέπει 

να αποκλείουν την χρησιμοποίηση δημοσιονομικής πολιτικής προς αναθέρμανση της 

οικονομίας όταν αυτή κρίνεται υποτονική. Ωστόσο, οι ανησυχίες αυτές σημαίνουν ότι 

οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσπαθούν να αντισταθμίζουν τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα των δύσκολων ετών με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα των ευνοϊκών 

ετών. Να πραγματοποιούν ουσιαστικά προϋπολογισμούς που στην πάροδο του 

χρόνου θα  ισοσκελίζει τα έσοδα με τις δαπάνες. (Krugman P., 2006). 

2.6 Δημόσιο χρέος 

Ως Δημόσιο χρέος ορίζεται το άθροισμα των δημοσιονομικών ελλειμάτων του 

παρελθόντος , δηλαδή ως η συσσωρευμένη αξία όλων των ανεξόφλητων δανείων – 

που εκδίδονται κυρίως με τη μορφή κρατικών ομολόγων – από της συστάσεως ενός 

κράτους μέχρι σήμερα ή η συνολική αξία των κρατικών ομολόγων που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία σε δεδομένη χρονική στιγμή (Δαλαμάγκας Β, 2010). 
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Ουσιαστικά το δημόσιο χρέος συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου καθώς το 

κράτος (κυβέρνηση) πραγματοποίει περισσότερα έξοδα από αυτά που εισπράττει από 

την φορολογία. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την συνθήκη του Maastricht, η Ε.Ε έχει ορίσει δυο 

δημοσιονομικούς στόχους αναφορικά με την μέτρηση της οικονομικής κατάστασης 

των χωρών μελών της και μετρώντας την δυναμική του χρέους: 

1. ο λόγος του πρωτογενούς ελλείμματος ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) θα πρέπει να είναι μικρότερος του 3%. 

2. ο λόγος του δημοσίου χρέους ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

θα πρέπει να είναι μικρότερο του 60%. 

εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ 

δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους. Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι 

μια μεταβλητή ροής και αναφέρεται σε κάθε έτος, ενώ το δημόσιο χρέος είναι 

μεταβλητή αποθέματος και αναφέρεται σε δεδομένη χρονική στιγμή. Επειδή το 

δημοσιονομικό έλλειμμα ισούται με το ύψος του νέου δανεισμού που πρέπει να 

προβεί η κυβέρνηση, το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε έτος ισούται με την μεταβολή 

του χρέους σε αυτό το έτος. 

2.7 Βασικές διακρίσεις του δημοσίου χρέους 

2.7.1 Εσωτερικό και εξωτερικό χρέος 

Εσωτερικό είναι το χρέος που δημιουργείται όταν μια χώρα αντλεί κεφάλαια από το 

εσωτερικό της και οι τίτλοι του δανείου ανήκουν σε ημεδαπούς επενδυτές. 

Εξωτερικό είναι το χρέος που η χώρα αποκτά κεφάλαια από το εξωτερικό και οι 

τίτλοι του δανείου ανήκουν σε αλλοδαπούς επενδυτές. 

Χαρακτηριστικό του εξωτερικού δανεισμού αποτελεί η αύξηση των συνολικών 

πόρων στην οικονομία. Ο εσωτερικός δανεισμός, από την άλλη, μειώνει τη 

αγοραστική δύναμη και έχει αρνητική επίδραση στην ζήτηση της οικονομίας. Ακόμη, 

με τον εσωτερικό δανεισμό οι τόκοι που πληρώνονται από το δημόσιο καταβάλλονται 

στους κατοίκους της χώρας ενώ με τον εξωτερικό δανεισμό, σε ξένους κατοίκους 

(Μπάρμπας Ν. – Φινοκαλιώτης Κ., 2011). 
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2.7.2 Βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο χρέος 

Η συγκεκριμένη διάκριση αναφέρεται στην διάρκεια αποπληρωμής του χρέους καθώς 

τα κράτη, ανάλογα με τις δανειακές τους ανάγκες, δανείζονται με διάρκεια λήξης του 

χρέους με τέτοιο τρόπο που θα τους επιτρέπει να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και 

έτσι δημιουργούν βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος. 

Δανείζονται τα κράτη βραχυπρόθεσμα, κυρίως για την αντιμετώπιση τρεχουσών 

ταμειακών δυσχερειών και προσφεύγουν σε δανεισμό από την κεντρική τράπεζα, τις 

εμπορικές τράπεζες και από τους πολίτες μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων 

(treasury bills). Σημειώνεται ότι το μεγάλο βραχυπρόθεσμο δημόσιο χρέος δημιουργεί 

κινδύνους πληθωριστικών πιέσεων, καθώς τα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα συνδέονται 

με σχετικά μεγαλύτερο βαθμό ρευστότητας, ιδιαίτερα όταν κατέχονται από το ευρύ 

κοινό (Βαβούρας, 1993). 

Ο μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός δημιουργείται για την χρηματοδότηση δημοσίων 

επενδύσεων και δαπανών. Κυρίως σκοπός του είναι η βελτίωση της κατανομής των 

δημοσίων δαπανών και επενδύσεων ούτος ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση 

της τρέχουσας φορολογικής επιβάρυνσης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο 

μακροχρόνιος δανεισμός αποτελεί βασικό μέσο για την κινητοποίηση της εθνικής 

αποταμίευσης και τη χρησιμοποίηση της οικονομικής ανάπτυξης (Καραβίτης Ν, 

2008). 

2.8 Η δυναμική του δημοσίου χρέους 

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην διάρκεια του χρόνου  υπολογίζεται 

μέσω μιας γραμμικής εξίσωσης στην οποία συμμετέχουν οι παρακάτω μεταβλητές: 

1. το τρέχων ύψος του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 

2. το μέσο ονομαστικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους 

3. ο τρέχων πληθωρισμός 

4. το ποσοστό  μεταβολής του πραγματικού Α.Ε.Π. 

5. το πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστού του ΑΕΠ 

6. η αύξηση της λεγόμενης «νομισματικής βάσης», η οποία αντιστοιχεί στη 

δημιουργία νέου χρήματος για τη χρηματοδότηση του δημοσίου ελλείμματος. 
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Αν έχουμε τα στοιχεία των παραπάνω μεταβλητών μπορούμε να προσδιορίσουμε τη 

δυναμική εξέλιξη του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Καθώς οι μεταβλητές 

αυτές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός της 

κίνησης του δημοσίου χρέους. 

Έχουμε την παρακάτω σχέση μεταξύ δημόσιου χρέους και Α.Ε.Π. 

Dt = (1 + r)Dt − 1 + Gt – Tt 

Έτσι το χρέος στην λήξη του έτους t είναι ίσο με (1 + r) πολλαπλασιαζόμενο με το 

χρέος στην λήξη του προηγούμενου έτους( t – 1), καθώς, όπως γνωρίζουμε το 

πρωτογενές έλλειμμα είναι ίσο με το συνολικό έλλειμμα αν αφαιρέσουμε τις 

πληρωμές των ετήσιων τόκων (Gt – Tt). 

Διαιρώντας την παραπάνω εξίσωση με το πραγματικό προϊόν Υt  έχουμε: 

 

Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και παρονομαστή με το Yt – 1 θα λάβουμε την 

εξής σχέση και ο κάθε όρος εκφράζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ τη χρονική στιγμή t: 

 

Συμβολίζοντας με το g τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕ.Π. έχουμε  

Yt – 1 / Yt = 1 / (1 + g). Επιπλέον, προσεγγίζοντας το (1 + r) / (1 + g) με 1 + r - g (η 

οποία είναι μια αρκετά καλή προσέγγιση, εάν το πραγματικό επιτόκιο και ο ρυθμός 

μεταβολής του ΑΕΠ είναι σχετικά μικροί αριθμοί), μπορούμε να ξαναγράψουμε την 

προηγούμενη εξίσωση ως εξής: 

 

Τέλος, μεταφέροντας το λόγο Dt – 1 / Yt - 1 προς τα αριστερά, παίρνουμε την εξής 

σχέση: 

 

Αυτή η εξίσωση μας λέει ότι η αλλαγή του δείκτη του χρέους είναι ίση με το 

άθροισμα των δύο όρων: 
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1. ο πρώτος όρος αφορά την διαφορά μεταξύ του πραγματικού επιτοκίου και του 

ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο του χρέους κατά 

το τέλος της προηγούμενης περιόδου (και, συνεπώς, στην αρχή της τρέχουσας 

περιόδου). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε πληρωμές τόκων, σε πραγματικούς 

όρους, διορθωμένη για το ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ. Ανάλογα 

με το αν το πραγματικό επιτόκιο είναι υψηλότερο ή μικρότερο από το ρυθμό 

αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, ο όρος αυτός είναι ένας παράγοντας που 

αυξάνει ή μειώνει το λόγο του χρέους. Ως εκ τούτου, r και g έχουν αντίθετες 

επιπτώσεις στη δυναμική του λόγου του χρέους. 

2. ο δεύτερος όρος είναι ο λόγος του πρωτογενούς ελλείμματος προς το ΑΕΠ. Το 

πρωτογενές ισοζύγιο σε σχέση με το ΑΕΠ έχει θετική ή αρνητική επίδραση 

στην αύξηση του χρέους, αντιστοίχως, στην περίπτωση του ελλείμματος (Gt – 

Tt > 0) ή του πλεονάσματος (Gt - Tt < 0) (Blanchard, Amighini, Giavazzi 

2010) (Καλλιπολίτου Α., 2013). 

2.9 Μέτρηση δημοσίου χρέους 

Η μεταβολή του δημοσίου χρέους συνδέεται άμεσα με το έλλειμμα αλλά υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν – μεταβάλλουν το δημόσιο χρέος , δεν 

δύναται όμως να μεταβάλλουν το έλλειμμα. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο υπολογισμού εσόδων ή 

δαπανών και για το αν θα πρέπει να επηρεάζεται το έλλειμμα ή μόνο το χρέος. Η 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών έχει καταστήσει δύσκολη την μέτρηση και θέτει ως 

επιτακτική την ανάγκη για ανάλυση και για εξειδίκευση των ήδη υπαρχόντων 

κανόνων. 

Η αξιολόγηση των προβλημάτων μέτρησης πραγματοποιείται από την στατιστική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat). Σε περίπτωση κάποιου προβλήματος 

αναφορικά με τη μέτρηση του χρέους, αναλαμβάνει ρόλο η Επιτροπή Νομισματικών, 

Χρηματοοικονομικών και Στατιστικών Ισοζυγίου Πληρωμών (CMFB), όπου 

επεξεργάζεται το θέμα. Στόχος της CMFB είναι να καταλήξει σε μια εισήγηση προς 

την Eurostat όπου εκδίδει την τελική οδηγία χειρισμού του θέματος. 
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Οι οδηγίες που εκδίδονται από την Eurostat, ενσωματώνονται στον «Οδηγό ΕΣΛ95 

για το κυβερνητικό έλλειμμα και χρέος» (ESA95 manual on government deficit and 

dept) (Καραβίτης Ν., 2008). 

2.10 Στοιχεία δημοσίου χρέους 

Τα κράτη προκειμένου να δανειστούν χρήματα εκδίδουν έντοκα γραμμάτια και 

ομόλογα αντλώντας με τον τρόπο αυτό τα απαραίτητα κεφάλαια από τους επενδυτές 

για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

I. Έντοκα γραμμάτια Δημόσιου (treasury bills) 

Τα ΕΓΕΔ είναι ανώνυμοι τίτλοι οι οποίοι μεταβιβάζονται ελεύθερα, αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διατίθενται από την 

Τράπεζα Της Ελλάδος, τις εμπορικές Τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες. 

Τα έντοκα γραμμάτια δεν παρέχουν τόκο, στον κάτοχο τους όταν λήξουν, αλλά 

προσφέρουν απόδοση, διότι εκδίδονται με έκπτωση από την ονομαστική τους αξία 

και στην λήξη τους εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία. Έχουν διάρκεια τριών, 

έξι και δώδεκα μηνών και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων 

αναγκών. 

II. Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με σταθερό επιτόκιο (fixed – rate bonds) 

Είναι ανώνυμοι τίτλοι, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιούνται σχετικά εύκολα και 

εκδίδονται από την Τράπεζα Της Ελλάδος. Η διάρκεια ζωής τους κυμαίνεται, 

συνήθως, από 3-15 έτη αλλά μπορεί να εκδοθούν και μεγαλύτερης διάρκειας Δίνουν 

την δυνατότητα στον εκδότη – οφειλέτη να χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις με εξωτερικά κεφάλαια και στον επενδυτή επιτρέπουν να κερδίσει 

σταθερές αποδόσεις με ελάχιστο κίνδυνο απώλειας του αρχικού του κεφαλαίου. 

Εκδίδονται με σταθερό επιτόκιο (fixed – rate bonds) ή κυμαινόμενο επιτόκιο (floating 

– rate bonds) (Δ. Βασιλείου και Ν. Ηρειώτης, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου, εκδ. Rosili, 2009). 

III. Αποτελέσματα αποτίμησης 

Η κατηγορία αυτή περιέχει τις εκδόσεις και τις εξαγορές υπέρ ή υπό το άρτιο, καθώς 

και τις διαφορές μεταξύ πληρωμών των τόκων και τόκων κατά ΔΥΕ. 

IV. Αποτελέσματα ανατίμησης 
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Πρόκειται για τις μεταβολές στην αξία του χρέους λόγο ανατίμησης ή υποτίμησης της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

V. Λοιπές μεταβολές όγκου 

Παραδείγματα αποτελούν τα ονομαστικά κέρδη και ζημίες διακράτησης επί 

περιουσιακού στοιχείου, ζημίες λόγο φυσικών καταστροφών, κατασχέσεις χωρίς 

αποζημίωση, λοιπές μεταβολές του όγκου των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που δεν καταχωρούνται αλλού. 

VI. Στατιστικές διαφορές 

Οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως είναι η ποιότητα και η ποσότητα των 

στοιχείων, ωστόσο δεν πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους και θα πρέπει να τείνουν 

προς το μηδέν, διαφορετικά δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

(Καραβίτης, Ν., 2008. Δημόσιο Χρέος & Έλλειμμα. Αθήνα: Εκδόσεις Διόνικος). 

2.11 Το χρέος και οι μελλοντικές γενεές 

Εδώ και πολλά έτη έχουν απασχολήσει τους ερευνητές της οικονομικής σκέψης 

ερωτήματα αναφορικά με το βάρος του δημοσίου χρέους και στα οποία καλούνται να 

απαντήσουν είναι αν ο δανεισμός στον οποίο προβαίνει το δημόσιο θα επιβαρύνει τη 

τρέχουσες ή τις μελλοντικές γενεές, όταν δηλαδή θα κληθεί να αποπληρωθεί το 

χρέος. 

Κατά τον Adam Smith, οι κάτοχοι των ομολογιών του Δημοσίου όχι μόνο δεν 

υφίστανται καμιά θυσία κατά το χρόνο που συνάπτεται ο δημόσιος δανεισμός, αλλά 

μάλλον πραγματοποιούν κέρδη από την εθελούσια αυτή συναλλαγή μεταξύ του 

δημοσίου και των πιστωτών του. Αυτό έχει ως συνέπεια, το βάρος να μεταβιβάζεται 

στις επόμενες γενιές, οι οποίες θα κληθούν να καταβάλλουν τις δαπάνες 

εξυπηρέτησής του (Adam Smith,1986). 

Ακόμη, ο D. Ricardo υποστήριξε ότι οι φόροι και το δημόσιο χρέος είναι ισοδύναμα. 

Η γενική αρχή της Ρικαρντιανής ισοδυναμίας για το χρέος είναι ότι το δημόσιο χρέος 

είναι ισοδύναμο με τους μελλοντικούς φόρους και αν οι καταναλωτές έχουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό στραμμένο το βλέμμα τους στο μέλλον, οι μελλοντικοί φόροι 

είναι ισοδύναμοι με τους τρέχοντες φόρους. Επομένως η χρηματοδότηση του 

δημοσίου με δανεισμό είναι ισοδύναμη με την χρηματοδότηση του με την φορολογία. 
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Έχοντας ως βάση την θεωρία του Ricardo, ο Barro διατύπωσε την άποψη ότι επειδή 

οι μελλοντικές γενιές είναι τα παιδιά και τα εγγόνια της σημερινής γενιάς δεν θα 

πρέπει να τους βλέπουμε ως ανεξάρτητα οικονομικά υποκείμενα. Η σημερινή γενιά 

ενδιαφέρεται για την μελλοντική γενιά καθώς όταν το κράτος δανείζεται, τα μέλη της 

γενιάς των ηλικιωμένων συνειδητοποιούν ότι η θέση των κληρονόμων τους θα 

επιδεινωθεί. Επιπλέον, η σημερινή γενιά ενδιαφέρεται για την ευημερία των 

απογόνων τους και δεν επιθυμούν να μειωθεί το επίπεδο κατανάλωσης αυτών. Έτσι, 

μια μείωση της φορολογίας που χρηματοδοτείται με δημόσιο δανεισμό αυξάνει το 

εισόδημα που κερδίζουν τα άτομο στην σημερινή περίοδο αλλά δεν αυξάνει το 

μόνιμο εισόδημα της οικογένειας τους. Για το λόγο αυτό οι ηλικιωμένοι, αντί να 

καταναλώσουν το επιπλέον εισόδημα, το καταθέτουν και το κληροδοτούν στους 

απογόνους τους προκειμένου να πληρωθούν οι επιπλέον φόροι που πρέπει να 

καταβληθούν στο μέλλον. Συνέπεια της Ρικαρντιανής ισοδυναμίας είναι ότι μια 

μείωση της φορολογίας που χρηματοδοτείται με δανεισμό αφήνει ανεπηρέαστη την 

κατανάλωση (Mankiw G., 1997). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Lerner (1948), ένας εσωτερικός δανεισμός δεν προκαλεί 

κανένα βάρος στην μελλοντική γενιά. Τα μέλη της μελλοντικής γενιάς απλά 

χρωστούν το ένα στο άλλο. Όταν αποπληρώνεται το δάνειο, τότε έχουμε μια 

μεταβίβαση εισοδήματος από μια ομάδα πολιτών (αυτούς που δεν κατέχουν τα 

ομόλογα) σε κάποια άλλη (αυτούς που κατέχουν τα ομόλογα). Ωστόσο, η μελλοντική 

γενιά ως σύνολο δεν είναι σε χειρότερη κατάσταση καθώς το επίπεδο κατανάλωσης 

της παραμένει το ίδιο. Τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν πρόκειται για εξωτερικό 

χρέος. Σε περιπτώσεις δανεισμού με σκοπό την χρηματοδότηση της τρέχουσας 

κατανάλωσης, η μελλοντική γενιά επωμίζεται ένα βάρος, το οποίο αντανακλάται 

στην μείωση του επιπέδου της κατανάλωσης, ίσο με το ποσό του δανείου συν τους 

δεδουλευμένους τόκους καθώς αυτά θα πρέπει να αποπληρώσουν τους ξένους 

δανειστές. Στην περίπτωση που το προϊόν του δανεισμού χρησιμοποιηθεί για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων, τότε η επιβάρυνση της γενιάς εξαρτάται από την 

παραγωγικότητα των επενδύσεων. Αν η οριακή απόδοση της επένδυσης είναι 

μεγαλύτερη από το οριακό κόστος των κεφαλαίων που εξασφαλίσαμε από το 

εξωτερικό, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός του χρέους και των 

επενδυτικών δαπανών για δημιουργία κεφαλαίου, βελτιώνει την θέση της 

μελλοντικής γενιάς. Στο βαθμό που η απόδοση του επενδυτικού προγράμματος είναι 
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μικρότερη από το οριακό κόστος, η μελλοντική γενιά είναι σε δυσμενέστερη θέση. 

Έτσι, η πραγματική επιβάρυνση του χρέους εξαρτάται από τι έχει χρηματοδοτηθεί με 

το χρέος και πότε (Rosen κ.α,2009). 

Από την άλλη πλευρά, ο Buchanan υποστηρίζει ότι ο δημόσιος δανεισμός δε μπορεί 

να επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο της περιόδου, στην οποία γίνεται ο δανεισμός, 

αλλά το βάρος μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Αυτό γίνεται γιατί οι επόμενες 

γενιές σε μελλοντικούς χρόνους θα κληθούν να πληρώσουν φόρους για την εξόφληση 

του χρέους και επομένως θα επιβαρυνθούν με το δανεισμό (Γεωργακόπουλος & 

Πατσουράτης, 1993). 

Ουσιαστικά δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το αν το χρέος βαρύνει τις τρέχουσες 

οι τις μελλοντικές γενεές διότι, όπως είδαμε παραπάνω, πολλοί  είναι οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος καθώς σημαντικό ρόλο παίζει ο 

σκοπός που εξυπηρετεί ο δανεισμός. 

2.12 Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους 

Προκειμένου μια χώρα να μπορεί να εξυπηρετεί το χρέος της, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, D/Y να διατηρείται στα ίδια επίπεδα 

ακόμη και αν προθέτονται επιπλέον ελλείμματα. Αυτή η σταθερότητα του χρέους 

αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη ώστε το κράτος να είναι μακροπρόθεσμα 

αξιόχρεο. Όταν ο λόγος D/Y αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό, το κράτος ενέχει τον 

κίνδυνο της παύσης εξυπηρέτησης του χρέους και να κυρήξει στάση πληρωμών. 

Ένας σημαντικός ακόμη παράγοντας που δείχνει να έχει μεγάλη σημασία αναφορικά 

με την δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, είναι κατά πόσο τα κράτη έχουν την 

δυνατότητα να πείσουν τις αγορές σχετικά με την δυνατότητα τους να αποπληρώσουν 

τα χρέη τους. Οι πιστωτές, παρά το γεγονός ότι ένα κράτος διατηρεί σταθερό τον 

λόγο του χρέους/ΑΕΠ, εκδηλώνουν ανησυχίες όταν δεν παράγονται πρωτογενή 

πλεονάσματα καθώς και όταν δεν υπάρχουν ισχυροί δημοσιονομικοί θεσμοί σε 

συνδυασμό με αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Τα κράτη παρουσιάζουν 

προγράμματα προκειμένου να πείσουν τις αγορές για τις δυνατότητες τους να 

ασκήσουν αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική καθώς επίσης και ότι διατηρούν 

την δυνατότητα να διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο τα χρέη τους. Τα 

μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια, τα οποία καθορίζουν τους στόχους και τις 
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προβλέψεις της δημοσιονομικής πολιτικής, και οι ισχυροί δημοσιονομικοί θεσμοί, 

όπως η αποτελεσματική φορολογική διοίκηση και τα αποτελεσματικά συστήματα 

διαχείρισης δαπανών, μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση των πολιτικών και των 

προσδοκιών ( Daniel et all, 2006). 

Πολλές είναι οι απόψεις αναφορικά με την βιωσιμότητα του χρέους. Για να είναι 

βιώσιμο το χρέος ενός κράτους, θα πρέπει όταν το χρέος του διογκωθεί και 

συσσωρεύει δημοσιονομικά  ελλείμματα, να ασκήσει εκείνη τη δημοσιονομική 

πολιτική που θα δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα και θα βελτιώσει την εικόνα 

του λόγου χρέους προς ΑΕΠ (Βlanchard et all,1990). 

2.13 Ορθολογικός δανεισμός του δημοσίου 

Η προσφυγή ενός κράτους στον δανεισμό μπορεί να δικαιολογείται αλλά και να έχει 

θετικά αποτελέσματα στην μελλοντική πορεία της οικονομίας του καθώς σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος χρησιμοποιεί του πόρους που 

δανείζεται. Η χρήση των πόρων με στόχο την οικονομική μεγέθυνση θα οδηγήσει 

θετικά και πολλαπλασιαστικά και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, δίνοντας 

έτσι την δυνατότητα στο κράτος να αποπληρώσει τον δανεισμό του και ταυτόχρονα 

να έχει δημιουργήσει ικανές συνθήκες για θετικότερα αποτελέσματα στο μέλλον. 

Τρείς είναι οι κύριοι λόγοι που δικαιολογούν τον δανεισμό του κράτους: 

1. Η ανάγκη χρηματοδότησης έργων υποδομής σε φυσικό και ανθρώπινο 

κεφάλαιο (μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια, παιδία κ.λ.π.) που διευρύνουν 

την παραγωγική δυναμικότητα της χώρας. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των έργων αυτών είναι τεράστια και δεν είναι δυνατόν να 

συγκεντρωθούν με μια υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας κατά το έτος (ή τα 

έτη) της κατασκευής τους.. Ούτε όμως θα ήταν και κοινωνικά δίκαιο να 

επιβαρυνθούν σημαντικά οι παρόντες φορολογούμενοι με ολόκληρο το 

κόστος κατασκευής δεδομένου ότι τα έργα υποδομής παρέχουν οφέλη επί 

σειράς δεκαετιών και στις επόμενες γενιές. Ο βέλτιστος σχεδιασμός ενός 

Δημοσίου έργου πρέπει να λαμβάνει πρόνοια ώστε η διαχρονική κατανομή 

του οφέλους ου παρέχει να συμβαδίζει με τη διαχρονική κατανομή του 

κόστους κατασκευής και συντήρησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό 
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επιτυγχάνεται η λεγόμενη διαχρονική εξομάλυνση των φορολογικών βαρών 

(tax smoothing). 

2. Η ανάγκη αντιμετώπισης των οικονομικών διαταραχών (περίοδοι ύφεσης). Τα 

χαρακτηριστικά των περιόδων ύφεσης είναι οι μηδενικοί ή αρνητικοι ρυθμοί 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα από ένα συρρικνωμένο Α.Ε.Π  

μειώνονται δραστικά , ενώ οι Δημόσιες δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές 

(επιδόματα ανεργίας, προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, δαπάνες 

πρόνοιας κ.λ.π.) και για την τόνωση της ζήτησης αυξάνουν κατακόρυφα , με 

στόχο την σταθεροποίηση της οικονομίας. Ο μόνος τρόπος για να καλυφθούν 

τα διογκούμενα ελλείμματα, χωρίς περαιτέρω δυσμενείς επιδράσεις στην 

οικονομική δραστηριότητα, είναι η προσφυγή στο δανεισμό. Εννοείται ότι μια 

ορθολογικά ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική επιβάλλει την εξάλειψη των 

ελλειμάτων, που δημιουργούνται σε περιόδους ύφεσης, με τα πλεονάσματα 

που οφείλει το κράτος να συσσωρεύσει σε περιόδους οικονομικής ανόδου. 

3. Η ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων μείζονος σημασίας όπως π.χ. 

ένας πόλεμος ή μια μεγάλη φυσική καταστροφή. 

Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης δεν επιτρέπεται 

να συνάπτονται δάνεια από το κράτος για την κάλυψη τρεχουσών καταναλωτικών 

αναγκών (π.χ. μισθούς δημοσίων υπαλλήλων ή για την άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής). Ομοίως , δεν επιτρέπεται να δανείζεται μέσω της πώλησης κρατικών 

χρεογράφων στην Κεντρική Τράπεζα. Η έκδοση νέου χρήματος, πέρα από τις 

συναλλακτικές ανάγκες της οικονομίας, από την Κεντρική Τράπεζα για την αγορά 

κρατικών χρεογράφων, δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η πραγματική αξία του εισοδήματος και των (κινητών και ακίνητων) 

περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή, η 

επέκταση του δημόσιου δανεισμού, μέσω της έκδοσης πληθωριστικού χρήματος, 

ισοδυναμεί στην πράξη με αύξηση των έμμεσων φόρων, οι οποίοι υψώνουν τις 

τιμές πώλησης των προϊόντων και μειώνουν το πραγματικό εισόδημα των 

καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, ο δημόσιος δανεισμός που καλύπτεται με 

νεοεκδιδόμενο χρήμα, έχει τα χαρακτηριστικά ενός «πληθωριστικού φόρου» 

(inflation tax). 

Σημειώνεται ότι, μετά την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωζώνη, δεν υπάρχει 

πλέον δυνατότητα επιβολής αυτής της μορφής πληθωριστικών φόρων, δεδομένου 
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ότι το εκδοτικό προνόμιο έχει μεταβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(Δαλαμάγκας Β., 2010). 
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3  

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

3.1 Μια ιστορική αναδρομή στην ελληνική οικονομία 

Το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε το 1830 δημιουργώντας από το μηδέν την διοικητική 

του μηχανή και τις βασικές άυλες και υλικές υποδομές του. Η ανάπτυξη είχε βασιστεί 

κυρίως στις υπηρεσίες (πολύ σημαντικός ο ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας) και 

όχι στη βιομηχανία, καθώς, από την άποψη του ποσοστού συμμετοχής της 

βιομηχανίας στο ΑΕΠ, η Ελλάδα δεν έφθασε ποτέ το επίπεδο των ώριμων 

βιομηχανικών οικονομιών. Η εκβιομηχάνιση ήρθε αργά στην Ελλάδα, δηλαδή τον 

20ό και όχι τον 19ο αιώνα, εκδηλώθηκε αποσπασματικά, σε δύο κύματα (το ένα το 

1922-1938 και το δεύτερο το 1965-1974) και ήταν ρηχή, δηλαδή η αποβιομηχάνιση 

ξεκίνησε πριν καν ολοκληρωθεί η εκβιομηχάνιση. 

Η περίοδος του μεσοπολέμου υπήρξε σταθμός για την ελληνική βιομηχανία. 0 

δείκτης παραγωγής παρουσίασε σημαντική άνοδο (με το 1928 = 100 ως έτος βάσης), 

από 70,5 το 1922, εκτινάσσεται στο 164,2 το 1938. Τότε, επίσης, διευρύνεται η 

σύνθεση της παραγωγής και αναπτύσσονται νέοι κλάδοι, όπως η τσιμεντοβιομηχανία, 

καθώς και άλλες δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου/τεχνολογίας, όπως η χημική 

βιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία. Σε αυτή την περίοδο η χώρα έζησε τη 
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μεγαλύτερη ως τώρα πρόκληση. Με τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, η 

Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Ακολουθεί ένα κύμα 

μεταρρυθμίσεων (όπως η διανομή της αγροτικής γης), ενώ το 1927-28 υλοποιείται 

ένα πακέτο νομισματικής σταθεροποίησης και τραπεζικής μεταρρύθμισης κάτω από 

την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών. Επίσης, με ξένα βασικά κεφάλαια γίνονται 

σημαντικά έργα υποδομής και κοινής ωφέλειας, που ενίσχυσαν εμμέσως την 

επέκταση της οικονομίας της αγοράς. 

Μέσα σε αυτό το σύνθετο νέο περιβάλλον αναδύεται και μια εμβρυώδης βιομηχανική 

πολιτική. Για πρώτη φορά, το δασμολόγιο κινείται συνειδητά προς την προστασία της 

«νεογέννητης», ουσιαστικά, βιομηχανίας. Υιοθετούνται, επίσης, φοροαπαλλαγές και 

επιδοτήσεις για επενδύσεις σε αυτήν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών νέων 

επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε όρους ελεύθερης 

αγοράς. Με τη διεθνή κρίση του 1931, το κράτος, εμπνεόμενο από αντίστοιχα μέτρα 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δίνει ορισμένα κίνητρα για συγχωνεύσεις, με στόχο την 

ενίσχυση του εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Εντούτοις, δεν επιτυγχάνεται η 

μείωση του τεχνολογικού ελλείμματος της βιομηχανίας, σε σχέση με την αντίστοιχη 

της δυτικής Ευρώπης. Τέλος, υπήρξε αδυναμία να ακολουθήσει η Ελλάδα σε επαρκή 

βαθμό την τάση ανάπτυξης εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας, που επικράτησε στη 

δυτική Ευρώπη προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Έτσι, η οικονομία της Ελλάδος, 

πριν τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, χαρακτηριζόταν από το μεγάλο κράτος, αλλά 

ταυτόχρονα αδύναμο και με αντιφατική πολιτική καθώς επίσης και από μια μικρή σε 

μέγεθος αγορά, εξαρτημένη από την κρατική προστασία. 

Ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε μια μεγάλη τομή. Στο τέλος του η Ελλάδα ήταν μια 

κατεστραμμένη χώρα. Το 1945 η βιομηχανική παραγωγή βρισκόταν στο ένα τρίτο 

του προπολεμικού της επιπέδου. Το Σχέδιο Μάρσαλ (1947-52) πρόσφερε σημαντικά 

ποσά για τις αμυντικές ανάγκες και την ανασυγκρότηση της χώρας, μέσω έργων 

ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και συγκοινωνιών. 

Μετά το 1953 και ως το 1974,  η Ελλάδα είχε έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς 

οικονομικής μεγέθυνσης στον κόσμο. Η ελληνική οικονομία απώλεσε τον ισχυρό 

αγροτικό χαρακτήρα της, η βιομηχανία έφθασε το 1974 στο 21% του ΑΕΠ και η 

συμμετοχή της στις εξαγωγές αυξήθηκε σημαντικά. Όμως αυτό το «οικονομικό 

θαύμα» ήταν σύντομο. 
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Πρώτον, υπήρξε σημαντική εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Εντούτοις, οι τρεις μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες επενδύσεις ξένης 

χρηματοδότησης της δεκαετίας του 1960 (το διυλιστήριο της Esso Pappas, το 

εργοστάσιο Ελληνικού Χάλυβα και οι εγκαταστάσεις αλουμινίου της Πεσινέ), καθώς 

και άλλες σημαντικές ξένες επενδύσεις στη βιομηχανία της εποχής, 

περιχαρακώθηκαν και δεν αποτέλεσαν ποτέ εξαγωγική πλατφόρμα ούτε και 

μπόρεσαν να μεταβιβάσουν το δυναμισμό και την υψηλή παραγωγικότητα τους στην 

υπόλοιπη οικονομία. 

Δεύτερον, υπήρξε σταδιακή μείωση των δασμών, ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας 

Σύνδεσης της χώρας με την Ε.O.K., στις αρχές της δεκαετίας του 1960, προκειμένου 

αυτοί να προσαρμοστούν στους αντίστοιχους των μελλοντικών Ευρωπαίων εταίρων. 

Ωστόσο, το άνοιγμα προς τη διεθνή αγορά, που προήλθε από τη βαθμιαία μείωση των 

δασμών, αντισταθμιζόταν εν μέρει από την εισαγωγή άλλων φραγμών (όπως, π.χ., 

ποσοστώσεις, έλεγχοι τιμολογίων και προκαταβολικές καταθέσεις, στις οποίες 

υποχρεώθηκαν οι εισαγωγείς). 

Τρίτον, ακρογωνιαίοι λίθοι της κρατικής πολιτικής ήταν η προστασία της ατομικής 

ιδιοκτησίας, η νομισματική σταθερότητα και η δημοσιονομική ισορροπία, στο 

πλαίσιο ενός μικρού κράτους. Όλα αυτά συνέπιπταν με το όραμα της νέας 

οικονομικής τάξης στη Δύση, μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Όμως υπήρχε μια 

σημαντική διαφορά: Παρέμειναν μεγάλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην οικονομία 

και την κοινωνία, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα συνδυασμό ελεύθερης οικονομίας 

αγοράς, με έντονα στοιχεία κρατισμού. 

Τέταρτον, η βιομηχανική πολιτική. Ο άμεσος επιχειρηματικός ρόλος του δημοσίου 

στη βιομηχανία, με εξαίρεση τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, περιορίστηκε στη 

συμμετοχή σε λίγες επιχειρήσεις επεξεργασίας ζάχαρης, παραγωγής λιπασμάτων και 

διύλισης πετρελαίου. Ενδεικτικά, η συμμετοχή του κράτους στην καθαρή αξία των 

πάγιων στοιχείων ενεργητικού της βιομηχανίας, γενικά, μειώθηκε από 8%, που ήταν 

το 1954/55, σε 3,5%, το 1974/78. Όμως η παρουσία του κράτους στη βιομηχανία 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή μέσω πληθώρας ρυθμίσεων για την ενίσχυση της και αυτές 

έφθασαν να ισοδυναμούν με το 29% των συνολικών καθαρών κερδών της. 

Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο ρυθμός της βιομηχανικής μεγέθυνσης άρχιζε 

να παρουσιάζει επιβράδυνση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα εισήλθε 

σε μια φάση κάμψης της βιομηχανικής δραστηριότητας. Το 1990 η αξία των 
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παραγόμενων βιομηχανικών αγαθών, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος, ήταν κατά 4 μονάδες μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη του 1974. 

Η δυσμενής αυτή πορεία της βιομηχανίας συνέπεσε με τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις 

και με τη σημαντικότατη υποχώρηση των άμεσων ξένων επενδύσεων που οφειλόταν, 

αφενός, στην τάση της παγκόσμιας οικονομίας για μείωση της ροής τέτοιων 

επενδύσεων σε χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, και, αφετέρου, στη λιγότερο 

φιλική στάση του ελληνικού κράτους απέναντι στο ξένο κεφάλαιο. Ένας επιπλέον 

αρνητικός παράγοντας ήταν ότι μεγάλοι τομείς της βιομηχανίας, όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, άρχισαν να αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα από το διεθνή 

ανταγωνισμό, εξαιτίας της μαζικής εισόδου στην αγορά των χαμηλού κόστους 

προϊόντων της Άπω Ανατολής. 

Το 1981, τη στιγμή που υλοποιείται η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ και γίνεται 

εφικτό το ταχύ άνοιγμα της οικονομίας στον διεθνή ανταγωνισμό, η ελληνική 

βιομηχανία εμφανίζει ήδη μια ουσιαστική τάση αποδυνάμωσης. Την ίδια χρονιά, 

εξάλλου, παγιώνεται η αντικατάσταση του σταθερού σχεδόν «μονεταριστικού» 

μοντέλου οικονομικής πολιτικής των προηγούμενων δύο δεκαετιών, με επεκτατική 

πιστωτική, δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική, κάτι που είχε ξεκινήσει ήδη 

από τη μεταπολίτευση. Αυτή η στροφή έγινε με την πεποίθηση ότι η ενίσχυση της 

προσπάθειας μεγέθυνσης (αποτέλεσμα της πολιτικής τόνωσης της ζήτησης) θα 

επέτρεπε, εκτός των άλλων, την άρση κοινωνικών αδικιών και την προστασία ευρέων 

κοινωνικών στρωμάτων από τους οικονομικούς κινδύνους. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες μαρτυρούσαν ότι χρειαζόταν μια νέα και καθαρή 

πολιτική που, αντί να προστατεύει τις φθίνουσες επιχειρήσεις, θα ενθάρρυνε κλάδους 

και καινοτομίες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στη νέα τάξη 

πραγμάτων. Η Ελλάδα, αντί να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, κατέληξε να 

προστατεύει κατεστημένες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Βρέθηκε μάλιστα στο 

σημείο να προσφέρει στη βιομηχανία τις μεγαλύτερες μετά την Ιρλανδία ενισχύσεις 

από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.  

Αμέσως μετά την πτώση της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας, το 1974, το 

κράτος ανέλαβε τη διαχείριση ενός ακόμη μεγαλύτερου μέρους της οικονομίας. Οι 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ύδρευση, ηλεκτρισμός, ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνίες), 

οι μεταφορές (σιδηρόδρομοι, αστικές συγκοινωνίες, αερομεταφορές) και πάνω από το 

80% του τομέα των εμπορικών τραπεζών βρέθηκαν κάτω από άμεσο κρατικό έλεγχο. 
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Η κατοχή περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας από το δημόσιο αυξήθηκε 

σημαντικά, με τη συμμετοχή του να φθάνει στο 18,4% στην κλωστοϋφαντουργία, στο 

50% στα λιπάσματα, στο 55% στα τσιμέντα και στο 100% στα ναυπηγεία. 

Την ίδια περίοδο, σχεδιάστηκε ένα τεράστιο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για 

την ανέγερση μεγάλων πετροχημικών και μεταλλουργικών μονάδων αλλά οι 

δημοσιονομικοί περιορισμοί αποδείχθηκαν ασφυκτικοί. Εκτός από την προσπάθεια 

κατεύθυνσης του μεγαλύτερου όγκου των δημόσιων επενδύσεων προς τη βιομηχανία, 

η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε είχε δύο ακόμη βασικούς 

προσανατολισμούς, πέραν της ενίσχυσης της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας: τη 

βιομηχανική ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιοχών (οι περισσότερες από τις 

οποίες ήταν μεθοριακές) και τη διάσωση των προβληματικών επιχειρήσεων. Και οι 

δύο αυτοί άξονες αποδείχθηκαν προβληματικοί. 

Η κύρια αδυναμία της περιφερειακής πολιτικής που ασκήθηκε ήταν ότι στην πράξη οι 

περιφέρειες που επιλέχθηκαν για να αναπτυχθούν είχαν ήδη σημαντική βιομηχανική 

βάση, λόγω της ύπαρξης ισχυρών οικονομιών κλίμακας, που συνδέονταν με τη 

σχετικά προχωρημένη αστικοποίησή τους. Η προσπάθεια διάσωσης των 

προβληματικών επιχειρήσεων ήταν και αυτή ανεπιτυχής. Οι συσσωρευμένες ζημιές 

τους μεταφέρθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους στο δημόσιο, χωρίς στη συνέχεια να 

γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια αναδόμησης τους, ώστε να πάψουν να είναι 

ζημιογόνες. 

Επιπλέον, τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους κεφαλαίου εξακολουθούν να είναι 

γενικής μορφής, χωρίς να στοχεύουν στην ενίσχυση συγκεκριμένων δυναμικών 

βιομηχανικών κλάδων, με θετικές προοπτικές. 

Ένα νέο στοιχείο μέσα στο διεθνές και ελληνικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται 

από τα μέσα της δεκαετίας του '70, είναι η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή του 

δημοσίου στη χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων, είτε άμεσα είτε 

μέσω των κρατικά ελεγχόμενων τραπεζών. Αυτό επέτρεψε στη βιομηχανία να 

διατηρεί επίπεδα αυτοχρηματοδότησης χαμηλότερα του 20%, ενώ λόγοι της τάξης 

του 1:9 ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν συνηθισμένοι σε 

πολλές επιχειρήσεις. 

Οι μεγάλες δημόσιες επιχορηγήσεις οδήγησαν στην επέκταση των πάγιων στοιχείων 

ενεργητικού της βιομηχανίας πέρα από τα όρια που επέτρεπε η αγορά. Ταυτόχρονα, 
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αναποτελεσματικές βιομηχανικές επιχειρήσεις αφήνονταν να επιζούν, με τις 

χρεοκοπίες να μην ξεπερνούν το 7% επί του συνόλου, μολονότι, όπως έχει 

υπολογιστεί, στις αρχές της δεκαετίας του '80 οι μισές από τις ελληνικές βιομηχανίες 

ήταν ζημιογόνες. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, τέλος, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της βιομηχανικής 

βάσης, επιχειρήθηκε η «ελληνοποίηση» των προμηθειών του δημοσίου. Ωστόσο, οι 

επιχειρήσεις που κυρίως ωφελήθηκαν από αυτόν τον αναπροσανατολισμό ήταν 

κάποιες μεγάλες και «παλαιότερες», που είχαν ήδη καταλάβει μια ολιγοπωλιακή θέση 

ως προμηθευτές του δημοσίου και οι οποίες, παρά τις κυβερνητικές προθέσεις, 

παρέμεναν εξαρτημένες από τις εισαγωγές τεχνολογίας από το εξωτερικό. 

Η περίοδος 1995-2005 εμπεριέχει τη δεύτερη θετική περίοδο οικονομικής ανάπτυξης 

της Ελλάδας μεταπολεμικά. Αυτή υλοποιήθηκε σε μια εποχή μεγάλης επέκτασης της 

παγκοσμιοποίησης, του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και της χωρίς 

σύνορα πλέον εξάπλωσης του καπιταλισμού. 

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική, από το 1990/91 και μετά το κράτος άλλαξε 

προσανατολισμό και υιοθέτησε μια πολιτική σταθεροποίησης, απελευθέρωσης της 

οικονομίας και αύξησης του ρόλου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των αγορών. Όλα 

αυτά οφείλονταν στο αδιέξοδο που δημιουργούσε η αυξανόμενη δημοσιονομική 

αστάθεια, παράλληλα με τις εντεινόμενες πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη 

νομισματική κρίση του 1994 και την επιλογή της χώρας να εισέλθει στην ΟΝΕ. 

Η βιομηχανική πολιτική των επιλεκτικών παρεμβάσεων του κράτους 

αντικαταστάθηκε από οριζόντιες πολιτικές, που προέβλεπαν μεγαλύτερη ευελιξία 

στην αγορά εργασίας, απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, μεγάλα έργα 

υποδομών, περιορισμό του ελέγχου των τιμών και κατάργηση της αγορανομίας, 

δημιουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μεγάλες αποκρατικοποιήσεις στις 

εταιρείες κοινής ωφέλειας (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, ηλεκτρισμός). 

Ενδεικτικό είναι ότι τώρα πλέον και στην Ελλάδα, όπως συνέβαινε ήδη στην Ευρώπη 

από τη δεκαετία του 1980, ο όρος βιομηχανική πολιτική απαξιώνεται και κυριαρχεί η 

οριζόντια πολιτική, δηλαδή η πολιτική ανταγωνισμού. Ως προς τη βιομηχανική 

πολιτική με τη στενή έννοια, νέα μέτρα θεσπίζονται, με σκοπό την ενίσχυση του 

ρόλου της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 
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Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών της μεσογειακής περιφέρειας (μαζί με την 

Πορτογαλία και την Ισπανία), που έχουν μακρά παράδοση έντονων κρατικών 

ρυθμίσεων στη βιομηχανία και μεγάλης έκτασης κρατική ιδιοκτησία. Ένα ακόμα 

κοινό χαρακτηριστικό αυτών των χωρών ήταν ότι οι οικονομίες τους δεν είχαν 

επαρκή ευελιξία για να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες, όταν η ευρωπαϊκή 

οικονομία άρχισε να μεγεθύνεται με χαμηλότερους ρυθμούς. (Πεπελάση Ιωάννα-

Σαπφώ, 2011). 

3.2 Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 70΄διαπιστώνουμε την εμφάνιση 

συνεχόμενων ελλειμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό που κατά κύριο λόγο 

οφειλόταν στην αύξηση των δαπανών και στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού 

να συλλέξει φόρους. Μέχρι το 1970 οι Ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούσαν το 

μείγμα της Δημοσιονομικής πολιτικής που επέτρεπε ελλείμματα μόνον για την 

χρηματοδότηση Δημοσίων επενδύσεων. Η μακροοικονομική πολιτική που 

ακολουθήθηκε μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα μας δηλαδή από 

το 1974  και μέχρι το 1979 είχε ως προσδιοριστικό παράγοντα την είσοδο της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). 

Σημαντικό σημείο της δεκαετίας αυτής ήταν ότι η παγκόσμια οικονομία κλονίστηκε 

από δύο πετρελαϊκές κρίσεις που είχαν ως συνέπεια την επιβράδυνση της οικονομίας 

και την σημαντική αύξηση της ανεργίας. 

Ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα από το 1956 έως το 1971 δεν ξεπερνούσε το 2% του 

Α.Ε.Π., βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα ότι από το 1975 η χώρα μας να 

εμφανίζει ένα αρκετά υψηλό και ασυνήθιστο για την μέχρι εκείνη την εποχή πορεία 

της, έλλειμμα το οποίο άγγιζε το 3% του ΑΕΠ, Στην συνέχεια και συγκεκριμένα 1976 

μειώνεται σημαντικά στο 1,7% του ΑΕΠ, για να αυξηθεί και πάλι το 1977 και 1978 

σε 2,5% και 2,9%  αντίστοιχα. 
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Σχήμα 3.1: Δημοσιονομικό Έλλειμμα και Πρωτογενές Αποτέλεσμα (ως ποσοστό του 

ΑΕΠ), Ελλάδα, 1975-2012 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Επίσης, σημαντική ήταν η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος που 

πραγματοποιήθηκε από το 1979 μέχρι το 1985, όπου το δημόσιο έλλειμμα αυξήθηκε 

από 2,4% του ΑΕΠ το 1979 σε 11,6% του ΑΕΠ το 1985.Έπειτα, πραγματοποιείται 

μια προσπάθεια για τον περιορισμό των ελλειμάτων και έτσι η Ελλάδα καταφέρνει, 

τόσο το 1986 όσο και το 1987 να εμφανίσει πτώση στο δημοσιονομικό της έλλειμμα. 

Η πορεία των ελλειμάτων όμως στην συνέχει είναι αποκαρδιωτική καθώς το 

διάστημα 1989 και 1990 η Ελληνική οικονομία εμφανίζει από τα υψηλότερα ποσοστά 

δημοσίων ελλειμμάτων που είχε εμφανίσει ποτέ και συγκεκριμένα το έλλειμμα 

σκαρφάλωσε στο 14,2% για το 1989 και στο 15,9% για το 1990 και παράλληλα η 

χώρα να ταλανίζεται από μια πολιτική αστάθεια. 

Στην δεκαετία του 90’ η χώρα μας κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τα 

δημοσιονομικά της ελλείμματα και αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής της 

δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησε και είχε ως στόχο την ένταξη της 

στην ζώνη του Ευρώ. Το διάστημα αυτό χαρακτηρίζεται από την άσκηση 

περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με μια νομισματική πολιτική 

<<της σκληρής δραχμής>> και έχοντας ως στόχο την διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης και τον περιορισμός της φοροδιαφυγής (Γ.Αργείτης κ.α., 2011). 

Στην δεκαετία του 2000 η χώρα μας κέρδισε την είσοδο της στην Οικονομική 

Νομισματική ένωση και υιοθέτησε ως νόμισμα της το Ευρώ.  άρχισε πάλι η ανοδική 

πορεία του δημόσιου ελλείμματος, φθάνοντας στο τέλος της δεκαετίας σε επίπεδα 
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που βρισκόταν το 1990. Το 2000 το δημόσιο έλλειμμα αντιστοιχούσε σε 3,7% του 

ΑΕΠ για να εκτοξευθεί το 2009 σε 15,5% του ΑΕΠ. 

Στο σημείο αυτό θα πραγματοποιήσουμε μια αναφορά στα πρωτογενή ελλείμματα 

που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα από το 1975 και έπειτα. Ενώ από το 1975 έως το 

1980, όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα και κυμαίνονταν κοντά στο 2%,το 1980 

μάλιστα να ανέρχεται στο 1,2%, από το 1981 ξεκινάει μια πορεία για την ελληνική 

οικονομία με αρκετά αυξημένα πρωτογενή ελλείμματα. Συγκεκριμένα, το 1981 η 

Ελλάδα εμφάνισε πρωτογενή έλλειμμα 8,7% (από τα υψηλότερα), συνεχίζοντας μια 

πορεία αυξημένων πρωτογενών ελλειμάτων μέχρι το 1990 οπότε το πρωτογενές 

έλλειμμα ανήλθε στο 6,5%. Από το 1991 και στα πλαίσια της δημοσιονομικής 

προσαρμογής που αναφέραμε παραπάνω, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια 

μείωσης των πρωτογενών ελλειμμάτων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα  το 1994 να 

εμφανιστεί πρωτογενές πλεόνασμα και το οποίο ανήλθε στο  2,7% του ΑΕΠ, για να 

ακολουθήσει το 1998 όταν η χώρα παρουσίασε πρωτογενές πλεόνασμα 5%. Παρά 

όμως τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, η Ελλάδα συνέχιζε να εμφανίζει 

συνολικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της καθώς το μέγεθος του χρέους της ήταν 

τέτοιο που απαιτούσε σημαντικά ποσά για την καταβολή τόκων (Ιορδάνογλου, 2008). 

Τα πρωτογενή πλεονάσματα συνεχίστηκαν για την Ελληνική οικονομία μέχρι και το 

2002 χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να τα εκμεταλλευτεί και να προχωρήσει σε μείωση 

του συνολικού της χρέους. Από το 2003 και έπειτα η χώρα μας εμφάνιζε και πάλι 

πρωτογενή ελλείμματα τα οποία όμως συνεχίστηκαν ώστε το 2009 το πρωτογενές 

έλλειμμα να εκτοξευθεί στο 10,5 του ΑΕΠ. Η προσπάθεια που ξεκίνησε με τα 

έκτακτα οικονομικά μέτρα από το 2010 είχε ως αποτέλεσμα το 2010 το πρωτογενές 

έλλειμμα να κλείσει στο 4,9%, το 2011 στο 2,4% και το 2012 στο 5% του ΑΕΠ 

(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ).   

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να πραγματοποιήσουμε μια αναλυτική 

αναφορά στα ελλείμματα που εμφάνισε η Ελλάδα μετά την είσοδο της στην ζώνη του 

Ευρώ, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικός παράγοντας στην οικονομική ιστορία 

της. Η σύνδεση της με ένα ισχυρό νόμισμα και πολύ περισσότερο η απώλεια του 

προνομίου της νομισματικής πολιτικής που διατηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, 

αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 
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Με την είσοδο της Ελλάδος στην ΟΝΕ η χώρα εξασφάλισε στο σύνολο του δημοσίου 

τομέα της οικονομίας καθώς και στο Τραπεζικό της σύστημα εύκολη και χαμηλού 

κόστους πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές  χρήματος. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που εμφάνιζε η Ελλάδα,  οδήγησαν 

στην αύξηση του δανεισμού και τη διεύρυνση των ελλειμμάτων, δημιουργώντας μια 

έκρυθμη κατάσταση αναφορικά με τους δείκτες των δημοσιονομικών της χώρας μας. 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο προκλήθηκαν και συνεχίστηκαν τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα στην Ελλάδα, που αυτά με την σειρά τους οδήγησαν στην διόγκωση του 

δημοσίου χρέους, ήταν ο συνδυασμός της αύξησης των δημοσίων δαπανών και 

παράλληλα η εκτεταμένη φοροδιαφυγή τα οποία και θα αναλύσουμε παρακάτω σε 

επόμενες ενότητες. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 η Ελλάδα πραγματοποίησε μια σειρά από 

συστηματικές προσπάθειες εξάλειψης των ανισορροπιών του δημοσίου τομέα 

γεγονός που οδήγησε σε βαθμιαία πτώση του ελλείματος της γενικής κυβέρνησης από 

το 13,% του Α.Ε.Π. το 1993 στο 1,8% για το έτος 1999 ικανοποιώντας κατά αυτόν 

τον τρόπο το κριτήριο στης συνθήκης του Μάαστριχτ και πετυχαίνοντας την είσοδο 

της στην ζώνη του Ευρώ από την 1/1/2001. Σημειώνεται ότι το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης των χωρών μελών της Ευρωζώνης προέβλεπε ότι ο 

προϋπολογισμός κάθε χώρας θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός, 

γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του ελλείμματος αφού 

διαμορφώθηκε στο 0,9% του ΑΕΠ το 2000, καθιστώντας εφικτή τη δημιουργία 

πλεονάσματος το 2001 και αποκλιμακώνοντας ταυτόχρονα και το δημόσιο χρέος 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2001). 

Η πραγματοποίηση δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2001 ήταν αποτέλεσμα της 

αυστηρής τήρησης του σκέλους των δαπανών του προϋπολογισμού του 2001 αλλά 

και στην είσπραξη έκτακτων εσόδων, που δεν προβλέπονταν στον έκτακτο 

προϋπολογισμό. Έτσι, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού συνέχισε την 

πτωτική του πορεία και περιορίστηκε στο 3,6%, έναντι 4,3% το 2000 επηρεάζοντας 

πτωτικά και το δημόσιο χρέος (99,7% του ΑΕΠ) (Τράπεζα της Ελλάδος, 2002). 

Για τα έτη 1997 έως 2002 ο λόγος χρέους προς Α.Ε.Π. βελτιώθηκε σημαντικά λόγω 

της επιτάχυνσης του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης τα παραπάνω έτη, της 

μείωσης των επιτοκίων καθώς επίσης και μιας σειράς αποκρατικοποιήσεων που 
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πραγματοποιήθηκαν εξασφαλίζοντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό δημόσιο και 

αποκλιμακώνοντας το δημόσιο χρέος.(Τράπεζα της Ελλάδος, 2003). 

Κατά το έτος 2003 η Ελληνική οικονομία είχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην 

Ε.Ε φθάνοντας το 4,2%. Παρά το γεγονός όμως ότι είχε αυτόν το υψηλό ρυθμό 

ανάπτυξης, τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας παρουσίασαν επιδείνωση 

αναφορικά προς το έτος 2002. Σημειώνεται ότι το διάστημα αυτό το διευρυμένο 

έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού οφειλόταν σε έκτακτους παράγοντες και 

κυρίως στην προετοιμασία της τέλεσης των ολυμπιακών αγώνων από την χώρα εν 

τούτοις η μη επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί από τον προϋπολογισμό οφειλόταν 

στην υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών όπως οι δαπάνες προσωπικού (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2004). 

Το 2004 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 6,1% του ΑΕΠ 

κατατάσσοντας την Ελλάδα ως την χώρα με το υψηλότερο έλλειμμα στην ευρωζώνη 

και θέτοντας σε ενεργοποίηση την διαδικασία υπερβολικού ελλείματος το Μάιο του 

2004  ΔΥΕ για την Ελλάδα. (Η κυβέρνηση της χώρας με το υπερβολικό έλλειμμα, 

στα πλαίσια της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας, θα πρέπει να αναλάβει 

άμεσα πρωτοβουλίες δημοσιονομικής προσαρμογής και να μειώσει το έλλειμμα της 

κάτω του 3% σε διάστημα δύο ετών. Σε διαφορετική περίπτωση έχει χρηματικές 

κυρώσεις). 

Οι κύριοι παράγοντες της υπερβολικής αύξησης του ελλείματος ήταν η υστέρηση 

εσόδων του προϋπολογισμού, οι αισιόδοξες προβλέψεις για τα έσοδα από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς επίσης και η υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών 

(κυρίους για μισθούς) κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των Ολυμπιακών 

Αγώνων.  

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε συνδυασμό με το μέγεθος του χρέους, αυτήν τη 

χρονική στιγμή, δημιούργησε ερωτήματα αναφορικά με την κατάσταση της χώρας σε 

περίπτωση μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης και ταυτόχρονης αύξησης των επιτοκίων 

δανεισμού (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005). 

Κατά το έτος 2005, παρά το γεγονός ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

μειώθηκε σε 4,5% από 6,1% του ΑΕΠ που ήταν το 2004, παρέμενε όμως αρκετά 

υψηλό στα πλαίσια των κρατών μελών της Ευρωζώνης καθώς διατηρούσε η Ελλάδα 
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την 2η θέση με το υψηλότερο έλλειμμα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. στις χώρες του 

ενιαίου νομίσματος. Στα πλαίσια αυτής της δημοσιονομικής κατάστασης, η χώρα μας 

πιέστηκε να λάβει μια σειρά από περιοριστικά μέτρα προκειμένου να την οδηγήσουν 

στην αποκλιμάκωση του ελλείματος και να την καταστήσουν μια σταθερή οικονομία 

εντός της Ευρωζώνης. Τέτοια μέτρα ήταν η μείωση των δαπανών, η συγκράτηση των 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και οι φορολογική μεταρρύθμιση (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2006). 

Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδος συνεχίστηκε και κατά το 2006 

καταφέρνοντας να συρρικνώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,6% του Α.Ε.Π. Η 

αύξηση των φορολογικών εσόδων με ταυτόχρονη συγκράτηση των δημοσίων 

δαπανών (μειώνοντας κυρίως τις δημόσιες επενδύσεις) συνέβαλαν στην βελτίωση του 

δείκτη  του ελλείματος (Τράπεζα της Ελλάδος, 2007). 

Σε αντίθεση με το 2006 , το 2007 το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε 

στο 2,8% του Α.Ε.Π. Την χρονική αυτή περίοδο η Ελλάδα κατέβαλε αναδρομικές 

εισφορές στην Ε.Ε. λόγω αναθεώρησης του Α.Ε.Π. και επίσης, ήταν χρονιά 

διεξαγωγής εκλογών που είχε ως συνέπεια την αύξηση των δαπανών.(Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2008). 

Κατά το 2008 υπήρξε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση και η χρεοκοπία του 

Αμερικανικού κολοσσού Lehman Brothers. Η αναστάτωση στο παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν μεγάλη και οι κυβερνήσεις έλαβαν μια σειρά από 

μέτρα προκειμένου να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των χωρών τους. 

Στην Ελλάδα, που ήδη τα προβλήματα τόσο των συνεχών ελλειμάτων όσο και του 

διογκωμένου δημοσίου χρέους  είχαν καταστήσει αδύναμη την οικονομία της, ήρθε 

να προστεθεί και αυτό της αναστάτωσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Το 

τραπεζικό σύστημα της χώρας ήταν στενά συνδεδεμένο με τον δημόσιο τομέα και 

ήταν αυτό που, σε μεγάλο βαθμό, χρηματοδοτούσε το δημόσιο προκειμένου να 

καλύψει τα ελλείμματα του. Αντλώντας ρευστότητα τόσο από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα όσο και από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα , εμφάνιζε 

μια δυναμική που ξεπερνούσε ακόμη και τα Ελληνικά σύνορα, επεκτείνοντας τις 

δραστηριότητες τους στις αναπτυσσόμενες  Βαλκανικές χώρες. Η χρηματοπιστωτική 

κρίση οδήγησε πολλές χώρες σε αύξηση των ελλειμάτων τους, προκειμένου να 

στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα, αλλά και πολλούς 
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χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να επανεξετάσουν και ακόμη να μεταρρυθμίσουν 

τα κριτήρια δανειοδότησης κρατών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών (διατραπεζική 

αγορά) αλλά ακόμη και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 

Στα πλαίσια της κατάστασης αυτής και σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον οικονομικής 

αναταραχής, το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας αυξήθηκε στο 4% 

του Α.Ε.Π. με αυτό της κεντρικής κυβέρνησης να διαμορφώνεται στο 6,3% του 

Α.Ε.Π. 

Σημειώνεται ότι η δημιουργία ελλειμάτων, μέσω της κυβερνητικής οικονομικής 

πολιτικής, στα πλαίσια της επανεκκίνησης της οικονομίας σε περιόδους κρίσεων και 

υφέσεων, αποτελεί μια ορθή, κατά πολλούς επιλογή και επιβεβλημένη η οποία όμως 

θα πρέπει να συνοδεύεται από διαρθρωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να στηθούν οι 

βάσεις για ένα παραγωγικό και αποτελεσματικό κράτος. Η δημιουργία του 

αποτελεσματικού κράτους είναι αυτή που θα οδηγήσει στην μείωση του ελλείματος 

την περίοδο που η οικονομία θα αρχίσει να επανέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης. 

Εδώ θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι, έρευνες έχουν καταλήξει στο γεγονός 

ότι η οικονομία μπορεί να πετύχει την δημοσιονομική σταθεροποίηση και να μειώσει 

τα ελλείμματα της, όταν στηρίζεται σε περικοπές στις δημόσιες μεταβιβάσεις, σε 

μισθούς στο δημόσιο τομέα και στην κοινωνική πρόνοια αλλά όχι σε δημόσιες 

επενδύσεις και αυξήσεις στην φορολογία (Guichard et al. 2007) 

Πολύ σημαντικό για την Ελληνική οικονομία, υπήρξε το 2009 καθώς το έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης πραγματοποίησε μια ραγδαία αύξηση και έφτασε στο 12,9% του 

Α.Ε.Π.. Μια σειρά από παράγοντες συνετέλεσαν στην ραγδαία αύξηση αυτή. Οι 

υπερβάσεις των δημοσίων δαπανών, η υστέρηση των εσόδων από φόρους σε 

συνδυασμό με την υστέρηση των εισπράξεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. 

ήταν μερικοί από αυτούς (Τράπεζα της Ελλάδος,2010). 

Τα χρόνια που ακολουθούν την ένταξη της χώρας μας στην νομισματική ένωση 

διαφαίνεται ότι προκειμένου μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που λειτουργεί στα πλαίσια 

μιας νομισματικής ένωσης, να έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει την 

συσσώρευση των δημοσιονομικών της ελλειμμάτων θα πρέπει να προσαρμόσει την 

περιοριστική δημοσιονομική της πολιτική με αυτήν της νομισματικής της Ε.Κ.Τ. 

ακολουθώντας τους κανόνες αναφορικά με το μέγεθος των ελλειμάτων και το ύψος 

του χρέους καθώς ναι μεν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών διατηρούν το δικαίωμα 
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δημιουργίας προσωρινών ελλειμάτων για την σταθεροποίηση της οικονομίας στα 

πλαίσια κυκλικών διακυμάνσεων, η δυνατότητα του όμως περιορίζεται σημαντικά σε 

περιπτώσεις διαρθρωτικού – μόνιμου – ελλείματος (Λαζαρέτου Σ. και Μπρισίμης Σ. 

2001). 

Με την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης (γίνεται παρακάτω εκτενέστερη 

αναφορά) πραγματοποιείται μια προσπάθεια και μέσα στα πλαίσια του Μνημονίου 

περιορισμού των ελλειμμάτων και τιθάσευσης του χρέους. Τα σκληρά, αλλά όχι 

αναπτυξιακά, μέτρα που λαμβάνονται από τον Μάιο του 2010 θα μειώσουν το 

έλλειμμα σε 10,7% του ΑΕΠ για το έτος 2010 από 15,6% του 2009. Το 2011, εν 

μέσω συνεχιζόμενης ύφεσης στην Ελληνική οικονομία, το έλλειμμα  θα κλείσει στο 

9,5% και θα συνεχιστεί αυτή η αρνητική εξέλιξη και το 2012 που θα αγγίξει το 10% 

του ΑΕΠ. Το δε πρωτογενές έλλειμμα θα κλείσει το 2010 στο 4,9% από 10,5% που 

ήταν το 2009. Για να πραγματοποιήσει μια σημαντική μείωση το 2011 στο 2,4% και 

να βρεθεί να αγγίζει το 5% του ΑΕΠ το 2012. 

Άμεση είναι η συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων με τα πολύ αρνητικά στοιχεία του 

ΑΕΠ καθώς την περίοδο αυτή η χώρα βίωσε σημαντική συρρίκνωση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της. Συγκεκριμένα, το  2009 η ύφεση στην χώρα 

κατέγραψε το ποσοστό 3,2%, για να συνεχιστεί και το 2010 σε ποσοστό 4,8%. Το 

2011, και μετά από μια σειρά μέτρων περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, θα 

καταγράψει μεγάλες απώλειες και θα κλείσει στο 7,1%. Ελάχιστα θα βελτιωθεί η 

κατάσταση το 2012 καθώς η ύφεση της Ελληνικής οικονομίας θα αγγίξει το 6,4%. 

(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ Απρίλιος 2013), Στα παραπάνω  στοιχεία αν συμπεριλάβουμε την 

ανεμική ύφεση του 2008 που έκλεισε στο 0,2%, θα έχουμε μια σωρευτική απώλεια 

του ΑΕΠ για την περίοδο 2008 – 2013 (με προβλέψεις για το 2013) η οποία θα 

προσεγγίζει το 25% (www.imerisia.gr - 12/3/2013). 

3.3 Τα αίτια των δημοσιονομικών ελλειμάτων στην Ελλάδα 

Τα αίτια της ανοδικής πορείας των δημοσιονομικών ελλειμάτων οφείλονται σε μια 

σειρά παραγόντων όπως: 

1) η αύξηση των κρατικών ελλειμάτων σε συνθήκες στασιμοπληθωρισμού, 

2) η αύξηση των ανελαστικών δαπανών για μισθούς και συντάξεις κ.λ.π. επί του 

συνόλου των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, αποτέλεσε έναν από 
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τους σημαντικότερους παράγοντες της αδυναμίας της κυβέρνησης να ελέγξει 

τη συνεχή άνοδο των ελλειμάτων, 

3) η σημαντική απόκλιση των φορολογικών εσόδων συγκριτικά με τις 

προβλέψεις που είχαν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 1980-1990, 

4) η αδυναμία του Ελληνικού κρατικού μηχανισμού να πατάξει την φοροδιαφυγή 

καθώς και να διευρύνει την φορολογική βάση, αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα αύξησης των ελλειμάτων, 

5) τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης και συγκεκριμένα η διεύρυνση των 

ελλειμάτων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

(Ν.Τάτσος 1994). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι στην Ελλάδα, τα τελευταία τριάντα 

έτη, η πολιτική των συνεχών ελλειμάτων προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στα 

οικονομικά της χώρας εμφανίζοντας μια σειρά από μακροοικονομικούς δείκτες να 

επιδεινώνονται συνεχώς. Η προσπάθεια των κυβερνήσεων να χρηματοδοτήσουν τα 

συνεχή ελλείμματα, οδήγησε στην διόγκωση του δημοσίου χρέους με πολλές αλλά 

και πολύπλοκες συνέπειες τόσο στα μακροοικονομικά μεγέθη, όσο και στην εικόνα 

της χώρας απέναντι στους δανειστές της. Ουσιαστικά η χώρα σε περιόδους 

ανάπτυξης, δεν κατάφερε να εφαρμόσει την πολιτική εκείνη που θα οδηγούσε στην 

αποκλιμάκωση των ελλειμάτων και στην τιθάσευση του δημοσίου χρέους 

δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις εκείνες στην οικονομία οι οποίες θα 

βελτίωναν τους δείκτες και θα καθιστούσαν τη οικονομία σταθερή αλλά και με 

ισχυρές βάσεις ώστε να αντιμετωπίσει περιόδους υφέσεων αλλά και οικονομικών 

κρίσεων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι το 1986, οπότε και 

απελευθερώθηκε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το δημοσιονομικό έλλειμμα 

χρηματοδοτούνταν, σε κάποιο βαθμό, μέσω ενός συστήματος δανεισμού του κράτους 

από τους Δημόσιους Οργανισμούς Ασφάλισης της χώρας με πολύ χαμηλά επιτόκια.   

Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα κάλυπτε τις ανάγκες της με εσωτερικό δανεισμό και 

ξεπερνώντας το πρόβλημα του πληθωρισμού που συνεπάγονταν υψηλά επιτόκια.  

Ήταν μια συνηθισμένη τακτική η οποία όμως δημιούργησε πρόβλημα στους 

Δημόσιους Οργανισμούς Ασφάλισης καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να 

αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα τους και να αποκομίσουν σημαντικά έσοδα από τα υψηλά 
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επιτόκια εκείνης της περιόδου, γεγονός που, συμπεριλαμβανομένων και άλλων 

παραγόντων, τους κατέστησε προβληματικούς. 

Η προσπάθεια χρηματοδότησης των ελλειμάτων μέσω της νομισματικής πολιτικής 

είχε ως συνέπεια την δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων με αποτέλεσμα την αύξηση 

των επιτοκίων και την μείωση των επενδύσεων, καθιστώντας κατά αυτόν τον τρόπο 

την οικονομία μη ανταγωνιστική. Επιπλέον, ο πληθωρισμός σε συνδυασμό με την 

σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών είχε ως αποτέλεσμα , από το 1979 και για 

όλη σχεδόν την δεκαετία του 80’, το φαινόμενο της αρνητικής αποταμίευσης καθώς 

το ύψος των πραγματικών βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιτοκίων ήταν αρνητικό 

(Τάτσος, 1994). 

Οι Ελληνικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να καλύψουν το δημοσιονομικό έλλειμμα 

και την ραγδαία αύξηση των δημοσίων δαπανών με δύο τρόπους. Με την αύξηση των 

φορολογικών εσόδων και με τον δημόσιο δανεισμό. Τόσο στις αρχές της δεκαετίας 

του 70’ όσο και κατά την δεκαετία του 80’ διαπιστώθηκε μια σημαντική αύξηση των 

φορολογικών εσόδων αλλά αυτή δεν κατέστη ικανή να αντισταθμίσει την μεγάλη 

αύξηση των ελλειμάτων που είχε δημιουργήσει η αύξηση των δημοσίων δαπανών. 

Αυτό είχε ως συνέπεια η χώρα να προστρέξει στον δημόσιο δανεισμό ως μέσο 

χρηματοδότησης των ελλειμάτων της. Το αποτέλεσμα και των δύο μεθόδων που 

ακολουθήθηκαν για την κάλυψη των ελλειμάτων είχε ως συνέπεια τη μεταφορά  

πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα με αρνητικές συνέπειες στις ιδιωτικές 

επενδύσεις. 

Ακόμη, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η περίοδος 1980-95 χαρακτηρίζεται από 

πτώση όλων των δεικτών με βάση τους οποίους μπορεί να μελετηθεί η εξέλιξη και ο 

δυναμισμός της οικονομίας, και από χαμηλές τιμές του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, 

με τάση για βελτίωση μόνο στο τέλος της περιόδου. Χαρακτηριστική των φάσεων 

μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι η διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων 

επενδύσεων, ΙΑ, ως ποσοστού του ΑΕΠ (ΙΑ/ΥΑ). Από τα τέλη της δεκαετίας του 

1970 ο δείκτης αυτός φθίνει, διατηρείται σε σχετικά χαμηλές τιμές την πρώτη 

πενταετία της δεκαετίας του 1980,για να ακολουθήσει κατόπιν η περίοδος ραγδαίας 

μείωσης του δείκτη: 1985-96. Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 

καθαυτό φάση της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου στην Ελλάδα (Μήλιος Γ, 

2010). 
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Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε περισσότερο μέρος από τις αιτίες 

εκείνες που οδήγησαν την Ελληνική οικονομία σε δημοσιονομικό αδιέξοδο, όπως  τα 

δίδυμα ελλείμματα σε συνδυασμό με το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας 

μας, η αύξηση των δημοσίων δαπανών σε συνδυασμό με την υπερδιόγκωση του 

δημοσίου τομέα, καθώς επίσης και η χρόνια υστέρηση των δημοσίων εσόδων ως 

αποτέλεσμα της αναποτελεσματικής δημοσιονομικής διοίκησης. 

3.4 Τα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας και το 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 

Η θεωρία για τα δίδυμα ελλείμματα αφορά την υπόθεση ότι οι τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα είναι η κύρια αιτία των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών γεγονός 

που φάνηκε να χαρακτηρίζει την οικονομία των Η.Π.Α. τις δεκαετίες του 80΄και 90΄. 

Το επιχείρημα των υποστηρικτών των δίδυμων ελλειμμάτων είναι ότι μια αύξηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος μειώνει την εθνική αποταμίευση με αποτέλεσμα μεγάλο 

μέρος του ΑΕΠ να απορροφάται στο εσωτερικό της χώρας με αποτέλεσμα να 

απομένει λιγότερο προϊόν για αποστολή στο εξωτερικό οπότε οι τρέχουσες 

συναλλαγές να μειώνονται και άρα να έχουμε μείωση στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Ωστόσο, η υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων δεν έχει επαληθευθεί για 

όλες τις χώρες και για όλες τις περιόδους. 

Όπως δυστυχώς συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδος, το πρόβλημα δεν είχε τη 

αφετηρία του στην χρηματοοικονομική κρίση του 2008 αλλά ήταν περισσότερο βαθύ 

και μακροχρόνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 

πρόβλημα της χώρας μας καθίσταται  δυσεπίλυτο και πολύπλοκο καθώς το έλλειμμα 

είναι διπλό και αφορά τόσο τον Κρατικό Προϋπολογισμό όσο και το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών. Η πορεία και των δύο μεγεθών φαίνεται στα γραφήματα για 

την περίοδο 1999-2009. 
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Σχήμα 3.2: Τα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας: το έλλειμμα στον κρατικό 

προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 1999-2009 (Πηγή: IMF 

2011) 

 

Τα δίδυμα ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας, καθώς αλληλοτροφοδοτούνται 

αποτελούν ένα είδος απόδειξης των χρόνιων προβλημάτων της οικονομίας μας που 

έχουν αναδειχθεί και γιγαντωθεί μέσα από ένα λανθασμένο παραγωγικό μοντέλο, με 

χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και στηριζόμενο στην υπερκατανάλωση τόσο 

του Δημοσίου όσο και των ιδιωτών. ο επανασχεδιασμός αυτού του μοντέλου αποτελεί 

βασική προϋπόθεση προκειμένου να είναι επιτυχείς η δημοσιονομική εξυγίανση. Η 

αλλαγή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνον με πολιτικές ενίσχυσης της 

παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας και με δομικές μεταρρυθμίσεις. Σημειώνεται 

ότι η αντιμετώπιση των δίδυμων ελλειμάτων αποτελεί επιτακτική προτεραιότητα για 

την πορεία της χώρας καθώς το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα, θα επιβαρυνθεί και με την αναμενόμενη γήρανση του πληθυσμού που θα 

προκαλέσει μείωση της παραγωγικότητας αλλά και των αποταμιεύσεων. 

Η μακροχρόνια προσπάθεια της χώρας μας να χρηματοδοτήσει τα δίδυμα ελλείμματα 

της την οδήγησε στην συσσώρευση του εξωτερικού χρέους της. Ουσιαστικά, η 

Ελλάδα χρεωνόταν επί σειρά ετών προκειμένου να χρηματοδοτήσει δαπάνες που 

αδυνατούσαν να παράγουν το κόστος τους. 

Στο παρακάτω διάγραμμα διαπιστώνουμε την συνεχή επιδείνωση του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών στην Ελληνική οικονομία το έλλειμμα του οποίου από € 4,4 

δισ. το 1994 έφθασε τα €24,9 δισ. το 2007 και παρέμεινε στα €18,1 δισ. το 2009. 



 

37 
 

Παρά την επιτάχυνση των εξαγωγών (7% μέση ετήσια ονομαστική αύξηση μεταξύ 

2000-2008, πριν μειωθούν το 2009), οι εισαγωγές, ιδίως των αγαθών, αυξήθηκαν 

ακόμα ταχύτερα (7,5% μέση ετήσια αύξηση, 2000-2008) και παρά το γεγονός ότι 

ήταν ήδη διπλάσιες των εξαγωγών. 

 

Σχήμα 3.3: Το ελληνικό έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, και οι συνιστώσες του (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος) 

 

Μία ανάλυση των εξαγωγών σε κλαδικό επίπεδο μας δείχνει ότι το ισοζύγιο των 

υπηρεσιών κατέγραφε συνεχή βελτίωση έως και το 2008 (7,6% μέση ετήσια 

ονομαστική αύξηση μεταξύ 2000-2008) λόγω της αύξησης των εσόδων από τον 

τουρισμό και τη ναυτιλία. Οι εξαγωγές αγαθών, όμως, παραμένουν επικεντρωμένες 

σε ένα σχετικώς μικρό φάσμα αγαθών, κυρίως είδη ένδυσης, μηχανολογικό 

εξοπλισμό, χημικά, πετρελαιοειδή και μέταλλα. Είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι 

βιομηχανικοί κλάδοι, ακόμα και οι πλέον εξωστρεφείς, είναι καθαροί εισαγωγείς. 

Οι μέχρι τώρα παραδοσιακοί εξαγωγικοί κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας (π.χ. 

υφάσματα, ένδυση) παρουσίασαν σημαντική πτωτική πορεία και στον αντίποδα οι 

κλάδοι των υπηρεσιών είχαν μια αυξητική τάση με συνέπεια ο τομέας των υπηρεσιών 

να φτάσει το 2010 να αποτελεί το 57% των συνολικών εξαγωγών, και η χώρα μας να 

κατέχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μετά από 

Κύπρο και Λουξεμβούργο (χώρες με άλλη οικονομική δομή και παράδοση στις 
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υπηρεσίες). Ακόμη, στην χώρα μας, τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρουσιάστηκε μία 

γεωγραφική μετατόπιση των αγορών-στόχων, από την ευρωζώνη  (44% των 

εξαγωγών το 2010 από 58% το 1990) προς τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες 

χώρες (36% των εξαγωγών το 2010 από 17% το 1990). Αποτέλεσμα της μετατόπισης 

αυτής ήταν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να απορροφούν το 25% 

των εξαγωγών το 2010 από 6% το 1990 (στοιχεία IMF DOTS). Η υστέρηση του 

εξωτερικού τομέα αντανακλάται στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει και σήμερα η 

λιγότερο ανοιχτή από τις μικρές οικονομίες της ευρωζώνης: ο δείκτης εισαγωγών συν 

εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν το 2010 στο 48% έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 

79,7%. 

 

Σχήμα 3.4: Δείκτης Εξωστρέφειας: (Εισαγωγές + Εξαγωγές) / ΑΕΠ (Πηγή: AMECO) 

 

Αντιθέτως η κατανάλωση, δημόσια και ιδιωτική, αποτελούσε το 93,4% του ΑΕΠ, 

έναντι μέσου όρου ευρωζώνης 79,7%. 

Το γεγονός ότι το εξωτερικό έλλειμμα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και το 2010 

και παρά το γεγονός ότι η χώρα βυθιζόταν σε ύφεση κατά 4,35%, εν μέρει οφείλεται 

σε συγκυριακούς παράγοντες και συγκεκριμένα τις πληρωμές για πλοία (€4,4 δισ.) τα 

οποία έκτισαν οι Έλληνες εφοπλιστές κατά τα προηγούμενα έτη και την άνοδο των 

διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σε μεγάλο βαθμό, η αργή βελτίωση των στοιχείων του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται στο ότι η βελτίωση του εμπορικού 
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ισοζυγίου αντισταθμίζεται από άλλες αρνητικές μεταβολές οι οποίες συντελούνται 

στα ισοζύγια εισοδημάτων και μεταβιβάσεων. 

Καθώς στην Ελλάδα από το 2000 το εξωτερικό ισοζύγιο πληρωμών επιδεινώνονταν, 

τα αποτελέσματα σχετικά με την ιδιωτική αποταμίευση εμφανιζόντουσαν ολοένα και 

πιο αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα η καθαρή εθνική αποταμίευση είναι αυξανόμενα 

αρνητική από το 2005 και μετά (- €26,8 δισ. το 2010), εξαιτίας της επέκτασης της 

κατανάλωσης και των δανειακών υποχρεώσεων, τόσο του κράτους, όσο και των 

νοικοκυριών. Αντιθέτως, η καθαρή αποταμίευση των επιχειρήσεων ήταν σταθερά 

θετική έως και το 2009 (κυρίως λόγω αποταμιεύσεων από τις Τράπεζες και τις 

Ναυτιλιακές επιχειρήσεις). Η αύξηση της επένδυσης (μέσος όρος 2000-2008: 21,4% 

του ΑΕΠ από 17% του ΑΕΠ το 1995, έναντι 21% του μ.ο. 2000-2008 στην 

ευρωζώνη) ασφαλώς ωφέλησε τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, ένα σταθερά 

σημαντικό τμήμα της αφορά την άνθηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Εδώ θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι οι πολλαπλασιαστές των επενδύσεων σε κατοικίες δεν είναι 

αριθμητικά μικροί, γιατί η οικοδομή διαχέεται βαθιά μέσα στην οικονομία, ωστόσο οι 

επενδύσεις σε κατοικίες, σε αντίθεση με αυτές σε παραγωγικό εξοπλισμό, δεν 

ενισχύουν την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας.. Η επένδυση σε κατοικίες 

αντανακλά, αφενός την επέκταση της στεγαστικής πίστης, αφετέρου την υστέρηση 

και χαμηλή κερδοφορία των παραγωγικών επενδύσεων στις χώρες του ευρωπαϊκού 

Νότου, γεγονός που έστρεψε πολλά κεφάλαια στην αγορά ακινήτων. Ως συνέπεια, σε 

όλες τις μεσογειακές χώρες σημειώθηκε σωρευτική άνοδος των τιμών των κατοικιών 

από το 2000 που ξεπερνά το 80%, σε σύγκριση με περίπου 12% στις χώρες του 

ευρωπαϊκού Βορρά. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Της Ελλάδος, στην χώρα 

μας οι τιμές των ακινήτων στις αστικές περιοχές,, αυξήθηκαν μεταξύ 2000 και 2008 

κατά 97,4%. 

Η ταχεία και ταυτόχρονη επέκταση της κατανάλωσης και της κτηματαγοράς μας 

δείχνει ότι  η επιλογή του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης υπήρξε ενδογενής: η 

διόγκωση της εγχώριας ζήτησης αντικατοπτρίζει ένα δομικό έλλειμμα εξωτερικής 

ανταγωνιστικότητας. 

Αυτό το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας άρχισε να επιδεινώνεται από το 1994 και 

έπειτα και είναι συνδεμένο με την αφετηρία μιας νέας  νομισματικής πολιτικής που 

ακολουθήθηκε καθώς τότε ξεκινούσε η προσπάθεια της χώρας για την ένταξή της 

στην ζώνη του Ευρώ. 
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Όπως ήδη διατυπώθηκε, η νομισματική πολιτική αποτέλεσε το κύριο εργαλείο του 

οικονομικού επιτελείου της χώρας μας προκειμένου να εκπληρωθούν τα κριτήρια 

ένταξης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην τιθάσευση του πληθωρισμού και του 

περιορισμού των διακυμάνσεων της δραχμής έναντι των υπολοίπων νομισμάτων του 

Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Η περιοριστική κατεύθυνση της 

νομισματικής πολιτικής συνοψίστηκε σε δύο βασικές επιλογές, αφενός μεν τη 

διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, αφετέρου τον περιορισμό των 

ονομαστικών υποτιμήσεων της δραχμής. Η πολιτική αυτή, η οποία έγινε γνωστή ως 

«πολιτική της σκληρής δραχμής», αποσκοπούσε στο να περιοριστεί η επίδραση του 

εισαγόμενου πληθωρισμού. Ακόμη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ένταξης, τον 

Μάρτιο του 1998 η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε υποτίμηση της δραχμής κατά 

12,3% ως προς το ECU. Ωστόσο, τα υψηλά επιτόκια συνέχιζαν να προσελκύουν 

εισροές κεφαλαίων. Η ΤτΕ αναγκαζόταν να απορροφά την πλεονάζουσα ρευστότητα 

ώστε να μην αναζωπυρώνεται ο πληθωρισμός, αλλά οι ανατιμητικές πιέσεις 

επέμεναν.   

Το σημαντικότερο ωστόσο ήταν ότι η οικονομία δεν είχε πραγματοποιήσει τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας οι οποίες θα 

αντιμετώπιζαν το δομικό πρόβλημα της επιμονής του ελληνικού πληθωρισμού. Ως 

αποτέλεσμα, από τη στιγμή της εισόδου στο κοινό νόμισμα, η Ελλάδα διατήρησε 

σταθερά θετικές διαφορές πληθωρισμού έναντι του μέσου όρου της Ζώνης, συνήθως 

άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας  
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Σχήμα 3.5: Ρυθμός πληθωρισμού, Ελλάδα και ευρωζώνη (Πηγή: AMECO) 

 

Οι θετικές διαφορές πληθωρισμού μεταφράστηκαν σε σημαντική πραγματική 

ανατίμηση έναντι των υπολοίπων μελών της ΟΝΕ  γεγονός που σημαίνει ότι η 

πραγματική ανατίμηση έβλαψε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, όχι μόνο εντός της ευρωζώνης, αλλά και εκτός αυτής, στο βαθμό που οι 

χώρες της ευρωζώνης ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε τρίτες αγορές. 

Η διαφορά που υπήρχε με προηγούμενες περιόδους ήταν  πως, μετά την ένταξη στην 

Ευρωζώνη, η επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας δεν ήταν δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί με υποτίμηση του νομίσματος. Επιπλέον, η συνεχής ανατίμηση του 

Ευρώ τα τελευταία έτη όξυνε το  πρόβλημα της Ελληνικής ανταγωνιστικότητας 

γεγονός που ήταν αποτέλεσμα της διαχρονικής προσήλωσης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ ) στον στόχο της σταθερότητας των τιμών. Σημειώνεται 

ότι η ιδρυτική Συνθήκη της ΕΚΤ θέτει ως στόχο της τη σταθερότητα των τιμών και 

δεν έχει στόχους αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα 

συμβαίνει με την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve). 

Από την άλλη πλευρά όμως, τα Ελληνικά εξωτερικά ελλείμματα δεν μπορούν να 

αποδοθούν μόνον στο ισχυρό ευρώ, καθώς στην ζώνη του Ευρών υπάρχουν χώρες 

που έχουν καταφέρει να διατηρούν εξωτερικά πλεονάσματα, τέτοιες είναι η Γερμανία 

και η Ολλανδία. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία και η Πορτογαλία, κατέγραψαν 

μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα τα οποία οφείλονταν στα διαρθρωτικά, διαχρονικά 
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προβλήματα ανταγωνιστικότητας, τα οποία αντανακλώνται, μεταξύ άλλων, στις 

θετικές διαφορές πληθωρισμού εντός της ευρωζώνης των οικονομιών του Νότου. 

(Αναστασάτος A., ,2011). 

3.5 Αύξηση των δημοσίων δαπανών και υπερδιόγκωση του 

δημοσίου τομέα στην Ελλάδα 

Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό αναφορικά με 

την μεγέθυνση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας μας είναι αυτός της 

υπερδιόγκωσης του δημοσίου τομέα σε συνδυασμό με την χαμηλή παραγωγικότητα 

του. 

Αναφορικά με τον τρόπο μέτρησης του Δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε υπάρχει μια δυσκολία 

μέτρησης των μεγεθών που ανακύπτει από το γεγονός ότι πολλές από τις δράσεις του 

Δημοσίου είναι διοικητικές και ρυθμιστικές οι οποίες δεν αποτυπώνονται εύκολα σε 

οικονομικά μεγέθη. Ο τρόπος μέτρησης που χρησιμοποιείται ευρύτατα είναι αυτός 

της μέτρησης των εσόδων και των δαπανών της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π. 

Σημειώνεται ότι πολλές χώρες με μεγάλο Δημόσιο τομέα και με έντονο ρόλο του 

κράτους στην οικονομία τους (όπως π.χ. οι Σκανδιναβικές χώρες) έχουν κατορθώσει 

να έχουν τόσο καλές οικονομικές επιδόσεις όσο και ένα αποτελεσματικό κράτος 

πρόνοιας σημειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικές επιδόσεις σε καινοτόμους τομείς 

γεγονός που τις έχει καταστήσει πλέον ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αναλύοντας το οικονομικό μοντέλο των χωρών αυτών, διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ 

σημαντικό για την ευημερία μιας χώρας, η επίτευξη του κατάλληλου μείγματος 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό 

σύστημα αγορών και ταυτόχρονα να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

κρατικών παρεμβάσεων. 

Έτσι, όπως αναφέραμε παραπάνω, αν και οι χώρες της βόρειας Ευρώπης 

εξακολουθούν να έχουν μεγάλο δημόσιο τομέα, είναι αξιοσημείωτο ότι αποτελούν 

και τις πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκείνος ο 

παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο τελικά, δεν είναι μόνον τα φορολογικά 
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έσοδα που εισπράττει ένα κράτος τελικά αλλά ποια είναι η διάρθρωση των εσόδων 

και το πόσο αποτελεσματικά δαπανώνται τα ποσό αυτά καθώς και η ποιότητα και 

αποτελεσματική λειτουργία των δημοσιονομικών και γενικότερων θεσμών. (Rosen, 

2009). 

Ένας από τους παράγοντες που μας επιτρέπουν την μέτρηση του μεγέθους του 

δημόσιου τομέα και που επηρεάζει σημαντικά το δημόσιο έλλειμμα είναι αυτός των 

δημοσίων δαπανών. 

Οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίες: α) στις παραγωγικές 

δαπάνες, β) στις μεταβιβαστικές πληρωμές και γ) στις χρηματοοικονομικές δαπάνες. 

Οι παραγωγικές δαπάνες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την κατανάλωση 

και τις επενδύσεις, όπου η κατανάλωση περιλαμβάνει τις αμοιβές των υπαλλήλων και 

την ενδιάμεση ανάλωση, ενώ οι επενδύσεις περιλαμβάνουν τον ακαθάριστο 

σχηματισμό παγίου κεφαλαίου και τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων τύπου 

Κ2 (περιλαμβάνουν τις συναλλαγές σε γη και άλλα μη παραχθέντα στοιχεία, υλικά ή 

άυλα- φήμη και πελατεία, συμβόλαια δημιουργών και αθλητών). Οι μεταβιβαστικές 

πληρωμές διακρίνονται σε αυτές που διενεργούνται προς τα νοικοκυριά και σε αυτές 

που κατευθύνονται προς τις επιχειρήσεις αλλά και σε λοιπές μεταβιβάσεις. Το 

άθροισμα των παραγωγικών δαπανών και μεταβιβαστικών πληρωμών μας 

δημιουργούν τις πρωτογενείς δαπάνες. Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αφορούν στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές 

(Καραβίτης Ν., 2006). 

Αναφορικά με την Ελληνική οικονομία, διαπιστώνεται ότι έως το 1970 οι δημόσιες 

δαπάνες διατηρούνταν σε χαμηλό ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ για να αρχίζουν να 

παρουσιάζουν μια αύξηση από το 1974 και έπειτα. Έτσι, ενώ το 1970 , οι δημόσιες 

δαπάνες αντιπροσώπευαν κάτι λιγότερο από το 20% του Α.Ε.Π., το 1974 αυξήθηκε 

στο 25,3% για να ανέλθει στο 29,3% το 1980. Την δεκαετία του 80΄θα ακολουθήσει 

μια ραγδαία αύξηση των δημοσίων δαπανών με αποτέλεσμα να φθάσουν το 1990 να 

αντιπροσωπεύουν 44,8% του ΑΕΠ. Την δεκαετία του 90΄και στα πλαίσια της 

δημοσιονομικής προσαρμογής η Ελλάδα πραγματοποιεί μια προσπάθεια 

σταθεροποίησης και συγκράτησης των δημοσίων δαπανών και έτσι να φτάσουν να 

αντιπροσωπεύουν το 46,7% του ΑΕΠ το 2000 και να έχουν ανέλθει μόνον κατά 1,9% 

στην διάρκεια της δεκαετίας. Από το 2001 έως και το 2007 οι δημόσιες δαπάνες 

κυμαίνονται από 45%-47,5% περίπου  για να εμφανίσουν μια ραγδαία αύξηση το 
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2008 και να σκαρφαλώσουν στο 54,8%. Η αύξηση αυτή προήλθε ως απόρροια της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, 

κυρίως, για την στήριξη του χρηματοοικονομικού τομέα της οικονομίας. 

 

Σχήμα 3.6: Δημόσιες δαπάνες (ως ποσοστό του ΑΕΠ), Ελλάδα, 1974-2012 (Πηγές: 

AMECO, Eurostat) 

 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξετάζοντας την αύξηση των δημοσίων 

δαπανών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. θα διαπιστώσουμε ότι τα τελευταία τριάντα έτη ο 

δημόσιος τομέας της χώρας μας υπερδιογκώθηκε σημαντικά και επίσης 

διαπιστώνουμε ότι, όλα αυτά τα έτη, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δημοσίων 

δαπανών υπήρξε πάντοτε διψήφιος και μόνον το 1995 εμφανίζει αρνητική μεταβολή 

και συνεχίζει έπειτα την αυξητική του πορεία αλλά με μονοψήφιους ρυθμούς καθώς η 

χώρα βρισκόταν σε προσπάθεια σύγκλισης της οικονομίας της προκειμένου να 

πετύχει την είσοδο της στο ενιαίο νόμισμα. 

Σημειώνεται ότι οι δημόσιες δαπάνες στην χώρα μας παρά το γεγονός ότι βρίσκονται 

κοντά στο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε., αποτελούν πρόβλημα για την Ελληνική 

οικονομία, κυρίως, ως προς τον τρόπο κατανομής τους και διάρθρωσης τους. 

Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι αναμφίβολα, ο μεγάλος 

«αδικημένος» σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα, είναι η παιδεία (2,7% 

ως ποσοστό του ΑΕΠ τη δεκαετία 1990 έναντι διπλάσιου μέσου όρου 5,4%), και 

μάλιστα η τριτοβάθμια εκπαίδευση (0,7% του ΑΕΠ στην Ελλάδα για το 1995 έναντι 
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1,5% μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ). Επίσης, σύμφωνα με μία μελέτη του 

ΙΝ.ΚΑ, η ιδιωτική δαπάνη για εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεπερνά την αντίστοιχη 

δημόσια για κάθε μία από τις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Για το έτος 2001, το 

σύνολο των ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση ήταν 1.614 δις δρχ. έναντι 1.133 

δις δρχ. της δημόσιας δαπάνης (Αρμάγου Ι., 2005). 

3.6 Υστέρηση των δημοσιονομικών εσόδων 

Τα δημόσια έσοδα αποτελούν σημαντικό στοιχείο στον προϋπολογισμό μιας χώρας 

προκειμένου να ασκήσει τις πολιτικές εκείνες που θα καταστήσουν ανταγωνιστική 

τόσο την οικονομία της χώρας όσο και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

αυτήν. 

Η εξέλιξη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της Ελλάδος είναι συνδεδεμένη με τη 

διαχρονική υστέρηση των Δημοσίων εσόδων. Τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης 

παρουσιάζουν μια σταθερή απόκλιση από τον μέσο όρο της ΕΕ και από δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του 1990 διαπιστώνεται μια τάση σύγκλισης των δημοσιονομικών 

εσόδων με τον μέσο όρο των εταίρων κρατών καθώς η χώρα έχει ξεκινήσει την 

προσπάθεια για την ένταξη της στην ευρωζώνη. Ωστόσο, μετά το 2000 η ψαλίδα 

αρχίζει να ανοίγει ξανά και το 2009 η απόκλιση των εσόδων της γενικής κυβέρνησης 

της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ-15 έφτασε περίπου στο επίπεδο που βρισκόταν 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990. 
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Σχήμα 3.7: Έσοδα γενικής κυβέρνησης (ως % του ΑΕΠ), Ελλάδα και ΕΕ-15, 1995-

2009 (Πηγή: Eurostat) 

 

Η απόκλιση κυμαίνεται από 2,6% έως 8,5% και είναι αρκετή για να ερμηνεύσει σε 

σημαντικό βαθμό το χάσμα που χωρίζει τα δημοσιονομικά ελλείμματα της Ελλάδας 

από εκείνα της ΕΕ-15. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2005, με εξαίρεση το έτος 2002, δεν επιτεύχθηκαν 

οι στόχοι που είχαν τεθεί στους προϋπολογισμούς με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

αρνητικές αποκλίσεις. Ιδιαίτερα το 2005 προβλέπεται η απόκλιση των εσόδων να 

φθάσει το 5%. 

Επίσης, στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η διάρθρωση των δημοσιονομικών 

εσόδων μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ-15 για το διάστημα 1995-2009, γεγονός που 

μας εμφανίζει ότι η βασική διαφορά εντοπίζεται στο μερίδιο των άμεσων φόρων  και 

πιο συγκεκριμένα, ενώ στην ΕΕ-15 οι άμεσοι φόροι αποτελούν το 29,7% του 

συνόλου των εσόδων, στην Ελλάδα το αντίστοιχο μερίδιο είναι 20,6%. 
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Σχήμα 3.8: Εκατοστιαία διάρθρωση εσόδων γενικής κυβέρνησης, Ελλάδα και ΕΕ-15, 

1995-2009 (μέσος όρος) (Πηγή: Eurostat) 

 

Στην Ελλάδα οι άμεσοι φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σχεδόν στο ήμισυ του 

μέσου όρου της ΕΕ-15. Σχετικά με τα έσοδα από τους άμεσους φόρους, υπήρξε 

βελτίωση από τα μέσα της δεκαετίας του 90’ και συγκεκριμένα την περίοδο 1996-

2000 γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των συνολικών εσόδων και καταδεικνύοντας 

ότι η πορεία του συγκεκριμένου μεγέθους συνδέεται στενά με την εξέλιξη των 

άμεσων φόρων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η ανυπαρξία περαιτέρω 

βελτίωσης στην είσπραξη των άμεσων φόρων μετά το 2000 συνοδεύεται από μια 

παρόμοια τάση στα συνολικά έσοδα. 

Ακόμη, στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι  το χαμηλό μερίδιο των άμεσων 

φόρων στους συνολικούς φόρους αποτελεί ένδειξη ελλιπούς προοδευτικότητας του 

φορολογικού συστήματος (Παρατηρητήριο οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, 

Κρίση Δημοσίου χρέους στην Ελλάδα-αιτίες και προοπτικές, Γ. Αργείτης, Γ. 

Δαφέρμος, Μ. Νικολαϊδη,). 

Το γεγονός της υστέρησης των δημοσιονομικών εσόδων στην Ελλάδα αντανακλά τα 

χρόνια δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την Ελληνική 

οικονομία. Επίσης, καταδεικνύει τα προβλήματα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών 

αλλά και ολόκληρης της δομής του φορολογικού συστήματος της χώρας μας με 
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αποτέλεσμα το κράτος να μην μπορεί να δράσει δυναμικά σε ζωτικής σημασίας 

ζητήματα για την Ελληνική οικονομία όπως είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. 
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4  

Δημόσιο χρέος 

4.1 Το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα 

Στην χώρα μας, η αποκλιμάκωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, αποτελεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, βασικό στόχο της εκάστοτε 

κυβερνητικής πολιτικής. Το γεγονός ότι η δημοσιονομική πολιτική θα έχει πλέον το 

κύριο βάρος για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας μετά την ένταξη της 

Ελλάδος στην ευρωζώνη, καθιστά το δημόσιο χρέος μια από τις πλέον κρίσιμες 

μακροοικονομικές μεταβλητές για τη διαμόρφωση των υπόλοιπων δημοσιονομικών 

μεγεθών. Πέραν όμως αυτού, ο περιορισμός του συνεπάγεται την εξοικονόμηση 

σημαντικών πόρων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 

άλλων τομέων της οικονομίας (Μελλάς Κ.,2010). 

Η Ελλάδα από το 1974 αρχίζει να δανείζεται μεγάλα ποσά για την κάλυψη των 

αναγκών της, με συνέπεια να διογκωθεί πολύ γρήγορα το χρέος της. Μάλιστα κατά 

την χρονική περίοδο 1980 με 1993 το χρέος της εκτινάχθηκε από 28,6% σε 111,6% 

του ΑΕΠ. Από το 1994, καθώς η Ελλάδα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να 

ικανοποιήσει τα κριτήρια σύγκλισης τις συνθήκης του Μάαστριχτ για την εισαγωγή 

της στην Νομισματική ένωση, η δημοσιονομική εικόνα της χώρας εμφανίζεται να 
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μεταβάλλεται θετικά καθώς, ένα από τα κριτήρια και ίσως το σημαντικότερο, ήταν το 

να καταφέρει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3%, καθώς και το 

δημόσιο χρέος να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ (Nelson R.,2010). 

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι αποκρατικοποιήσεις αλλά και η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε αναφορικά με την καταγραφή των δημοσιονομικών ελλειμάτων αλλά 

και του χρέους, βοήθησαν την Ελλάδα να εισέλθει στην ευρωζώνη το 2002. Επίσης, 

από τα τέλη της δεκαετίας του 90΄ξεκίνησε η κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής 

με σκοπό τη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 με αποκορύφωμα την 

τετραετία 2000-2004 και με την χώρα μας ήδη στην ζώνη του Ευρώ. 

Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008, αναδείχτηκαν οι 

προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες της 

Ελληνικής οικονομίας όπως είναι: το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το ανεπαρκές 

φορολογικό σύστημα και η ελλιπής κρατική οργάνωση. 

Το βαθύτερο πρόβλημα όμως είναι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το οποίο 

αντικατοπτρίζεται τόσο στο τεράστιο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών όσο και στον 

υψηλότερο ελληνικό πληθωρισμό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης καθώς 

αυτό δηλώνει ότι εισάγουμε πολύ περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ότι 

εξάγουμε, γεγονός που είναι απόρροια της αδυναμίας της Ελληνικής οικονομίας  να 

παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Η επιβάρυνση των δαπανών για κοινωνική 

ασφάλιση, η χαμηλή αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών και η εκτεταμένη 

παραοικονομία και φοροδιαφυγή δημιούργησαν μια ιδιαίτερα δυσμενή 

δημοσιονομική κατάσταση, με το δημόσιο χρέος να εκτοξεύεται σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα (Χαρδούβελης Γ., 2011). 

Το δημόσιο χρέος στις αρχές της δεκαετίας του 70΄δεν ξεπερνούσε το 20% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70¨και έπειτα θα 

διαπιστώσουμε μια συνεχή ανοδική πορεία του χρέους όπου το 1975 θα ανέλθει στο 

24,6% του ΑΕΠ, να συνεχίσει την δεκαετία του 80΄την ανοδική του πορεία με 

έντονους ρυθμούς. . Πιο αναλυτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο λόγος του χρέους 

προς το ΑΕΠ εμφάνισε ραγδαία αύξηση από το 1980 και έπειτα φθάνοντας στο 

28,4% του ΑΕΠ το 1980 και 34,2% το 1981 συνεχίζοντας την ραγδαία άνοδο του σε 

όλη την δεκαετία του 80΄και στις αρχές της δεκαετίας του 90΄για να φθάσει το 1993 

να αγγίξει το 110% του ΑΕΠ. 
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Σχήμα 4.1: Δημόσιο Χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ), Ελλάδα, 1975-2012 (Πηγή: 

ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90’ και συγκεκριμένα από το 1994 και έπειτα 

διαπιστώθηκαν σημάδια σταθεροποίησης του Δημοσίου χρέους καθώς ήδη η χώρα 

μας είχε ξεκινήσει μια πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο την ένταξη της 

στην ζώνη του Ευρώ. Η σταθεροποίηση αυτή του δημόσιου χρέους οφειλόταν σε 

μεγάλο βαθμό στα πρωτογενή πλεονάσματα που σημειωνόταν κάθε χρόνο από το 

1994 έως το 2002 καθώς, επίσης, στην επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του 

πραγματικού ΑΕΠ . 

Η προσπάθεια της δημοσιονομικής προσαρμογής σε συνδυασμό με τους υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, που ήδη αναφέρθηκε, μας έδειχναν ότι το χρέος είχε 

σταθεροποιηθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ και καθώς το ΑΕΠ της χώρας αυξανόταν 

παράλληλα με το χρέος, δεν αναδείχθηκε το μακροχρόνιο και διαρθρωτικό πρόβλημα 

της χώρας μας. Η πορεία της χώρας προς το Ευρώ, η διοργάνωση των Ολυμπιακών 

αγώνων αλλά και η αισιοδοξία που κυριάρχησε από την είσοδο στην ΟΝΕ, έκαναν 

την Ελληνική οικονομία να φαντάζει ακλόνητη και ισχυρή και χωρίς να έχει 

προσπαθήσει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που 

απαιτούνταν, τόσο από την είσοδο στο Ευρώ όσο και από τα μηνύματα που λάμβανε 

από κρίσεις σε άλλες χώρες που είχαν υιοθετήσει ισχυρό νόμισμα. 

Η Ελληνική οικονομία στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 2000  συνέχισε να 

αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς στηριζόμενη όμως σε ανά μοντέλο ανάπτυξης που 
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είχε ως κορμό την Δημόσια και ιδιωτική κατανάλωση. Αναφορικά με το ύψος του 

δημοσίου χρέους από το 2000 έως το 2007 η Ελλάδα κατάφερε να το διατηρεί 

σταθερό περίπου στο 100% του ΑΕΠ, με το έτος 2003 όπου παρουσίασε το ποσοστό 

97,4% του ΑΕΠ ενώ το 2004 98,9%. 

Η είσοδος στο Ευρώ έδωσε, τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο, όσο και στις εμπορικές 

τράπεζες, την δυνατότητα εξεύρεσης φθηνών κεφαλαίων από το παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο την περίοδο εκείνη εμφανιζόταν να διαθέτει 

αστείρευτη ρευστότητα. Με τον τρόπο αυτό το Δημόσιο  κατάφερε να καλύψει τις 

δαπάνες που πραγματοποίησε για τα  μεγάλα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς 

και τα ελλείμματα που εμφάνιζε αλλά και οι εμπορικές τράπεζες με την σειρά τους, 

χρηματοδότησαν το Δημόσιο (μέσω της αγοράς ομολόγων) αλλά και τον ιδιωτικό 

τομέα προκειμένου να καλύψει, κυρίως, καταναλωτικές δαπάνες και αγορές 

κατοικιών. 

Τόσο όμως τα μεγάλα έργα για την διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων, όσο και οι 

καταναλωτικές δαπάνες που πραγματοποιούσαν οι Έλληνες, δεν δημιούργησαν καμία 

προϋπόθεση για την δημιουργία βάσεων αναφορικά με την παραγωγικότητα αλλά και 

την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας. 

Ο εκτροχιασμός των δημοσιονομικών ελλειμάτων σε συνδυασμό με την μείωση του 

ρυθμού ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί το 

μέγεθος του χρέους ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και καθώς το Α.Ε.Π. άρχισε να 

μειώνεται, λόγω της ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, το πρόβλημα του χρέους 

γινόταν εντονότερο. Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του Ελληνικού Α.Ε.Π. μεγαλώνει 

το λόγο Χρέους/Α.Ε.Π. και παρά το γεγονός ότι το 2007 η Ελληνική κυβέρνηση 

προέβη σε αναθεώρηση του ΑΕΠ  με αποτέλεσμα την βελτίωση του λόγου χρέους 

προς ΑΕΠ. Έτσι, το 2008 ξεκίνησε να καταγράφεται μια εκ νέου αλματώδης άνοδος 

του χρέους, η οποία οδήγησε το λόγο του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα  και συγκεκριμένα στο ποσοστό του 110,7% του ΑΕΠ. 

Το υψηλό χρέος της Ελλάδας που ξεκίνησε, όπως αναφέραμε, την ανοδικής του 

πορεία από τα μέσα της δεκαετίας του 70΄, δημιούργησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες  

μια εύθραυστη χρηματοπιστωτική κατάσταση καθώς είχαν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό 

οι τόκοι και τα χρεολύσια που καλούνταν να πληρωθούν κάθε χρόνο (Αργείτης, 

Νικολαΐδη 2011). 
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Αποτέλεσμα αυτής της μακρόχρονης ανοδικής πορείας του δημοσίου χρέους της 

Ελλάδος ήταν να ξεπεράσει το 2010 το 140%, να εκτοξευθεί το 2011 στο 170,3% του 

ΑΕΠ και έπειτα από μια σημαντική απομείωση (λόγω PSI) να συνεχίζει να παραμένει 

σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 156,9% του ΑΕΠ για το έτος 2012 

Προκειμένου να αναλύσουμε περισσότερο το μέγεθος του προβλήματος που 

προκάλεσε στην Ελλάδα η αύξηση των τόκων και των χρεολυσίων που καλούνταν να 

πληρώσει κάθε χρόνο για την εξυπηρέτηση του χρέους της, θα εξετάσουμε το 

παρακάτω διάγραμμα όπου απεικονίζονται οι τόκοι, τα χρεολύσια και το πρωτογενές 

ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 

Σχήμα 4.2: Τόκοι, χρεολύσια και πρωτογενές ισοζύγιο ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ, 

γενική κυβέρνηση, Ελλάδα, 1988-2010 (Πηγές: AMECO - για πρωτογενές ισοζύγιο και 

ΑΕΠ - και Υπουργείο Οικονομικών και Τράπεζα της Ελλάδος - για χρεολύσια) 

 

Διαπιστώνουμε ότι οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες είναι προσεγγιστικά ίσες με το 

άθροισμα των τόκων, των χρεολυσίων και του πρωτογενούς ελλείμματος. Αν υπάρχει 

πρωτογενές πλεόνασμα, τότε οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες είναι προσεγγιστικά 

ίσες με τα τοκοχρεολύσια μείον το πρωτογενές πλεόνασμα. 

Επίσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, την περίοδο1988-1997 οι ακαθάριστες δανειακές 

ανάγκες παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (γύρω στο 40% του ΑΕΠ κατά μέσο 

όρο). Ακολούθησε μια σημαντική αποκλιμάκωση, η οποία οδήγησε τις δανειακές 
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ανάγκες περίπου στο 15% του ΑΕΠ το 2006.Τρεις παράγοντες συνετέλεσαν στο να 

συμβεί η αποκλιμάκωση αυτή: 

1. Ο πρώτος παράγοντας ήταν η μείωση των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας 

ως αποτέλεσμα της ένταξης της στο ενιαίο νόμισμα και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να μειωθούν τα ποσά που δαπανούσε η χώρα για τόκους. 

2. Ένας δεύτερος παράγοντας ήταν η μετατροπή του πρωτογενούς ελλείμματος 

σε πρωτογενές πλεόνασμα στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και το οποίο 

κατέστησε για μεγάλο διάστημα το δανεισμό αναγκαίο μόνο για την 

αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων και όχι για την κάλυψη πρωτογενών δαπανών. 

3. Ο τρίτος παράγοντας ήταν ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ τής 

επέτρεψε να αντικαταστήσει σταδιακά τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό με 

μακροπρόθεσμο, με αποτέλεσμα η αποπληρωμή του χρέους να κατανεμηθεί 

σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και, κατά συνέπεια, τα χρεολύσια ανά έτος 

να μειωθούν. 

Ωστόσο, από το 2007 και μετά καταγράφεται μια αύξηση των ακαθάριστων 

δανειακών αναγκών γεγονός που οφείλεται στην επιδείνωση του πρωτογενούς 

ελλείμματος της χώρας αλλά και στην αύξηση των χρεολυσίων που έπρεπε να 

πληρωθούν καθώς υπήρξαν ορισμένοι μεσομακροπρόθεσμοι τίτλοι που ξεκίνησαν να 

λήγουν, αυξάνοντας έτσι το ποσό των χρεολυσίων που έπρεπε να αποπληρωθεί το 

συγκεκριμένο διάστημα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το 2009 οι ακαθάριστες 

δανειακές ανάγκες έφτασαν πάνω από το 31% του ΑΕΠ. 

Παρατηρώντας αυτή την αύξηση των δανειακών αναγκών, θα μπορούσε να 

επισημανθεί ότι η πρόσβαση της Ελλάδας σε φτηνό δανεισμό σε συνδυασμό με τη 

γενικότερη ευφορία που δημιουργήθηκε από τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη 

επηρέασαν δυσμενώς, σε βάθος χρόνου, τη χρηματοπιστωτική κατάσταση του 

δημόσιου τομέα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις εκμεταλλεύτηκαν τα βραχυπρόθεσμα 

οφέλη που προέκυψαν από την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και 

επιδόθηκαν σε αυξανόμενο δανεισμό και σε μεγάλο βαθμό μεσομακροπρόθεσμο, 

αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την προσπάθεια που θα έπρεπε να είχε γίνει για την 

αύξηση των φορολογικών εσόδων και την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών 

στην δομή και την διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας. 
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Η πολιτική αυτή σε συνδυασμό με την έλλειψη της δυνατότητας άσκησης 

νομισματικής πολιτικής από την πλευρά των κυβερνήσεων της χώρας, δεν άφησαν 

κανένα περιθώριο ελιγμού σε περίπτωση που για κάποιο λόγο θα δυσκολευόταν η 

πρόσβαση της Ελλάδος στο φθηνό δανεισμό γεγονός που τελικά συνέβη το 2009 

(Γ.Αργείτης,2011). 

4.2 Η απομείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους (Private 

Sector Involvement - PSI) 

Στα πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης που ξέσπασε στην Ελλάδα από τον 

Οκτώβριο του 2009 και μέχρι τον Μάιο του 2010, οπότε και η χώρα εντάχθηκε στο 

Μνημόνιο,, αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την 

Ελληνική οικονομία γεγονός που συνετέλεσε στην επιδείνωση της κρίσης και στην 

συνεχιζόμενη πιστοληπτική υποβάθμιση της από τους Διεθνής οίκους αξιολόγησης. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά και χωρίς το διάστημα αυτό η Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία 

δραστικά οικονομικά μέτρα, προκειμένου να πείσει τις αγορές για της προθέσεις της 

για μια δημοσιονομική προσαρμογή, οδηγήθηκε στο Μνημόνιο (θα υπάρξει 

παρακάτω εκτενέστερη αναφορά στο Μνημόνιο). 

Επιπλέον όμως, και με την χώρα μέσα στο μνημόνιο, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας 

δεν το θεώρησαν ως μια ευκαιρία διόρθωσης των χρόνιων ανισορροπιών της 

οικονομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αλλά το 

θεώρησαν σαν μια υποχρέωση που επιβλήθηκε στην χώρα από ξένες δυνάμεις, με 

αποτέλεσμα να λαμβάνονται πολύ αργά ουσιαστικά μέτρα για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας και να περιορίζονται κυρίως σε οριζόντιες περικοπές στον δημόσιο τομέα 

και στους συνταξιούχους. 

Στα πλαίσια αυτά και μέσα σε ένα κλίμα συνεχών τριμηνιαίων ελέγχων από την 

Τρόικα, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία των μέτρων που λαμβάνονταν, 

διαπιστώθηκε από το καλοκαίρι του 2011 ότι χρέος της χώρας δεν μπορεί να καταστεί 

βιώσιμο καθώς, παρά τα σκληρά μέτρα περιστολής δαπανών που είχε λάβει η 

Ελληνική κυβέρνηση αλλά και αυτά προκειμένου να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα, 

τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης 

ανήλθε στο -7,1% στο τέλος του 2011 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Στα αρνητικά οικονομικά 

στοιχεία το διάστημα αυτό προστέθηκε και μια πολιτική κρίση στην χώρα που 
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κράτησε περίπου 6 μήνες και συνοδεύτηκε με παραιτήσεις βουλευτών, υπουργών, του 

πρωθυπουργού και τελικά με την αλλαγή της κυβέρνησης. Η νέα προσωρινή 

κυβέρνηση που ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2011 προχώρησε ταχύτατα στην 

υλοποίηση του PSI Plus και πριν την 15η Μαρτίου είχε ήδη πραγματοποιηθεί με 

μεγάλη επιτυχία η ανταλλαγή των ομολόγων του ΕΔ, ύψους € 177 δισ., που είχαν 

εκδοθεί με βάση το ελληνικό δίκαιο, με νέα μακροπρόθεσμα ομόλογα ονομαστικής 

αξίας κατά 53,5% χαμηλότερη από την αξία των αρχικών ομολόγων. Η όλη 

διαδικασία της ανταλλαγής ολοκληρώθηκε έως τις 11 Απριλίου 2012 με την 

ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων που είχαν εκδοθεί με βάση ξένο δίκαιο. 

Μετά τα ανωτέρω, το Eurogroup της 12ης Μαρτίου 2012 ενέκρινε το 

χρονοδιάγραμμα εκταμιεύσεως του 2ου ΠΧΕ της Ελλάδος, ύψους € 130 δισ., τόσο 

όσον αφορά την παροχή των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του 

PSI Plus, ύψους περίπου € 70 δισ., όσο και την εκταμίευση των πρόσθετων 

χρηματοδοτήσεων, ύψους περίπου € 60 δισ. Πιο συγκεκριμένα, τα € 30 δισ. θα 

παραχωρηθούν με τη μορφή ομολόγων του ΕΤΧΣ για να καλύψουν το 15% της αξίας 

των ομολόγων του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν στην ανταλλαγή μέσω του PSI 

Plus, ενώ επιπλέον € 40 δισ. προσφέρονται για την ενίσχυση των κεφαλαίων του 

ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Τα κεφάλαια του 

ΤΧΣ, συνολικού ύψους € 50 δισ., θα χρησιμοποιηθούν δυνητικά για την κάλυψη των 

αυξημένων αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών για κάλυψη των 

ζημιών τους από τη συμμετοχή τους στο PSI Plus, καθώς και από την απομείωση των 

δανείων τους τα επόμενα έτη. Τα υπόλοιπα € 60 δισ. θα προστεθούν στα κεφάλαια 

ύψους € 34,5 δισ. που έχει ακόμη να λάβει η Ελλάδα από το ΠΧΕ Ι του Μαΐου 2010. 

Τέλος, τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις εκτιμώνται σε περίπου € 20 δισ. στην 

περίοδο 2012-2015. Αυτά τα κεφάλαια θα καλύψουν τις υπόλοιπες (μετά το PSI Plus) 

χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας στην περίοδο έως το 2015. 
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Σχήμα 4.3: Υποχρεώσεις πληρωμής χρεολυσίων (Πηγή: Alpha Bank) 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνεται η μείωση του ύψους των τίτλων του 

Ελληνικού Δημοσίου που έχουν λήξει έως το 2020 και μας εμφανίζει ότι η Ελλάδα 

αντιμετωπίζει πολύ μικρότερη δανειακή επιβάρυνση της οικονομίας της από λήξεις 

και ανάγκες αναχρηματοδότησης χρέους σε ολόκληρη την περίοδο έως το 2020. 

Η ουσιαστική αναδιάρθρωση και η σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους, 

εμφανιζόταν να δίνει στην Ελλάδα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επιδιώξει την 

έγκαιρη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας της, με αύξηση του ΑΕΠ από το 2013 

και με ικανοποιητική ανάπτυξη από το 2014 και έπειτα ώστε να γίνει δυνατή η 

οριστική έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την κρίση από το 2015 (Alpha Bank, 

2012). 

Με την ολοκλήρωση του PSI Plus και την εφαρμογή του ΠΧΕ ΙΙ, διαμορφώνονται 

τελικά (έστω και αργά) οι συνθήκες επαρκούς χρηματοδοτήσεως του Ελληνικού 

δημοσίου τουλάχιστον έως το 2015, υπό την προϋπόθεση της συνεχίσεως της 

δημοσιονομικής προσαρμογής με την δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 

(σωρευτικά) € 21 δισ. περίπου στην περίοδο 2012-2015, όπως προβλέπεται στο 2ο 

Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής του Φεβρουαρίου 2012. 
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Επιπλέον, υπήρξε η πεποίθηση στην χώρα ότι, τόσο η πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ 

της χώρας όσο και η δημοσιονομική προσαρμογή θα βελτιωθούν ουσιαστικά με τη 

μείωση της αβεβαιότητας και την επαναφορά του οικονομικού κλίματος σε επίπεδα 

πολύ καλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν σε καταστάσεις καταστροφολογίας, 

πανικού και αποσυνθέσεως του πολιτικού συστήματος, όπως αυτές που επικράτησαν 

στην Ελλάδα στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2011–Φεβρουαρίου 2012 (Alpha BANK, 

τεύχος 117, 2012). 

Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που προέκυψε από το PSI που εφαρμόσθηκε στην 

Ελλάδα ήταν η απομείωση (haircut πλέον του 50%) κρατικού χρέους, που κατέχουν 

ιδιώτες επενδυτές, από μια χώρα χωρίς να υπάρχει επίσημα πτώχευση, γεγονός που 

δημιουργεί ερωτήματα αναφορικά με παρόμοιες ενέργειες στις οποίες μπορούν να 

προβούν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση (Cline W., 

2011). 

4.3 Τρόπος χρηματοδότησης και διάρθρωση του δημοσίου 

χρέους της Ελλάδας 

Το Ελληνικό Δημόσιο χρέος, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, διατηρούσε δύο 

βασικές πηγές χρηματοδότησης, τα ομόλογα και τους βραχυπρόθεσμους τίτλους (δηλ. 

Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου). Η συνεισφορά τους όμως στην 

χρηματοδότηση παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από αυτή πριν και μετά 

την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. 
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Σχήμα 4.4: Εκατοστιαία διάρθρωση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, Ελλάδα, 

1990-2010 (Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών) 

 

Όπως εμφανίζεται στο παραπάνω διάγραμμα, στο οποίο παρουσιάζεται η ποσοστιαία 

διάρθρωση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης το διάστημα 1990-2010, μετά την 

υιοθέτηση του Ευρώ η συνεισφορά των ομολόγων αυξήθηκε σημαντικά. 

Συγκεκριμένα, ενώ πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ, οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 

συνιστούσαν σημαντικό μέρος του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, ( το.1990 το 

ποσοστό τους ήταν μεγαλύτερο από 50%).η κατάσταση αυτή άλλαξε σταδιακά με την 

αύξηση της συμμετοχής των ομολόγων. Η τάση αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης 

των επιτοκίων των ελληνικών κρατικών ομολόγων τη συγκεκριμένη περίοδο  και των 

δυνατοτήτων που είχε αποκτήσει πλέον η Ελληνική οικονομία αναφορικά με την 

ευκολότερη της πρόσβαση στις διεθνής αγορές μακροπρόθεσμου δανεισμού. Μετά το 

2000 η συνεισφορά των ομολόγων συνέχισε να αυξάνεται και κορυφώθηκε το 2007, 

χρονιά κατά την οποία τα ομόλογα αποτελούσαν πάνω από το 80% του χρέους της 

κεντρικής κυβέρνησης. 

Το 2008, όταν ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, το μερίδιο των ομολόγων 

άρχισε να μειώνεται καθώς είχε αρχίσει να δυσκολεύει η πρόσβαση της χώρας στις 
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μακροπρόθεσμες αγορές χρήματος του εξωτερικού. Εδώ θα μπορούσαμε να 

σημειώσουμε ότι η χρηματοοικονομική κρίση και η καταγραφή πολλών ζημιών από 

τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους, δημιούργησε μια σημαντική έλλειψη 

ρευστότητας στο παγκόσμιο σύστημα. Στην έλλειψη ρευστότητας ήρθε να προστεθεί 

και η έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των ιδίων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, όσο και μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ιδιωτών. Στα 

πλαίσια αυτά, οι οργανισμοί χρήματος άρχιζαν να βλέπουν από κάποια άλλη οπτική 

γωνία τις χρηματοδοτήσεις τόσο των ιδιωτών όσο και των κρατών (την εξέλιξη αυτή 

επηρέασε η κατάρρευση της Lehman Brothers), γεγονός που δημιούργησε ένα 

τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης στο παγκόσμιο σύστημα. Την περίοδο αυτή 

παρατηρείται αύξηση του μεριδίου των βραχυπρόθεσμων τίτλων, οι οποίοι 

ουσιαστικά αποτέλεσαν τη βασική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται επίσης ότι  η αύξηση του δανεισμού μέσω ομολόγων είχε ως 

αποτέλεσμα την άνοδο της μέσης φυσικής υπολειπόμενης διάρκειας του χρέους της 

κεντρικής κυβέρνησης (το μέσο χρονικό διάστημα που χρειάζεται να μεσολαβήσει 

μέχρι την αποπληρωμή του χρέους) καθώς αυξήθηκε από 3,9 το 1998 σε 8,6 το 

2008.Είναι επίσης ενδεικτικό ότι, με βάση τα στοιχεία που αφορούν τον Δεκέμβριο 

του 2010, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει μέση φυσική υπολειπόμενη διάρκεια 

υψηλότερη από αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι όσο το βραχυπρόθεσμο χρέος (δηλαδή του 

χρέους που έχει διάρκεια μέχρι 1 έτος) όσο και το μεσοπρόθεσμο (δηλαδή του χρέους 

που έχει διάρκεια από 1 έως 5 έτη) στο σύνολο του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης 

μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια και παράλληλα, η συμμετοχή του 

μακροπρόθεσμου χρέους αυξήθηκε  από 28,6% που ήταν το 1999 σε 52,5% το 2007 

για να φθάσει να έχει η χώρα ένα από τα μικρότερα ποσοστά βραχυπρόθεσμου 

χρέους στο σύνολο του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. 

Η σταδιακή αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στην Ελλάδα από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 μέχρι και πριν από το ξέσπασμα της κρίσης είναι κυρίως 

αποτέλεσμα των θετικών προσδοκιών που καλλιεργήθηκαν στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίου για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας λόγω της συμμετοχής της στο 

κοινό νόμισμα. Οι θετικές αυτές προσδοκίες οδήγησαν στη μείωση του επιτοκίου 

δανεισμού και ώθησαν τις ελληνικές αρχές στο να υποκαταστήσουν σταδιακά τον 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό με μεσομακροπρόθεσμο. Ωστόσο, η αύξηση της μέσης 
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υπολειπόμενης φυσικής διάρκειας του χρέους μπορεί, σε γενικές γραμμές, να έχει 

τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Από τη μία, η υψηλή υπολειπόμενη 

φυσική διάρκεια συνεπάγεται ότι η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους γίνεται σε 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ότι οι πιέσεις για την αποπληρωμή του 

βραχυπρόθεσμα, κατά συνέπεια, είναι μικρότερες. Αυτό μπορεί να είναι θετικό για 

μια χώρα που θα αντιμετωπίσει προβλήματα επαναχρηματοδότησης του χρέους της, 

δεδομένου ότι τα χρεολύσια που θα πρέπει να αποπληρώσει άμεσα θα είναι λιγότερα. 

Αντίθετα, το υψηλό μακροπρόθεσμο χρέος σημαίνει μετάθεση της αποπληρωμής 

χρεολυσίων σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο χωρίς να είναι σαφές αν οι οικονομικές 

συνθήκες θα είναι τότε ευνοϊκές για την αποπληρωμή των χρεολυσίων αυτών. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας η απότομη αύξηση της μέσης υπολειπόμενης φυσικής 

διάρκειας του δημόσιου χρέους της είχε βραχυπρόθεσμα θετικά οφέλη, αφού οδήγησε 

σε μετάθεση της αποπληρωμής χρεολυσίων σε επόμενα χρόνια και συνεπώς σε 

μείωση των δανειακών αναγκών στο άμεσο χρονικό διάστημα. Έπειτα όμως από την 

παρέλευση κάποιων ετών, πολλά από τα ομόλογα άρχισαν να λήγουν αυξάνοντας τις 

δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και να της δημιουργούν προβλήματα αναφορικά με 

την δυνατότητα αποπληρωμής (Αργείτης Γ., 2011). 

Επιπλέον, σημειώνουμε ότι η αύξηση του μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους της 

Ελλάδας συνοδεύτηκε και από την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών από το 

εξωτερικό. Πέρα από το γενικότερο κλίμα ευφορίας, σε αυτό συνέβαλε και η 

δημιουργία από το 1999 ενός ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος για τους μη 

εγχώριους διακρατητές ελληνικών κρατικών ομολόγων (Hellenic Republic Ministry 

of Finance 2001). Το ευνοϊκό αυτό περιβάλλον είχε σαν αποτέλεσμα το ποσοστό του 

εξωτερικού χρέους στο σύνολο του χρέους να αυξηθεί και να παραμείνει σε  υψηλά 

επίπεδα ολόκληρη σχεδόν τη δεκαετία του 2000. Επιπλέον, μια χώρα με υψηλό 

εξωτερικό χρέος είναι περισσότερο επιρρεπής στις κερδοσκοπικές κινήσεις που 

γίνονται από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές χρήματος. 

4.4 Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και οι αδυναμίες 

της ελληνικής οικονομίας 

Μέχρι και στα τα τέλη του 2008 η πορεία της ελληνικής οικονομίας παρουσίαζε 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υπερβαίνοντας ακόμη και τους αντίστοιχους ρυθμούς 
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ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή είχε ως βάση κυρίως 

την εγχώρια κατανάλωση και στην ενίσχυση των επενδύσεων που σε μεγάλο ποσοστό 

χρηματοδοτήθηκε από εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό). Σημαντικό ρόλο στην 

αναπτυξιακή αυτή πορεία της Ελληνικής οικονομίας διαδραμάτισε το Ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα. 

Η κρίση στην Ελλάδα ξεσπά το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και πολύ σύντομα 

εμφανίζονται οι προεκτάσεις της σε ολόκληρη την Ευρωζώνη9 καθώς Ευρωπαϊκές 

τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν κυρίως οι κάτοχοι των ελληνικών 

ομολόγων. 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 και ενώ η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει σημάδια 

ανάκαμψης, λόγω των εκτεταμένων μέτρων στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα 

αλλά και της πραγματικής οικονομίας, στην χώρα μας η κατάσταση χειροτερεύει 

(Γκίκας Χαρδούβελης 2011). 

Πολλοί, αρχικά, θεώρησαν ότι η κρίση που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία 

σήμερα είναι αποτέλεσμα της διεθνής ύφεση, στην πραγματικότητα όμως η κρίση 

αυτή συνδέεται πρωτίστως με τα χρόνια προβλήματα και ανισορροπίες της χώρας, 

που έχουν συσσωρευτεί, και δευτερευόντως μόνο είναι αποτέλεσμα των επιπτώσεων 

της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης (Buiter H. W., 2010). 

Είναι γεγονός ότι για το ξέσπασμα της κρίσης ευθύνεται ένα επικίνδυνο μείγμα 

χρόνιων αδυναμιών και ανισορροπιών που δεν καταφέραμε ποτέ να ξεπεράσουμε, με 

αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος να εκτοξευτούν σε 

πολύ υψηλά επίπεδα, τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν. Η επιδείνωση των 

δημοσιονομικών επιδόσεων οφείλεται στην μη έγκαιρη και συστηματική λήψη μέτρω 

που ήταν απαραίτητα για τη συγκράτηση του ήδη υπέρογκου χρέους και τη μη 

εμπέδωση πολιτικών που θα εξασφάλιζαν συνθήκες συνετούς δημοσιονομικής 

διαχείρισης (Meghir C., Vayanos D and Vettas N., 2010). 

Ενώ τα εγχώρια αποτελέσματα μιας ενδεχόμενης πλήρους χρεοκοπίας της Ελλάδας 

υπολογίζεται να είναι αρκετά σοβαρές, το μεγαλύτερο ερώτημα είναι το κατά πόσο οι 

επιπτώσεις μπορούν να περιοριστούν ή εάν η κρίση μεταδοθεί σε χώρες του κορμού 

της Ευρωζώνης. Υπάρχουν τρία βασικά κανάλια, διά μέσου των οποίων μια Ελληνική 

χρεοκοπία θα μπορούσε να επηρεάσει άλλες χώρες: 
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1) Η μείωση του εξωτερικού εμπορίου με τις άλλες χώρες, το οποίο 

παρατηρείται πάντα σε περιπτώσεις χρεοκοπίας και αναφέρεται περισσότερο 

στην έλλειψη χρηματοδότησης των εμπορικών συναλλαγών. 

2) Ο άμεσος επηρεασμός των κατόχων Ελληνικών ομολόγων στο εξωτερικό. 

3) Αποφυγή ανάληψης κινδύνου για αγορά τόσο για τα κρατικά όσο και για τα 

τραπεζικά ομόλογα των υπόλοιπων αδύναμων κρατών, όπως της 

Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, η οποία θεωρείται 

ως έμμεση συνέπεια. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν και άλλες χώρες να 

τεθούν εκτός αγορών με αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής των χρεών 

τους και γενίκευσης της κρίσης. 

Τέτοιου είδους γεγονότα πολλές φορές οδηγούν σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. 

4.5 Το μνημόνιο στην Ελλάδα και η παγίδα του χρέους στην 

οποία έχει εγκλωβιστεί η χώρα 

Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2004 μέχρι και το 2009 δημιουργήθηκαν τεράστιες 

δημοσιονομικές ανισορροπίες οι οποίες λειτούργησαν πολλαπλασιαστικά στα ήδη 

υπάρχοντα και χρόνια προβλήματα της οικονομίας. Συγκεκριμένα, μετά την 

αναθεώρηση – αναπροσαρμογή - του ΑΕΠ, το οποίο αυξήθηκε σε ονομαστικές τιμές  

κατά 40%, οι Κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 87%, έναντι μόνο 31% των εσόδων 

από φόρους. 

Τον Οκτώβριο του 2009, και έπειτα από μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση, η νέα 

Ελληνική κυβέρνηση δημοσιοποιεί ότι η Ελληνική οικονομία έχει εκτροχιαστεί 

πλήρως και ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέλθει τελικά στο 12,5% (μέγεθος 

που κατά την Eurostat ξεπεράστηκε) έναντι 6% που είχε υπολογιστεί για το έτος 

2009. Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στους οργανισμούς ελέγχου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνοντας η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) 

να πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο στα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας. Επιπλέον, 

λίγες ημέρες έπειτα , αρχίζει μια σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας 

της χώρας από τους Διεθνής και αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης με 

αποτέλεσμα το Ελληνικό κράτος να χάνει την δυνατότητα του δανεισμού από τις 

διεθνής αγορές προκειμένου να καλύψει τα ελλείμματα του και να 
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αναχρηματοδοτήσει το χρέος του. Το μακροχρόνιο πρόβλημα της Ελληνικής 

οικονομίας είχε πλέον αποκαλυφθεί και αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης σε όλες 

τις οικονομικές συζητήσεις και συνέδρια. 

Απόρροια των παραπάνω ήταν να δεχθεί η Ελλάδα μια σειρά από πιέσεις και 

δημόσιες συστάσεις προκειμένου να λάβει άμεσα δημοσιονομικά μέτρα και να 

πραγματοποιήσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις (Reuters 2009). 

Έπειτα από ένα πολύ δύσκολο τρίμηνο για την Ελληνική οικονομία, το πρώτο 

τρίμηνο του 2010, και αφού είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός της χώρας μας από τις 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, η χρηματοδότηση των άμεσων αναγκών της 

οικονομίας εμφανιζόταν αδύνατη με αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η 

παύση πληρωμών της Ελλάδος προς τους πιστωτές της. 

Από τον Μάρτιο του 2010 είχαν ήδη ξεκινήσει οι έντονες διαπραγματεύσεις της 

Ελλάδος με την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. για το ύψος της βοήθειας αλλά και τους 

αυστηρούς όρους που θα συνόδευαν την συμφωνία, διαπραγματεύσεις που 

κορυφώθηκαν στα τέλη του Απρίλιου του 2010.. Οι υπόλοιποι εταίροι μας στην Ε.Ε., 

γνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού χρέους είχαν αγοραστεί από 

τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης και φοβούμενη μια δεύτερη χρηματοπιστωτική 

κρίση (μετά από αυτή του 2008 με την κατάρρευση της Lehman Brothers) που θα 

έθετε σε κίνδυνο το ενιαίο νόμισμα, αποφάσισαν να συμμετέχουν στην επιχείρηση 

διάσωσης της Ελλάδος από την χρεοκοπία. 

Την 3η Μαΐου του 2010 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει έπ’ αόριστον το όριο 

πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα ομόλογα τους ελληνικού δημοσίου που δέχεται ως 

εγγύηση και την 5η Μαΐου του 2010 υπογράφηκε το Μνημόνιο (Memorandum of 

Understanding). 

Η παρέμβαση της Ε.Ε. και του ΔΝΤ οδήγησε στη σύνταξη ενός προγράμματος που 

έχει ως βασικό στόχο τόσο την κάλυψη των δανειακών αναγκών της Ελλάδας για 

περίπου τρία χρόνια όσο και τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα 

επιτρέπει την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επιστροφή της σε 

διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Το Μνημόνιο περιλαμβάνει πόρους 

€80 δισ. διακρατικών δανείων από τους εταίρους της Ευρωζώνης (πλην Σλοβακίας) 

και €30 δισ. από το ΔΝΤ. Τα χρήματα θα δίνονται με δόσεις, αφού πρώτα θα 

αξιολογείται η πορεία υλοποίησης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο. 
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Το κόστος δανεισμού από την Ε.Ε. είναι  4 – 5% ενώ το κόστος δανεισμού από το 

ΔΝΤ είναι μικρότερο, περίπου 3,3%. 

Προϋπόθεση για την άντληση των δόσεων του δανείου είναι η επίτευξη 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και ουσιαστικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το 

μεγαλύτερο μέρος των μεταρρυθμίσεων προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πρώτα δύο 

χρόνια του προγράμματος. Η αξιολόγηση είναι τριμηνιαία και οι στόχοι 

κατεγράφησαν λεπτομερώς ώστε να ενισχυθεί η πειθαρχία. Περιλαμβάνονται 

μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, τις εργασιακές σχέσεις, το δημόσιο τομέα και το 

σύστημα υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, μέρος του μνημονίου που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής 

κυβέρνησης και της Τρόικας τον Μάιο του 2010 (χρησιμοποιείται ο όρος Τρόικα 

προκειμένου να περιγραφεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου) είναι η υποχρέωση της χώρας μας, με τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων 

και μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένων 

χρονοδιαγραμμάτων καθώς αποτελούν προϋπόθεση για τις τετραμηνιαίες 

εκταμιεύσεις της οικονομικής βοήθειας, θα πρέπει να μεταρρυθμίσει και να 

εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκησή της, γεγονός που προϋποθέτει μεταξύ άλλων μια 

λειτουργική αξιολόγηση της. 

Την 9η  Μαΐου 2010 ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης 

για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Ο μηχανισμός θα διαθέτει πόρους ύψους 

€750 δισ. για τη χρηματοδότηση όποιου κράτους-μέλους εκτός της Ελλάδας 

αντιμετωπίζει πρόβλημα εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους του Ανακοινώθηκε, 

επίσης, ο διπλασιασμός της χρηματοδότησης των προβλημάτων που προκύπτουν από 

τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών (Balance of Payments Facility) στα € 50 δισ. 

(το Δεκέμβριο του 2008 είχε επίσης διπλασιαστεί από τα €12 δισ. στα € 25 δισ.). 

Επιπλέον, η ΕΚΤ ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα προχωρήσει σε πρόγραμμα αγοράς 

κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά για την σταθεροποίησή της, όταν κρίνει 

ότι οι περιστάσεις το απαιτούν. 

Η ανακοίνωση των λεπτομερειών του μηχανισμού μείωσε τα επιτόκια στις αγορές, 

τόσο τα επιτόκια ομολόγων όσο και τα ασφάλιστρα κινδύνου στα CDS, πτώση όμως 

που αποδείχθηκε προσωρινή την εποχή εκείνη, καθώς συνεχίστηκαν οι 
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προβληματισμοί για την Ελλάδα και το μέλλον της Ευρωζώνης. Σημειώνεται ότι οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζουν μέχρι σήμερα να είναι επιφυλακτικές. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, στο δάνειο των Ευρωπαίων ο 

τόκος υπολογίζεται με βάση κυμαινόμενο επιτόκιο (Euribor τριών μηνών) με 

περιθώριο 300 μονάδων βάσης για τα πρώτα τρία έτη (400 μονάδων βάσης 

μετέπειτα). Τα κράτη μέλη θα χρεώσουν επίσης προκαταβαλλόμενη προμήθεια ίση με 

50 μονάδες βάσης. Τέλος, τα υψηλά επιτόκια στα ομόλογα και τα CDS την εποχή 

εκείνη προεξοφλούσαν μια αναδιάρθρωση τους Ελληνικού χρέους ή ακόμη και 

χρεοκοπία (Γκίκας Χαρδούβελης). 

Η διαδρομή της χώρας μέσα στο μνημόνιο συνοδεύτηκε από μια σειρά εντάσεων, 

πολιτικών αναταραχών, αλλαγές κυβερνήσεων και πρόωρων εκλογικών 

αναμετρήσεων. Η  κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διατηρούνται υψηλά 

ακόμη τα spreads δανεισμού για την Ελλάδα, να απομακρύνεται η δυνατότητα εξόδου 

της χώρας και πάλι στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκειμένου να βρει κεφάλαια, 

αλλά και ακόμη να μην καταφέρνει να απομακρύνει τελείως τα σενάρια για έξοδο της 

Ελλάδος από το ενιαίο νόμισμα, την νέα αναδιάρθρωση του χρέους, την άμεση 

φορολόγηση των καταθέσεων και ακόμη της ολοκληρωτικής χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι το Μάρτιο του 2011, μετά από συνεχείς υποβαθμίσεις, αποφασίζεται 

στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου 

του δανείου του 2010 κατά 7,5 χρόνια και η μείωση του επιτοκίου κατά 1% για να 

αποφασιστεί σε νέα σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούλιο του ίδιου έτους μια νέα 

συμφωνία δανειοδότησης ύψους 158 δις€. Τον μήνα Οκτώβριο του 2011 λαμβάνεται 

η απόφαση της συνόδου κορυφής της Ε.Ε για απομείωση του Ελληνικού χρέους κατά 

50% με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. € Το διάστημα που ακολουθεί 

χαρακτηρίζεται από πολιτικές εντάσεις και συνεχή δημοσιεύματα και ανακοινώσεις 

σχετικά με την πορεία της Ελληνικής οικονομίας και την αδυναμία της να εμφανίσει 

σημάδια βελτίωσης αλλά και την ατολμία των Ελλήνων κυβερνώντων να λάβουν 

διαρθρωτικά μέτρα. Για να φτάσουμε την 9η Μαρτίου όπου πραγματοποιήθηκε η 

μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία της παγκόσμια οικονομίας καθώς 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία το λεγόμενο PSI δηλαδή η απομείωση (haircut) της αξίας 

των Ελληνικών Ομολόγων που κατείχαν ιδιώτες επενδυτές. Η απομείωση αυτή 

πραγματοποιήθηκε με έκδοση νέων ομολόγων από το Ελληνικό Δημόσιο, 
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μακροπρόθεσμης διάρκειας και το ποσό της απομείωσης του Ελληνικού χρέους 

ανήλθε στα 107 δις€ (Reuters 2009). 

Παρά την μεγάλη απομείωση του Ελληνικού χρέους, πολλοί οικονομολόγοι δεν 

βλέπουν σημάδια ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα έτη και 

επίσης, πραγματοποιούν διαπιστώσεις σχετικά με την δυνατότητα αποπληρωμής του 

εναπομείναντος χρέους καθώς αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από πρωτογενή 

πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό και αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα έτη. 

Στα πλαίσια αυτά πιστεύουν ότι εμπόδιο αποτελεί η συσταλτική πολιτική που 

ακολουθείται από τις Ελληνικές κυβερνήσεις και την τριμερή επιτροπή που επιβλέπει 

την Ελληνική οικονομία καθώς η πολιτική της λιτότητας και μόνον θα οδηγήσει και 

πάλι την Ελληνική οικονομία σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό μεταφράζεται σαν μια 

ιδιότυπη Παγίδα Χρέους στην οποία δεν βρίσκεται μόνον η Ελλάδα αλλά και άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που αναγκάστηκαν να ακολουθούν τη ίδια 

συσταλτική πολιτική. 

Τόσο η Ελλάδα, όσο και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αλλά και η Ιρλανδία, 

βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες μελλοντικές δανειακές ανάγκες για τα επόμενα 

έτη και τα spreads των ομολόγων τους έχουν ακολουθήσει μια ξέφρενη πορεία .Ο 

εγκλωβισμός τους στην παγίδα χρέους (debt trap), είναι απόρροια της προσπάθειας 

τους να μειώσουν τα ελλείμματα τους ακολουθώντας μονόπλευρα  προγράμματα 

λιτότητας που αγνοούν την αναπτυξιακή διάσταση, και η οποία όμως καταλήγει σε 

μεγαλύτερο χρέος. Έτσι, τόσο η Ελλάδα και η Ιρλανδία που ακολουθούν συσταλτικές 

πολιτικές μέσα από τα αντίστοιχα μνημόνια τους, όσο και η Ισπανία και η 

Πορτογαλία που ακολουθούν σταθεροποιητικά προγράμματα, οδηγήθηκαν σε 

παρατεταμένη ύφεση (και σε ορισμένες περιπτώσεις σε αποπληθωρισμό). Ωστόσο, 

καθώς η οικονομία συρρικνώνεται (και πέφτουν οι τιμές) το ονομαστικό ΑΕΠ 

μειώνεται επίσης, δυσχεραίνοντας έτσι την εξυπηρέτηση του χρέους, με τελικό 

αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, την καθήλωση των spreads σε 

απαγορευτικά επίπεδα, δηλαδή τον εγκλωβισμό στην παγίδα χρέους. Η καλύτερη 

απόδειξη του πιο πάνω επιχειρήματος είναι η περίπτωση της Ελλάδας, η οποία 

ύστερα από τέσσερα χρόνια αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής θα έχει στο 

τέλος του 2013 έναν λόγο χρέους προς ΑΕΠ μεγαλύτερο από αυτό που είχε όταν 

έπαυσε να δανείζεται από τις αγορές το 2009. (Μουρμούρας Ι., ΤΟ 

ΒΗΜΑ,31/12/2010, Καθηγητής Μακροοικονομίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). 
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Το κλίμα αυτό δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αρνητικά φαινόμενα και σε συνδυασμό 

με την παγίδα χρέους στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, απομακρύνει κάθε σκέψη για 

επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια τόσο από τους εγχώριους παράγοντες της 

αγοράς όσο και από ξένους επενδυτές. Επιπλέον, η κοινωνική δυσαρέσκεια που 

επικρατεί καθώς και η αναμενόμενη, από πολλούς αναλυτές, κοινωνική έκρηξη, 

συντελεί στα παραπάνω. 
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5  

Συμπεράσματα – προτάσεις – τρόποι 

αντιμετώπισης των δημοσιονομικών ελλειμάτων 

και του δημοσίου χρέους 

Τα τελευταία σαράντα χρόνια περίπου στην παγκόσμια οικονομία, 205 χώρες έχουν 

βιώσει συνθήκες συναλλαγματικής κατάρρευσης, 124 χώρες έχουν βιώσει την 

κατάρρευση του τραπεζικού τους συστήματος, 63 χώρες έχουν βιώσει κρίση 

δημοσίου χρέους και 8 χώρες γενική κατάρρευση. Για τον λόγο αυτό, η πρόσφατη 

χρηματοοικονομική κρίση στην ευρωζώνη ανέδειξε ανάγλυφα τον καταστροφικό 

γόρδιο δεσμό μεταξύ τραπεζών και κρατών, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η 

αναφορά τώρα είναι σε κράτη – μέλη μιας νομισματικής ένωσης, κάτι το οποίο 

αυξάνει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την μελέτη των αιτιών και συνεπειών αυτής 

της διπλής κρίσης (Μουρμούρας Ι.). 

Σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε στα παραπάνω κεφάλαια, αποτελεί κοινή διαπίστωση 

ότι το πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας είναι μεγάλο και θα μπορούσαμε να 

πούμε αρκετά βαθύ. Σαφώς τα χρόνια δημοσιονομικά ελλείμματα και το υπέρογκο 

δημόσιο χρέος αποτελούν την κορυφή αλλά και ένα σημαντικό μέρος του τεράστιου 
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παγόβουνου που έχει μπροστά της η οικονομία της χώρας μας. Από την άλλη πλευρά 

όμως την βάση αποτελούν οι χρόνιες παθογένειες τόσο του οικονομικού μοντέλου 

της χώρας όσο και του πολιτικού της συστήματος. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τα 

προβλήματα της Ελλάδος, τα οποία σε περιόδους ευφορίας και μεγάλης προσφοράς 

ρευστότητας από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν ήταν ορατά. 

Επιπλέον, τα προβλήματα αυτά δεν είχαν αναδειχθεί καθώς η χώρα ήταν μέλος μιας 

νεοσύστατης ομάδας, της ζώνης του ευρώ, και καθώς στο σύνολο της η ευρωζώνη 

βάδιζε με σταθερούς θετικούς ρυθμούς, δεν άφηνε να αποκαλυφθεί το Ελληνικό 

πρόβλημα, αφού συν τοις άλλης η Ελληνική οικονομία αποτελεί ένα μικρό μέρος της 

μεγάλης οικογένειας. 

Με την ανάδειξη του Ελληνικού προβλήματος, αλλά και των άλλων χωρών του 

Νότου και της Ιρλανδίας, εμφανίστηκαν οι αδυναμίες στον σχεδιασμό του ενιαίου 

νομίσματος. Η άσκηση ενιαίας νομισματικής πολιτικής ουσιαστικά δεν 

ανταποκρινόταν το ίδιο σε όλες τις χώρες και επιπλέον δεν παρείχε τις ίδιες 

δυνατότητες για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών. Η έλλειψη 

κεντρικής δημοσιονομικής διοίκησης κάτω από ένα σταθερό και ενιαίο πλαίσιο 

καθοδήγησης ήταν εμφανής. 

Συμπεριλαμβανομένου των παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την εμφάνιση 

του ελληνικού προβλήματος, αναδείχθηκε και το έλλειμμα ομοιογένειας και 

ανταγωνιστικότητας στην  ευρωζώνη, το οποίο, πέρα από την περίπτωση της 

Ελλάδος, θα πρέπει να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι χώρες του ευρώ, προκειμένου 

να θωρακίσουν τόσο τις οικονομίες τους όσο και το νόμισμα τους από παρόμοια 

φαινόμενα και άλλων χωρών μελών. 

Επιστρέφοντας και πάλι στην περίπτωση της Ελλάδας, θα παραθέσουμε μερικές 

προτάσεις και λύσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν την θέση της χώρας 

αναφορικά με τα δημοσιονομικά στοιχεία. 

Όπως είδαμε και στο κύριο μέρος της εργασίας, προκειμένου η Ελλάδα να καταφέρει 

να αποπληρώνει το χρέος της θα πρέπει πρωταρχικά να μπορεί να παράγει πρωτογενή 

πλεονάσματα. 

Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο σημεία. Πρώτον, σε αυτό 

της μείωσης των δημοσίων δαπανών ή καλύτερα του εξορθολογισμού των δημοσίων 
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δαπανών καθώς η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ε.Ε. σχετικά με το 

ύψος των δημοσίων δαπανών, αλλά το πρόβλημα της είναι ο σωστός καταμερισμός 

αυτών και η αποδοτικότητα τους για το σύνολο της οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι 

δημόσιες δαπάνες μπορεί να είναι παραγωγικές ή μη παραγωγικές. Στην Ελλάδα και 

κυρίως μετά την είσοδο στο ευρώ, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν δεν 

πρόσφεραν την αναμενόμενη δυναμική στην Ελληνική παραγωγή. Ακόμη και αυτές 

που αφορούσαν έργα υποδομής (κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων) δεν 

διανεμήθηκαν με τον απαραίτητο σχεδιασμό Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι ο 

επανασχεδιασμός των παραγωγικών και μη παραγωγικών δημοσίων δαπανών με 

έμφαση σε αυτές της παραγωγής. 

Επιπλέον, οι περικοπές δαπανών από τομείς όπως η άμυνα και ο πολιτισμός κρίνονται 

επιβεβλημένα την περίοδο αυτή. Η νέα κατανομή θα πρέπει να είναι υπέρ των 

δαπανών για την παιδεία και να δοθεί έμφαση στον εξορθολογισμό των δαπανών της 

υγείας με στόχο την ποιοτική βελτίωση του τομέα γεγονός που μπορεί να συμβεί 

μέσα από έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα 

παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι η  αναδιάρθρωση της πολιτικής των 

δημοσίων δαπανών μπορεί να βασίζεται στις εξής αρχές: (α) υιοθέτηση ενός 

πολυετούς σχεδιασμού των δαπανών (και εγκατάλειψη της προσθετικής μεθόδου 

κατάρτισης του προϋπολογισμού), (β) θέσπιση συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων 

και αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών στη βάση του κοινωνικού αποτελέσματος και 

(γ) έμφαση στη διάκριση μεταξύ τρέχουσας και κεφαλαιακής δαπάνης, 

πλεονασματικός τακτικός προϋπολογισμός και εφαρμογή του «χρυσού κανόνα των 

δημόσιων οικονομικών» για την πολιτική των δημοσίων επενδύσεων (Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας 2005). 

Στο δεύτερο σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί είναι αυτό της αύξησης των 

δημοσίων εσόδων γεγονός που μπορεί να το πετύχει, κυρίως μέσω της βελτίωσης και 

του εκσυγχρονισμού των φοροεισπρακτικών μηχανισμών αλλά και με την πώληση 

δημόσιας περιουσίας. 

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του φοροεισπρακτικού μηχανισμού θα πρέπει να 

συνοδεύεται από μια συντονισμένη εφαρμογή της τεχνολογίας με στόχο ένα 

αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και της 

παραοικονομίας. Η αύξηση της φορολογίας θα μπορούσε να κινηθεί προς την 

κατεύθυνση της άμεσης φορολογίας που θα βασίζεται σε ένα προοδευτικό σύστημα 
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φορολόγησης. Επιπλέον, μια ορθολογική φορολόγηση των ακινήτων σε συνδυασμό 

με τα εισοδήματα που αυτά αποφέρουν, θα αποτελούσε μια πιο δίκαιη φορολόγηση 

και θα απελευθέρωνε πόρους για να κατευθυνθούν από τα νοικοκυριά στην 

κατανάλωση. 

Αναφορικά με την πώληση περιουσίας του δημοσίου, θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

ώστε το δημόσιο να αποκοπεί από τομείς τους οποίους δεν μπορεί να τους 

καταστήσει παραγωγικούς. Έτσι, τομείς όπως τουριστικά ακίνητα και 

ανεκμετάλλευτες τουριστικές εκτάσεις θα μπορούσαν πουληθούν ή να 

παραχωρηθούν μακροχρόνια (π.χ. 99 έτη) και με κύριο στόχο ότι τα έσοδα θα 

μειώσουν το δημόσιο χρέος. Σε γενικές γραμμές, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική 

ανάγκη για την μείωση του χρέους και την δημιουργία πλεονάσματος, αλλά και την 

δύσκολη οικονομική κατάσταση που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα και βιώνουν οι 

πολίτες της, η απεμπλοκή του δημοσίου από όλους τους τομείς, πλην της παιδείας, 

υγείας, άμυνας-ασφάλειας και των εισπρακτικών μηχανισμών, θα απελευθέρωνε 

παραγωγικές δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και αυτό σε συνδυασμό με 

ένα ευέλικτο, σύγχρονο και πάνω από όλα σταθερό, φορολογικό σύστημα θα 

προσέλκυε επενδύσεις για τον τόπο μας. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η δυνατότητα δημιουργίας πρωτογενούς 

πλεονάσματος εξαρτάται από τη γενικότερη μακροοικονομική κατάσταση της 

οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, εάν οι δημόσιες δαπάνες δημιουργούν εισόδημα, τότε 

η αύξησή τους (σε τομείς παραγωγικούς) δημιουργεί θετικές προσδοκίες για την 

ικανότητα της χώρας να επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ ταυτόχρονα μειώνει 

το μέγεθος των δανειακών υποχρεώσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και στις δύο 

περιπτώσεις βελτιώνεται η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της χώρας (Αργείτης Γ., 

2012). 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι από το 2010 και μετά 

υπήρξε έντονη συζήτηση στην Ελλάδα για το αν θα πρέπει η χώρα να παραμείνει στο 

ευρώ ή αν θα πρέπει να προβεί σε στάση πληρωμών - χρεωκοπία εντός ευρώ. 

Θεωρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λύσει οριστικά 

τα προβλήματα της και σίγουρα τα προβλήματα της θα ήταν μεγαλύτερα. 

Παρακάτω προσπαθούμε να αναλύσουμε πως είναι δυνατόν η χρεωκοπία και η 

επιστροφή στην δραχμή να μην αποτελούν κεντρική επιλογή. Πιο συγκεκριμένα, για 

να είναι εφικτό να σταθεροποιηθεί το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ένα 
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περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία (1% ετησίως), απαιτείται 

δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 3% ετησίως. Επίσης, για να 

μειωθεί το δημόσιο χρέος σταδιακά στο 90% του ΑΕΠ έως το 2020 σε ένα σενάριο 

μέτριας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας (2% ετησίως), απαιτούνται πρωτογενή 

πλεονάσματα της τάξης του 4,5% ετησίως για μια δεκαετία, δηλαδή μηδενικά 

δημοσιονομικά ελλείμματα και η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να επικεντρωθεί 

στην περικοπή καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου. Επιπλέον, θεωρείται ότι ο 

στόχος της αύξησης των φορολογικών εσόδων είναι στη σωστή κατεύθυνση. Η 

Ελλάδα είναι από τις χώρες στην ΕE-27με τα χαμηλότερα έσοδα του Δημοσίου ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. Καθώς, όμως  τα φορολογικά έσοδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, άρα η μείωση των δαπανών πρέπει 

να αποτελεί τον κύριο μοχλό της δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι η χρεοκοπία δεν αποτελεί επιλογή 

για ένα κράτος μέλος της ζώνης του Ευρώ όπως η Ελλάδα αλλά δεν είναι ούτε 

επιθυμητή, καθόσον έχει μεγαλύτερο κόστος έναντι οποιασδήποτε επώδυνης 

προσαρμογής. 

Η παραμονή εντός της ΟΝΕ αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη δημοσιονομικής 

εξυγίανσης και μακροχρόνια βιώσιμης ανάπτυξης αλλά αποκλείει τις προσωρινές 

λύσεις και επιβάλλει τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος (Μαλλιαρόπουλος 

Δ., Αναστασάτος Τ., 2010). 

Τέλος, μετά το πρώτο PSI, πολλοί οικονομολόγοι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό, αναφέρονται σε μια πιο δραστική απομείωση του Ελληνικού χρέους. Ο 

λόγος είναι ότι η Ελληνική οικονομία δεν εμφανίζει την δυναμική εκείνη που θα την 

οδηγήσει να αποπληρώσει ομαλά το χρέος της και να μπορεί να αποτανθεί και πάλι 

στις διεθνείς αγορές για την χρηματοδότηση της. 

Οι οικονομολόγοι που υποστηρίζουν τη άποψη αυτή πιστεύουν ότι αν η Ελλάδα, 

προχωρήσει σε γενναία απομείωση του χρέους πολύ κάτω του 80% του ΑΕΠ,  θα 

απεγκλωβιστεί από την «παγίδα χρεοκοπίας» στην οποία έχει περιέλθει. Μια τέτοια 

εξέλιξη θα δημιουργούσε θετικές προσδοκίες στις αγορές ως προς τη δυνατότητα της 

χώρας να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που θα εξυπηρετεί τις 

δανειακές της υποχρεώσεις. (Αργείτης Γ., 2012). 
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Η άποψη αυτή έρχεται να ενισχυθεί, μετά και από την συνεχή άρνηση της Γερμανίας 

στην έκδοση Ευρωομολόγου, από την άποψη ότι κάτοχος του Ελληνικού χρέους , δεν 

είναι πλέον ιδιώτες ή Τράπεζες, αλλά οι οργανισμοί των κρατών μελών της Ε.Ε. που 

έχουν συστήσει τον μηχανισμό στήριξης αλλά και η Ε.Κ.Τ. Το γεγονός αυτό, πολλοί 

πιστεύουν, καθιστά πιο εύκολη την διαπραγμάτευση και την λήψη αποφάσεων όχι 

μόνον με οικονομικά κριτήρια αλλά και πολιτικά. 

Πιο αναλυτικά, στα τέλη του 2012 το ελληνικό δημόσιο χρέος χρωστούσε στον 

Μηχανισμό Στήριξης ποσοστό χρέους που αντιστοιχούσε στο 61,2% του ελληνικού 

χρέους. Μετά το Μηχανισμό Στήριξης, ο επόμενος μεγάλος κάτοχος του ελληνικού 

χρέους είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς κατέχει το 14,9% του συνόλου 

του ελληνικού χρέους και στο μεγαλύτερο μέρος ομόλογα που λήγουν το 2020. 

(Παπανδρόπουλος Χ. Α.). 
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