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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση δημόσιου χρέους. Αρκετές 

χώρες-μέλη της Ευρωζώνης έχουν υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους, ενώ 

ορισμένες από αυτές έχουν καταφύγει σε εξωτερική βοήθεια προκειμένου να 

αποφύγουν τη χρεοκοπία.  

       Η εργασία αυτή ασχολείται με την διερεύνηση των αιτιών της κρίσης χρέους 

στην Ευρωζώνη καθώς και με τις πολιτικές διαχείρισης αυτής της δημοσιονομικής 

κρίσης στις χώρες της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Διαπιστώνεται τόσο η 

δημοσιονομική σπατάλη όσο κυρίως οι ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης οι οποίες 

συνέβαλλαν στην τρέχουσα κατάσταση.  

       Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η χώρα βρίσκεται στη μέση μιας 

συνεχιζόμενης κρίσης του χρέους . Το 2009 κατέστη σαφές ότι το δημοσιονομικό 

έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα, στα 

υψηλότερα μέσα στην Ευρωζώνη, που δεν είναι πλέον βιώσιμα. 

     Σαν αποτέλεσμα της κρίσης χρέους και της επακόλουθης  αρνητικής ύφεσης 

της ελληνικής οικονομίας, οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως και άλλες οικονομίες με 

αντίστοιχα προβλήματα, τα τελευταία χρόνια έχουν αποδεχθεί πακέτα διάσωσης 

ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ που σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, ενώ είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν 

προγράμματα λιτότητας και σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης, που εστιάζουν στην 

μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους.  

 

Λέξεις – κλειδιά: δημόσιο χρέος, δημοσιονομικό έλλειμμα, Ελλάδα, Ευρωζώνη, 

ανισορροπίες. 
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1
ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

1.1 Εισαγωγή 

 
Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 οδήγησε σε δραματική αύξηση του 

δημόσιου χρέους σε πολλές προηγμένες οικονομίες. Η κρίση αυτή χρέους άρχισε να 

πλήττει στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 και την Ευρώπη δημιουργώντας 

αναταραχή στις χώρες της Ευρωζώνης, που προκύπτει από την ανάγκη 

αναχρηματοδότησης δημόσιου χρέους τους. 

    Οι κυβερνήσεις πολλών χωρών της νομισματικής ένωσης έχουν συσσωρεύσει 

δημόσιο χρέος σε επίπεδα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη βιώσιμα και έχουν 

αναγκαστεί να καταφύγουν σε πολιτικές αντιμετώπισης και διαχείρισης της 

δημοσιονομικής κατάστασής τους.  

    Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να εξετάσει τα αίτια και τις συνέπειες της 

ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, καθώς και τα μέτρα λιτότητας και τις πολιτικές που 

εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να διασώσουν τις χώρες τους.  

     Η δημοσιονομική κρίση χωρών, όπως της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της 

Ιταλίας και της Ελλάδας εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις ανισορροπίες στο 

εσωτερικό της Ευρωζώνης, η οποία έχει μια κοινή νομισματική πολιτική, αλλά 

διαφορετικές εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στην 

κρίση χρέους και την διαχείριση αυτού στην Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει τα 

σημαντικότερα προβλήματα ως απόρροια του ύψους του δημοσίου χρέους και των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων των τελευταίων δεκαετιών. 

Από την δεκαετία του 1980 και μετά, η Ελλάδα δανείστηκε σε μεγάλο βαθμό 

από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της οικονομίας 

της και των ελλειμμάτων στο κρατικό προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της.  Η εξάρτηση από τη χρηματοδότηση από διεθνείς κεφαλαιαγορές 

κατέστησε την χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές της εμπιστοσύνης των 

επενδυτών. Μετά το 2009, έγινε αντιληπτό ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας έχει 

διαμορφωθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα, ενώ οι επενδυτές έγιναν ανήσυχοι ως προς την 

δυνατότητα της χώρας να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του χρέους της. Ως αποτέλεσμα 

των παραπάνω, η χώρα αναγκάστηκε να ζητήσει οικονομική βοήθεια από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να εφαρμόσει σκληρά 

προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

 

1.2 Σκοπός και Δομή Εργασίας 

 

Στόχος της εργασίας αυτής αποτελεί η αποτύπωση των προσπαθειών διαχείρισης του 

δημόσιου χρέους στις χώρες της Ευρωζώνης και εστιάζει στην περίπτωση της 

Ελλάδας, που εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους και δημοσιονομικού 
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ελλείμματος. Η Ελλάδα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. 

Έχει τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους και μεγάλα ελλείμματα στον 

προϋπολογισμό της, ενώ ήταν το πρώτο μέλος της Ευρωζώνης, το οποίο κάτω από 

την έντονη πίεση της αγοράς ζήτησε οικονομική βοήθεια. 

 Μέσω της θεωρητικής διερεύνησης της εξέλιξης της δημοσιονομικής κρίσης 

και της ανάλυσης της πορείας των δημοσιονομικών μεγεθών τόσο στην Ευρωζώνη 

όσο και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα επιδιώκεται να ενισχυθεί η ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία ως προς την προέλευση και διάδοση της Ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου 

χρέους και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης και 

αντιμετώπισης της κρίσης αυτής που έχουν ληφθεί είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές 

επίπεδο.   

 Διαπιστώνεται πως οι χώρες που κατά την τελευταία πενταετία έλαβαν 

βοήθεια και στήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως η Ελλάδα,  έχουν 

αγωνιστεί να συρρικνώσουν τα δημοσιονομικά μεγέθη τους, ως αποτέλεσμα της 

μεγάλης δημοσιονομικής προσπάθειας που έχουν καταβάλλει. 

 Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας γίνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες και τα χαρακτηριστικά του 

δημόσιου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος καθώς και στις συνέπειες τους 

για τις σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες.  

   Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια παρουσίαση  των αποτελεσμάτων 

εργασιών και μελετών με θέμα το δημόσιο χρέος των χωρών της Ευρωζώνης που 

έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια κατά την διάρκεια της τρέχουσας 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ενώ το επόμενο κεφάλαιο προσπαθεί να διερευνήσει 

το μέγεθος, τα αίτια, τις συνέπειες καθώς και τις πολιτικές διαχείρισης του δημοσίου 

χρέους στην Ευρωζώνη.  

    Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στο πρόβλημα δημοσίου χρέους της Ελλάδας 

και παρουσιάζει το μέγεθος και τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος καθώς και τις 

επιπτώσεις που αυτό προκάλεσε και οδήγησε στις αναγκαίες πολιτικές διαχείρισης 

και αντιμετώπισής του. Γίνεται μια ανάλυση της πορείας του δημοσίου χρέους της 

Ελλάδας κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε συνδυασμό με τις άλλες χώρες της 

Ευρωζώνης.  

 

1.3  Έννοιες Δημοσιονομικού Ελλείμματος και Δημόσιου Χρέους 

 

Κεντρική θέση στην εργασία αυτή έχουν οι όροι δημοσιονομικό έλλειμμα και 

δημόσιο χρέος, οι οποίοι αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες και δεν πρέπει να 

συγχέονται μεταξύ τους. Το δημόσιο χρέος αποτελεί ένα απόθεμα, το οποίο οφείλει η 

κυβέρνηση ως αποτέλεσμα προηγούμενων χρεών, ενώ το έλλειμμα είναι μια ροή , το 

πόσο η κυβέρνηση δανείζεται κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους.  

     Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της οικονομικής πολιτικής πολλών 

χωρών αποτελεί το δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού. Όταν το δημόσιο 

δαπανά περισσότερα από όσα εισπράττει ως έσοδα από τους φόρους, δημιουργείται 
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μια διαφορά που ονομάζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Το έλλειμμα ισούται με τις 

δαπάνες σε αγαθά και υπηρεσίες μείον τους καθαρούς φόρους.  

 Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να τονισθεί είναι το κατά πόσο θα πρέπει 

στις συνολικές δημόσιες δαπάνες να περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν τους 

τόκους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Στην περίπτωση που αυτές εντάσσονται 

στις συνολικές δημόσιες δαπάνες γίνεται λόγος για το συνολικό δημοσιονομικό 

έλλειμμα, ενώ αντίθετα αν δεν λαμβάνονται υπόψη, γίνεται λόγος για πρωτογενές 

έλλειμμα. 

Σύμφωνα με τον Mankiw  (2002) είναι ωστόσο πιθανό μια οικονομία να 

εμφανίζει και δημοσιονομικό πλεόνασμα, στην περίπτωση εκείνη που κατά την 

διάρκεια μιας περιόδου τα έσοδα της υπερβαίνουν τις δαπάνες. Οι περισσότερες όμως 

οικονομίες παγκοσμίως εμφανίζουν συνήθως δημοσιονομικό έλλειμμα κατά την 

διάρκεια ενός έτους. Η συσσώρευση αυτή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στους 

προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών ονομάζεται δημόσιο χρέος. 

Το χρέος ουσιαστικά μπορεί να οριστεί ως η υποχρέωση μιας επιχείρησης σε 

τρίτους και  προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων και των δαπανών μιας 

οικονομικής οντότητας. Δηλαδή, για να υπάρχει ένα χρέος πρέπει να υπάρχει ένα 

έλλειμμα και η οικονομική οντότητα να δαπανά περισσότερα από ό, τι αποκτά. Το 

δημόσιο χρέος είναι υποχρέωση του δημόσιου τομέα και είναι τα χρήματα που 

οφείλονται σε κάθε δεδομένη στιγμή από οποιοδήποτε επίπεδο του δημοσίου, όπως 

είναι η κεντρική κυβέρνηση, η περιφέρεια, οι δήμοι κτλ.  Είναι ένα αποτέλεσμα της 

χρηματοδότησης των δαπανών της κυβέρνησης και διαφέρει από το ιδιωτικό χρέος, 

το οποίο αποτελείται από τις υποχρεώσεις των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και μη 

κυβερνητικών οργανώσεων.  Η έννοια του δημόσιου χρέους μπορεί να παρουσιαστεί 

με διαφορετικούς τρόπους. Οι πιο κοινοί τύποι είναι το ακαθάριστο χρέος 

(υποχρεώσεις δημοσίου) και το καθαρό χρέος (κρατικά περιουσιακά στοιχεία μείον 

υποχρεώσεις). 

      Το μέτρο του δημοσίου χρέους που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το 

ακαθάριστο χρέος, δηλαδή το σύνολο χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

κυβέρνησης, αντανακλώντας το γεγονός ότι τα αντίστοιχα στοιχεία είναι πιο εύκολα 

διαθέσιμα και ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του ακαθάριστου χρέους και του ύψους 

των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του. Το δημόσιο χρέος μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα υποσύνολο των υποχρεώσεων από πλευράς του ισολογισμού. Υποχρεώσεις είναι 

αυτές που παρέχουν οικονομικά οφέλη για τις μονάδες που κατέχουν τις αντίστοιχες 

οικονομικές αξιώσεις. Το κριτήριο για να καθοριστεί μια υποχρέωση ως χρέος είναι 

ότι οι μελλοντικές πληρωμές οφείλονται από τον οφειλέτη στον πιστωτή. 

Διαφορετικά μέσα περιλαμβάνουν το ακαθάριστο χρέος, όπως τα χρεόγραφα, τα 

δάνεια, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα και οι πληρωτέοι λογαριασμοί.  

    Το καθαρό χρέος από την άλλη, δηλαδή οι ακαθάριστες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις μείον τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης, 

αντανακλούν το σωρευτικό σύνολο των προηγούμενων δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων, και αντιπροσωπεύουν το καθαρό δανεισμό από την κυβέρνηση σε κάθε 

περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός είναι σημαντικό στοιχείο για κάθε ολοκληρωμένη 
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ανάλυση του χρέους μιας χώρας, της βιωσιμότητας του και των δημοσιονομικών 

κινδύνων.  

      Η διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών πρέπει να εξετασθεί λαμβάνοντας υπόψη 

τη φύση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης που 

αποτελεί το χαρακτηριστικό που διακρίνει το ακαθάριστο και το καθαρό χρέος. Αυτά 

χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται από 

την κυβέρνηση ως ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός και τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης, που χτίζονται με την προοπτική των μελλοντικών 

υποχρεώσεων. 

     Ως ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, η κυβέρνηση δανείζεται 

κεφάλαια τα οποία αυξάνουν τις ακαθάριστες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

προκειμένου να χορηγούν δάνεια τόσο σε ιδιώτες (π.χ. υποθήκες) όσο και σε θεσμικά 

όργανα (π.χ. επενδυτικά δάνεια για την περιφερειακή ανάπτυξη). Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε συνήθως αποφέρουν έσοδα 

από τόκους προς την κυβέρνηση και θα πρέπει να συμψηφίζονται με το ακαθάριστο 

χρέος της. Η άλλη σημαντική κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων της κυβέρνησης συνδέεται με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.  

      Ένα θέμα του ορισμού του δημοσίου χρέους που απασχολεί πολλές χώρες 

αφορά το επίπεδο του δημοσίου τομέα που εξετάζεται. Κατά τους Chouraqui et.al 

(1986) σε ορισμένες χώρες, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής εστιάζεται στο χρέος 

της κεντρικής διοίκησης, ενώ σε άλλες επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις του 

δημοσίου τομέα ως σύνολο. 

     Το δημόσιο χρέος μπορεί να αποτελείται από διαφορετικούς τύπους χρέους.  

Ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους είναι το εξωτερικό χρέος, το οποίο είναι 

χρήματα που οφείλονται από την κυβέρνηση στους ξένους δανειστές, όπως είναι 

διεθνείς οργανισμοί και ξένες κυβερνήσεις. Το δημόσιο χρέος αποτελείται επίσης από 

το εσωτερικό χρέος, όπου πολίτες και ομάδες στο εσωτερικό της χώρας δάνεισαν 

χρήματα στην κυβέρνηση για να συνεχίσει να λειτουργεί. Εκτιμάται ότι το εσωτερικό 

χρέος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία καθώς επιδρά αρνητικά στην ζήτηση 

και την αγοραστική δύναμη αυτής.  

 Άλλη σημαντική διάκριση του δημοσίου χρέους που επισημαίνεται από τον 

Ishfaq (2010), γίνεται με κριτήριο την διάρκεια αποπληρωμής του. Έτσι, διακρίνεται 

το βραχυπρόθεσμο χρέος που αφορά δανεισμό με διάρκεια λήξης εντός της 

τρέχουσας χρήσης για την κάλυψη τρεχουσών κυρίως αναγκών καθώς και το 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος με μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής που 

αφορά την άντληση κεφαλαίων για την υποστήριξη δημοσίων δαπανών και 

επενδύσεων ( Ishfaq,2010). 
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1.4 Διαμόρφωση Δημοσίου Χρέους 

 

Οι κυβερνήσεις μπορούν να δανειστούν για να καλύψουν προσωρινές ανάγκες, όπως 

αυτές που προκύπτουν όταν τα εκτιμώμενα έσοδα είναι χαμηλότερα από τις 

εκτιμώμενες δαπάνες. Πολλές εθνικές κυβερνήσεις αναλαμβάνουν πρόσθετο χρέος 

στην περίπτωση αυτή, λόγω της απροθυμίας να περιορίσουν τις δαπάνες ή να 

αυξήσουν τους φόρους για το φόβο των πολιτικών συνεπειών. Ο δανεισμός για τη 

χρηματοδότηση δημοσίων έργων, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη ανεργία, είναι μια 

άλλη πηγή του δημόσιου χρέους και δικαιολογείται εν μέρει από τη μακροπρόθεσμη 

κοινωνική χρησιμότητα τους. Τα μεγάλα χρέη του δημοσίου προκύπτουν για την 

κάλυψη έκτακτης ανάγκης όταν είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν οι εκτεταμένες 

δραστηριότητες της κυβέρνησης. 

     Το δημόσιο χρέος είναι πλεονεκτικό όταν τα εθνικά κονδύλια  

εξασφαλίζονται με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό που προβλέπεται για τον ιδιωτικό 

τομέα και  οι χρηματοοικονομικές πράξεις της κυβέρνησης χρηματοδοτούνται σε 

μόνιμη βάση.  

     Οι κυβερνήσεις με ισχυρές οικονομίες, που θεωρούνται αξιόπιστες ανά τον 

κόσμο, είναι σε θέση να αντλήσουν κεφάλαια από την έκδοση των δικών τους 

κινητών αξιών, όπως τα  κρατικά ομόλογα. Μεμονωμένα άτομα, άλλα έθνη, και  

ομάδες μπορούν να αγοράσουν αυτά τα ομόλογα, και η κυβέρνηση υπόσχεται να τους 

εξοφλήσει με ένα ορισμένο επιτόκιο.  

      Οι πολιτικές και οι θεσμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της τοπικής αγοράς κρατικών ομολόγων και του δημοσίου χρέους. Ειδικότερα, σε 

πολλές περιπτώσεις παράγοντες που αναφέρουν οι Forslund et. al. (2011), όπως ο 

χαμηλός πληθωρισμός, το κράτος δικαίου, το μέγεθος της χώρας, το μέγεθος του 

τραπεζικού συστήματος, οι ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες, το δημοσιονομικό 

κενό συσχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς κρατικών 

ομολόγων, ενώ αντίθετα η δημοσιονομική ισορροπία και η αύξηση του ΑΕΠ 

συσχετίζονται αρνητικά με το μέγεθος της αγοράς κρατικών ομολόγων. 

     Ενώ όπως επισημαίνει ο Ishfaq (2010), λιγότερο ισχυρές κυβερνήσεις, οι 

οποίοι δεν διαθέτουν αξιοπιστία και δεν είναι σε θέση να εκδώσουν ομόλογα, 

μπορούν να καταφύγουν σε διεθνείς οργανισμούς, ή ακόμη και σε τράπεζες, για να 

τους χορηγήσουν δάνεια, συνήθως με  λιγότερο ευνοϊκούς όρους . 

 

1.5 Μέτρηση και Αξιολόγηση Δημοσίου Χρέους 

 

Ενώ οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  ή 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες, οι 

δείκτες που σχετίζονται με το χρέος του δημόσιου τομέα συχνά δεν ακολουθούν τα 

διεθνή πρότυπα και μπορεί να έχουν πολλούς διαφορετικούς ορισμούς. Διεθνώς 

υπάρχουν πολλοί δείκτες που αναφέρονται στην μέτρηση του δημοσίου χρέους, του 

κόστους και των κινδύνων του δημόσιου χρέους καθώς και την βιωσιμότητα του.  
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      Ο πιο συνήθης δείκτης χρέους αποτελεί ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το 

ΑΕΠ λόγω και των πολλών δυσκολιών στη χρήση των άλλων δεικτών. Σε μια 

οικονομία, στην οποία το προϊόν αναπτύσσεται, είναι λογικό να τονίζεται η σημασία 

του λόγου του χρέους προς το προϊόν. Εξάλλου και η ίδια η ΕΕ έχει ορίσει δύο 

δημοσιονομικούς στόχους για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης μιας 

χώρας, που βασίζονται στο ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο λόγος του 

πρωτογενούς ελλείμματος προς το ΑΕΠ θα πρέπει να είναι μικρότερος από 3% , ενώ 

ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ μικρότερος του 60%.  

    Ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ μετρά το επίπεδο του χρέους σε σχέση με 

την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, που θεωρεί ότι για τη χρηματοδότηση των 

επιβαρύνσεων του χρέους είναι διαθέσιμοι όλοι οι πόροι του ΑΕΠ. Ωστόσο, αυτό δεν 

είναι πάντοτε αληθές. Από την άλλη πλευρά, αυτός θεωρείται ως ο πιο σημαντικός 

δείκτης για τη μέτρηση του επιπέδου του χρέους, καθώς υποδεικνύει τον βαθμό 

φερεγγυότητας της κυβέρνησης.  

Οι κινήσεις του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ είναι πιθανό να σχετίζονται 

αρνητικά με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, αυτό αντανακλά 

κυρίως το γεγονός ότι μια  αναπτυσσόμενη οικονομία μειώνει τη σχετική σημασία 

του δημόσιου χρέους, παρά το ότι η μείωση του δείκτη του χρέους αυξάνει την 

παραγωγή. Παρ 'όλα αυτά, ο δείκτης του χρέους προς το ΑΕΠ τείνει να μειώνεται σε 

περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, αφήνοντας τις κυβερνήσεις σε καλύτερη 

οικονομική θέση για να αντιμετωπίσουν αιφνίδιους οικονομικούς κραδασμούς. Αυτό 

φαίνεται από το γεγονός ότι σε πολλές χώρες,  η πρόσφατη αύξηση του δημόσιου 

χρέους έχει μειώσει σημαντικά την ευελιξία του προϋπολογισμού. 

    Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος πως  το βέλτιστο επίπεδο του χρέους θα 

πρέπει ιδανικά να είναι μηδέν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύει στην πράξη, 

για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η ύπαρξη δημόσιων επενδυτικών σχεδίων 

αποδίδει κοινωνικά οφέλη μεγαλύτερα από το κόστος του δανεισμού γεγονός που 

μπορεί να δικαιολογεί την ύπαρξη κάποιου ύψους χρέους. Δεύτερον, το βέλτιστο 

επίπεδο του χρέους είναι ενδογενές, ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές 

συνθήκες, οι οποίες ποικίλουν και διαφέρουν από χώρα σε χώρα και με την πάροδο 

του χρόνου. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος της κυβέρνησης περιλαμβάνει την ρύθμιση 

μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής κατανάλωσης εν όψει των οικονομικών κρίσεων.  

     Παρά το γεγονός ότι ένα μη-μηδενικό επίπεδο του χρέους μπορεί να 

δικαιολογηθεί από τους παραπάνω λόγους, η ιστορία δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας 

απλός τρόπος να κατανοηθεί ποιο θα πρέπει να είναι το βέλτιστο επίπεδο του χρέους, 

που συμβάλλει στην επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών στόχων 

κάθε χώρας. Όπως επισημαίνεται από τους Chouraqui et.al. (1986), κατά το 

παρελθόν, τόσο τα υψηλά όσο και τα χαμηλά επίπεδα χρέους συνδέονται  με 

περιόδους τόσο ευημερίας όσο και ύφεσης. 
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1.6 Συνέπειες Δημοσίου Χρέους  

 

Η πληρωμή του δημόσιου χρέους βελτιώνει την εθνική πιστοληπτική ικανότητα λόγω 

της εμπιστοσύνης του κοινού στην οικονομία, η οποία συνήθως οδηγεί σε οικονομική 

ανάπτυξη. Είναι ασυνήθιστο να παρατηρηθούν μεγάλες περιόδους αύξησης δημοσίου 

χρέους μιας χώρας κατά τα στάδια της οικονομικής ανάκαμψης. Το ερώτημα που 

απασχολεί όλες τις χώρες είναι κατά πόσο το επίπεδο του χρέους και η προσδοκία  

περαιτέρω αύξησης του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, πέραν εκείνων που 

σχετίζονται με τα υψηλά ελλείμματα.  

    Ο Blanchard (2003) αναφέρεται διεξοδικά στις συνέπειες του  δημόσιου 

χρέους σε διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης χώρες και τις πολλαπλές συνέπειες του 

και σύμφωνα με αυτόν το γεγονός ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν 

μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στην συσσώρευση κεφαλαίου και στην 

παραγωγή, δεν συνεπάγεται ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να μειώσει τις διακυμάνσεις της παραγωγής. Τα ελλείμματα κατά 

την διάρκεια υφέσεων θα πρέπει να αντισταθμίζονται από πλεονάσματα κατά την 

διάρκεια άνθησης, έτσι ώστε να μην οδηγούν σε μια διαρκή αύξηση του δημοσίου 

χρέους . 

 Η συσσώρευση συνεχώς δημοσιονομικών ελλειμμάτων στα δημόσια 

οικονομικά δημιουργεί την ανάγκη πρόσθετου δανεισμού και συνεπώς συμβάλλει 

στην αύξηση του δημοσίου χρέους, επηρεάζοντας αρνητικά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού.  

Το χρέος είναι ίσως  το πιο σοβαρό οικονομικό νομισματικό, αναπτυξιακό, 

κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα των αναπτυσσόμενων χωρών. Υπάρχουν τρεις 

θεωρίες σχετικά με τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του 

δημόσιου χρέους: η κεϋνσιανή, η νεοκλασική και η ρικαρντιανή. Το κοινό τους 

χαρακτηριστικό είναι ότι υποστηρίζουν την εμφάνιση των ελλειμμάτων λόγω της 

μείωσης των φορολογικών εσόδων, και όχι της  αύξησης των κρατικών δαπανών.  

      Κατά τους Tešić et.al. (2014) 
 
το δημόσιο χρέος θεωρείται βιώσιμο όταν το 

επίπεδο του μπορεί να παραμείνει αμετάβλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν 

οδηγεί στην ανάγκη να αλλάξει η εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Ένα 

μεγάλο εθνικό χρέος, όταν χρηματοδοτείται από εγχώριες πηγές, μπορεί να οδηγήσει 

σε αύξηση των φόρων, ή λόγω της αύξησης των επιτοκίων στον παραγκωνισμό του 

ιδιωτικού τομέα. Από την άλλη πλευρά, όταν χρηματοδοτείται από ξένες πηγές, ένα 

μεγάλο εθνικό χρέος μπορεί να απαιτεί δραστική μακροοικονομική προσαρμογή, η 

οποία θα οδηγήσει σε αστάθεια. Το υψηλό δημόσιο χρέος, ειδικά αν αποτελείται από 

ξένα στοιχεία, δεν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και δεν πρέπει να αποτελεί 

μέσο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Σε σχέση με αυτό, η κυβέρνηση 

θα πρέπει να λάβει τα μέτρα που συμβάλλουν στην εναρμόνιση του δημόσιου χρέους 

και των δυνατοτήτων εξυπηρέτησής του. Σε αντίθετη περίπτωση, μια βραχυπρόθεσμη 

πολιτική περιορίζει το πλαίσιο για τις μελλοντικές αποφάσεις.  

    Ουσιαστικά, οι δύο σημαντικότερες δυσκολίες που συνδέονται με τα υψηλά 

αποθέματα του δημοσίου χρέους φαίνεται να είναι η ακαμψία του προϋπολογισμού, 



12 

 

που προκύπτει από την αύξηση της επιβάρυνσης του χρέους, καθώς και ο κίνδυνος 

για ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια, οδηγώντας σε μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, 

μικρότερο απόθεμα κεφαλαίου και μειωμένες δυνατότητες ανάπτυξης για την 

οικονομία.  

    Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του χρέους, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το 

βάρος των τόκων και ως εκ τούτου τόσο μεγαλύτερη είναι η συμπίεση σε άλλα 

στοιχεία των δημοσίων δαπανών για ένα δεδομένο βαθμό δημοσιονομικής 

πειθαρχίας. Σε πολλές χώρες, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και το δημόσιο 

χρέος συνεχίζουν να αυξάνουν ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της αύξηση των 

πληρωμών των τόκων, παρά την αυστηρή δημοσιονομική εξυγίανση.  

    Το υψηλό χρέος οδηγεί γενικά σε μεγαλύτερη υποχρέωση εξυπηρέτησης. 

Ωστόσο, η σοβαρότητα της υποχρέωσης εξυπηρέτησης του χρέους μιας χώρας 

εξαρτάται από τη σχέση του χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το επίπεδο 

του χρέους σε σχέση με τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του. Σε γενικές γραμμές, οι 

μεγάλες υποχρεώσεις εξυπηρέτησης χρέους μπορεί να αποτελέσουν αιτία φτώχειας, 

ανισότητας και  ανεργίας στις υπερχρεωμένες χώρες, επειδή οι διακανονισμοί 

αποπληρωμής του χρέους μειώνουν τα διαθέσιμα κεφάλαια για την χρηματοδότηση 

της υγείας, της εκπαίδευσης και της γενικής ευημερίας. Οι αυξημένοι τόκοι που 

πρέπει να πληρώσει μια κυβέρνηση για το χρέος μπορεί να οδηγήσει το δημόσιο 

χρέος σε τέτοια επίπεδα, ώστε η κυβέρνηση να χάσει τον έλεγχο του προϋπολογισμού 

της και να μην μπορεί να το αποπληρώσει.  

    Η αύξηση του μεριδίου των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του χρέους στο 

σύνολο των κρατικών δαπανών  τείνει να καταστήσει τη δημοσιονομική πολιτική 

λιγότερο ευέλικτη. Το γεγονός καθιστά πιο δύσκολο να επιτευχθεί ένα χαμηλότερο 

επίπεδο της φορολογίας και, κατά συνέπεια, να μειωθούν οι στρεβλώσεις του 

φορολογικού συστήματος που επηρεάζουν την κατανάλωση, την αποταμίευση και τις 

επενδύσεις. Μια αύξηση του δημοσίου ελλείμματος προκαλεί μεταβολή στην 

δημόσια αποταμίευση και συνεπώς στην προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο του δημόσιου χρέους, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι 

στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τους φόρους που επιβάλλονται για την 

εξυπηρέτηση του χρέους και τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος παραγκωνισμού των 

ιδιωτικών επενδύσεων.  Οι στρεβλώσεις αυτές αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο 

ως πηγή σημαντικών απωλειών ευημερίας και μια δυνητική πηγή βραχυπρόθεσμων 

διαρθρωτικών ακαμψιών. Αυτός είναι ένας λόγος που τα τελευταία χρόνια πολλές 

κυβερνήσεις προσπαθήσουν να συγκρατήσουν μεσοπρόθεσμα την αύξηση του 

δημοσίου χρέους τους.  

    Η ανησυχία για την επίδραση της συσσώρευσης δημόσιου χρέους για τα 

επιτόκια είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό τις παρούσες συνθήκες, λόγω του υψηλού 

επιπέδου του πραγματικού πιστωτικού κόστους. Ο συνδυασμός των μεγάλων 

ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και μιας μη διευκολυντικής νομισματικής 

πολιτικής οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες. Τα επιτόκια αυξάνονται και οι επενδύσεις 

μειώνονται ή, στην περίπτωση μιας ανοικτής οικονομίας, η συναλλαγματική ισοτιμία 

ανατιμάται ως αποτέλεσμα των εισροών κεφαλαίων, και το εμπορικό ισοζύγιο 

επιδεινώνεται. Ωστόσο, δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνία σχετικά με το βαθμό στον 
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οποίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι υπεύθυνα για τα 

σημερινά υψηλά επιτόκια.  

    Κατά τη συζήτηση των επιπτώσεων της αύξησης των επιπέδων του δημόσιου 

χρέους για τα επιτόκια είναι σημαντικό για τους Chouraqui et.al. (1986) , να γίνει 

διάκριση μεταξύ των κυκλικών και των μεγαλύτερης διάρκειας αυξήσεων του λόγου, 

χρέους προς ΑΕΠ. Στο βαθμό που  η συσσώρευση του χρέους γίνεται αντιληπτή ως 

κυκλική ( και ως εκ τούτου είναι πιθανό να  αντιστραφεί ), η συρρίκνωση των 

ιδιωτών επενδυτών μπορεί να θεωρείται ένα μικρότερο πρόβλημα. Από την άλλη 

πλευρά, μια μόνιμη αύξηση του δημόσιου χρέους, σχετίζεται με υψηλότερο 

διαρθρωτικό έλλειμμα του προϋπολογισμού  λόγω και του υψηλότερου κόστους 

εξυπηρέτησης του και αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια, αν η εκάστοτε κυβέρνηση 

διατηρεί μια μη-διευκολυντική νομισματική πολιτική.  

     Γενικά, η αύξηση του δημοσίου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος 

στον κρατικό προϋπολογισμό επιδρά αρνητικά στα επιτόκια και μειώνεται η 

επένδυση. Επειδή η επένδυση είναι σημαντική για την μακροχρόνια οικονομική 

μεγέθυνση, τα ελλείμματα του προϋπολογισμού μειώνουν τον ρυθμό της οικονομικής 

μεγέθυνσης. Στην περίπτωση χωρών με υψηλό δημόσιο χρέος, εκτός από την 

χαμηλότερη συσσώρευση κεφαλαίου, τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές 

και τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις, υπάρχει ακόμη ένα κόστος. Το υψηλό δημόσιο 

χρέος μπορεί να οδηγήσει σε φαύλους κύκλους και κάνει την άσκηση της 

δημοσιονομικής πολιτικής εξαιρετικά δύσκολη. 

    Είναι λογικό, η προοπτική των πολλών δεκαετιών δημοσιονομικής λιτότητας 

να είναι δυσάρεστη. Σύμφωνα με τον Blanchard  (2003) υπάρχει πάντα η 

εναλλακτική λύση της άρνησης πληρωμής, γεγονός που μπορεί να μειώσει την 

φορολογία και τις στρεβλώσεις, καθώς και τον κίνδυνο φαύλων κύκλων. Ωστόσο, 

στην περίπτωση αυτή μια χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει για μεγάλο χρονικό 

διάστημα μεγάλες δυσκολίες ως προς την άντληση νέων ξένων κεφαλαίων  από τις 

αγορές χρήματος. Επομένως , η άρνηση πληρωμής του δημοσίου χρέους αποτελεί την 

τελευταία δυνατότητα, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχουν αποτύχει όλες οι 

άλλες δυνατότητες. 

    Στα πλαίσια αυτά, η διαχείριση του χρέους είναι η διαδικασία θέσπισης και 

εφαρμογής μιας στρατηγικής και συνδέεται γενικά με τη δημοσιονομική πολιτική, τα 

ταμειακά διαθέσιμα, την νομισματική πολιτική, την ανάπτυξη της αγοράς και των 

υποδομών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το νομικό πλαίσιο και τις θεσμικές 

ρυθμίσεις. Ο βασικός γενικός στόχος της διαχείρισης του χρέους κατά τον Ishfaq 

(2010) είναι να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των αναγκών και των υποχρεώσεων 

πληρωμής, με το μικρότερο δυνατό κόστος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με 

ένα συνετό βαθμό κινδύνου. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι αρμόδιοι φορείς 

θα πρέπει να έχουν κοινή κατανόηση των στόχων της διαχείρισης του χρέους, της 

δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής λόγω των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των 

διαφόρων μέσων πολιτικής τους.  
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o
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Όλο και περισσότεροι επιστήμονες ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με το πρόβλημα 

του δημοσίου χρέους , που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες παγκοσμίως. Στο κεφάλαιο 

αυτή γίνεται μια παρουσίαση  των αποτελεσμάτων εργασιών και μελετών με θέμα το 

δημόσιο χρέος των χωρών της Ευρωζώνης που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 

πενταετία κατά την διάρκεια της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Όπως 

γίνεται κατανοητό, οι περισσότερες από αυτές εστιάζουν στις χώρες της Νότιας 

κυρίως Ευρώπης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως αποτέλεσμα του υψηλού 

δημοσίου χρέους τους καθώς και στις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών χωρών ως προς το θέμα αυτό.   

 

Με το πρόβλημα του ελληνικού χρέους ασχολήθηκαν σε μελέτη τους οι 

Nelson et.al. (2010). Η εξάρτηση της χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές την άφησε ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές της εμπιστοσύνης των 

επενδυτών. Η κρίση χρέους μπορεί να αποδοθεί τόσο σε εσωτερικές (υψηλές 

κρατικές δαπάνες, αδυναμία είσπραξης εσόδων, διαρθρωτικές ακαμψίες ελληνικής 

οικονομίας) όσο και διεθνείς αιτίες (η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές με χαμηλά 

επιτόκια μετά την εισαγωγή του ευρώ, η ελλιπής επιβολή των κανόνων της ΕΕ 

σχετικά με τα ανώτατα όρια χρέους και ελλείμματος).  

      Η κρίση στην Ελλάδα έχει πολλές ευρύτερες επιπτώσεις. Η  κρίση στην 

Ελλάδα μπόρεσε να μεταδοθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε δύσκολη 

οικονομική θέση, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, και η Ισπανία και εγείρει 

ερωτήματα σχετικά με τις ανισορροπίες εντός της ευρωζώνης, η οποία έχει μια κοινή 

νομισματική πολιτική, αλλά διαφορετικές εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές.  

 

 

   Οι Checherita & Rother (2010) διερευνούν την μέση επίπτωση του 

δημόσιου χρέους στο ρυθμό ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δώδεκα χώρες της 

ευρωζώνης σε μια περίοδο 40 χρόνων, από το 1970 και μετά. Βρίσκουν μια μη 

γραμμική επίδραση του χρέους στην ανάπτυξη με ένα σημείο καμπής, πέραν του 

οποίου ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ έχει μια επιβλαβή επίδραση στη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη, σε περίπου 90-100% του ΑΕΠ. Εκτιμάται μάλιστα, ότι η αρνητική 

επίδραση του υψηλού χρέους μπορεί να αρχίσει ήδη από τα επίπεδα της τάξης του 70-

80% του ΑΕΠ και απαιτούνται περισσότερο συνετές πολιτικές. Υπάρχουν επίσης 

ενδείξεις ότι η ετήσια μεταβολή του δείκτη του δημόσιου χρέους και του 

δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ είναι συνδέονται αρνητικά και γραμμικά 

με την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  

      Το δημόσιο χρέος βρίσκεται να έχει αντίκτυπο στο ρυθμό οικονομικής 

ανάπτυξης μέσω της ιδιωτικής αποταμίευσης, των δημόσιων επενδύσεων , της 

συνολικής παραγωγικότητας και των μακροπρόθεσμων ονομαστικών και 

πραγματικών επιτοκίων. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρέχουν πρόσθετα 
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επιχειρήματα για την μείωση του χρέους και την υποστήριξη μακροπρόθεσμων 

προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης.  

 

 Οι Kouretas & Vlamis (2010) διερεύνησαν και παρουσίασαν την προέλευση 

και τις αιτίες της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης και τις συνέπειες της για το 

νόμισμα του ευρώ, καθώς και για τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

 Από την ανάλυση τους γίνεται φανερό ότι εκτός από τα ενδογενή διαρθρωτικά 

προβλήματα χωρών όπως η Ελλάδα,  ένα  μέρος των σημερινών προβλημάτων θα 

μπορούσε να αποδοθεί στη λειτουργία της ίδιας της  Ευρωζώνης. Ως  αποτέλεσμα 

αυτής της ύφεσης, η ελληνική κυβέρνηση έκανε δεκτό ένα σχέδιο διάσωσης που 

σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, καθώς 

και ένα πρόγραμμα λιτότητας και ένα σχέδιο για την δημοσιονομική εξυγίανση.  

 

   Με το ζήτημα του ελληνικού χρέους και το σχέδιο αντιμετώπισης της 

ελληνικής κρίσης από την πλευρά της Ευρωζώνης ασχολήθηκε ο Cline (2011). Η 

ανάλυση επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά μέτρα: το ακαθάριστο χρέος σε σχέση με 

το ΑΕΠ, το  καθαρό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι καθαροί τόκοι των πληρωμών σε 

σχέση με το ΑΕΠ  και οι αποσβέσεις του μεσοπρόθεσμου  και  μακροπρόθεσμου 

χρέους που κατέστη ληξιπρόθεσμο κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους προς το ΑΕΠ.  

     Εκτιμά ότι το νέο ελληνικό πακέτο δείχνει ενδεχόμενη μελλοντική  πρόοδο 

και στα τέσσερα αυτά πεδία, και το ελληνικό χρέος φαίνεται πολύ  πιο βιώσιμο. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να διαχειριστεί το δημόσιο χρέος της 

στο πλαίσιο του νέου πακέτου εφ 'όσον πληροί τους στόχους της δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Μέχρι στιγμής, η απόδειξη είναι ότι οι Έλληνες πολιτικοί ηγέτες είναι 

πρόθυμοι να λάβουν εκτεταμένα και αντιλαϊκά μέτρα που είναι αναγκαία στο πλαίσιο 

της προσαρμογής αυτής.  

 

 

Οι Arghyrou & Tsoukalas (2011) υποστηρίζουν ότι η κρίση χρέους στην 

Ελλάδα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της επιδείνωσης της πορείας σημαντικών 

μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας κατά την περίοδο 2001-2009, παρά την 

συμμετοχή στην ευρωζώνη καθώς και της αλλαγής στις προσδοκίες των αγορών, 

καθώς η χώρα δεν μπορούσε να παρέχει στους επενδυτές αξιόπιστες δημοσιονομικές 

εγγυήσεις.  

Τέλος, υποστηρίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης αυτής σε άλλες 

χώρες της ευρωζώνης και ότι χωρίς εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η 

βιωσιμότητα αυτής μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο.  

 

Η ανάλυση των στοιχείων των ετήσιων προϋπολογισμών της Ελλάδας, για την 

περίοδο 1960 - 2011, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών 

απασχόλησαν τον Σιάτρα (2011) με στόχο τον εντοπισμό των γεγονότων που 

συνέβαλλαν στην τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση. Διαπίστωσε πως η χώρα 

ζούσε με έντονο πρόβλημα χρέους από τα τέλη ακόμα της δεκαετίας του 1980, το 
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όποιο διογκώθηκε περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες, ενώ αναγκάστηκε να 

καταβάλλει διαχρονικά για τόκους ποσά μεγαλύτερα του ΑΕΠ της.  

 

Ο Blundell-Wignall (2011)  εξετάζει τις πολιτικές που έχουν προταθεί για την 

επίλυση της κρίσης των χρηματαγορών και του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη. Τα 

πραγματικά προβλήματα είναι οι ακραίες διαφορές στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ 

των χωρών, η απουσία μιας στρατηγικής για την ανάπτυξη, το υψηλό επίπεδο χρέους 

των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες που είναι λιγότερο 

ανταγωνιστικές και οι τράπεζες που έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες και οδηγούνται 

από επικίνδυνες τάσεις στις «τραπεζικές αγορές κεφαλαίου».  

    Οι αγορές εκτιμούν ότι μια διάσπαση του ευρώ έχει σοβαρές πιθανότητες να 

πραγματοποιηθεί. Οι επενδυτές κατανοούν ότι κάθε χώρα με  προβλήματα 

χρηματοδότησης που θα βγει από το ευρώ, θα το πράξει για να επωφεληθεί από τη 

μετατροπή του πιστωτικού κινδύνου σε κίνδυνο πληθωρισμού , που είναι πιο εύκολο 

να διαχειριστεί. Απαιτούνται πολιτικές συνεπείς με τη στρατηγική ανάπτυξης που θα 

περιλαμβάνουν ένα σωστό καθαρισμό του ενεργητικού των τραπεζών και την 

ανακεφαλαιοποίηση τους, διατηρώντας άθικτο το ευρώ. 

 

    Σύμφωνα με τον Lane (2012),  η προέλευση και διάδοση της Ευρωπαϊκής 

κρίσης δημόσιου χρέους μπορεί να αποδοθεί στον ατελή αρχικό σχεδιασμό του ευρώ. 

Ειδικότερα, ήταν ελλιπής η κατανόηση της αστάθειας μιας νομισματικής ένωσης, 

κάτω από συνθήκες κρίσης, ιδιαίτερα λόγω της απουσίας της τραπεζικής ένωσης και 

άλλων ρυθμιστικών μηχανισμών. Η  κρίση του δημόσιου χρέους είναι βαθιά 

συνυφασμένη με την τραπεζική κρίση και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που 

πλήττουν τη ζώνη του ευρώ. 

     Τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και η σημασία της αποφυγής 

μελλοντικών δημοσιονομικών κρίσεων στη ζώνη του ευρώ, προκάλεσαν  

μεταρρυθμίσεις στους δημοσιονομικούς κανόνες της περιοχής. Απαιτούνται αλλαγές 

στις συνθήκες διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αύξηση του επιπέδου της 

πολιτικής ολοκλήρωσης.  

 

      Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2012), η ταχεία 

συσσώρευση του δημοσίου χρέους στην Ευρώπη σε ένα περιβάλλον οικονομικής 

αστάθειας και χαμηλής ανάπτυξης έχει αυξήσει την ανάγκη για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει μια πιο 

συστηματική εις βάθος αξιολόγηση των κινδύνων ανά χώρα. Αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μια συστηματική παρακολούθηση ενός μεγάλου συνόλου  φορολογικών 

υποχρεώσεων και  ανισορροπιών στον ιδιωτικό τομέα, αντικαθιστώντας την 

ισχύουσα ad hoc προσέγγιση για τη λογιστική των κινδύνων αυτών, δίνοντας μεγάλη 

έμφαση στη λογιστική για τη δημοσιονομική και την οικονομική συμπεριφορά ως 

απάντηση στις κρίσεις. 

      Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα του χρέους στη ζώνη του 

ευρώ, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα πρέπει να είναι σε επίπεδα 
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κάτω από το 60%. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τη 

Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την επίτευξη μιας αυστηρής 

δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ζώνη του ευρώ. 

 

    Οι Arellano et.al. (2012) ασχολήθηκαν με την κρίση δημοσίου χρέους που 

απειλεί έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών της Ευρωζώνης.  Η ανάγκη για συχνή 

πώληση μεγάλων ποσοτήτων ομολόγων αφήνει μια χώρα ευάλωτη στην κρίση 

δημόσιου χρέους. Αυτή η ευπάθεια παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για την κυβέρνηση 

της χώρας να διατηρεί πλεονάσματα για να πληρώσει το χρέος της.  

      Διαπιστώνουν πως οι πολιτικές που οδηγούν σε υψηλά επιτόκια στα κρατικά 

ομόλογα και υψηλό κόστος αθέτησης παρέχουν κίνητρα για μια κυβέρνηση να 

μειώσει το χρέος της και να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Αν η ύφεση συνεχιστεί για 

πολύ καιρό ακόμα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει είτε να σταματήσουν να αυξάνουν το 

χρέος τους ή θα οδηγηθούν σε παύση πληρωμών των ομολόγων τους.  

 

    Ο De Grauwe (2013) ανέλυσε την φύση των ελλείψεων σχεδιασμού της 

Ευρωζώνης, που έχει αφήσει τα κράτη μέλη επιρρεπή  και αδύναμα να 

αντιμετωπίσουν τις εθνικές κρίσεις. Οι   σταθεροποιητές που υπήρχαν σε εθνικό 

επίπεδο πριν από την έναρξη της Ένωσης απομακρύνθηκαν από τα κράτη-μέλη, 

χωρίς να μεταφερθούν σε επίπεδο νομισματικής ένωσης. Στην έρευνα του αυτή, 

μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο οι αποτυχίες της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να 

ξεπεραστούν.  

      Αυτό τον οδήγησε να τονίσει τον ρόλο της ΕΚΤ ως δανειστή έσχατης 

ανάγκης που θα κάμψει τις υπαρξιακές ανησυχίες που κατέστρεφαν τα θεμέλια της 

Ευρωζώνης και την ανάγκη να εφαρμοστούν μακροοικονομικές πολιτικές πιο 

συμμετρικά, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια αποπληθωριστική τάση στην Ένωση.  

Τέλος, μακροπρόθεσμα η νομισματική ένωση θα πρέπει να ενταχθεί σε μια 

σημαντική δημοσιονομική ένωση. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο μέρος της 

διαδικασίας ώστε να γίνει η Ευρωζώνη βιώσιμη μακροπρόθεσμα, καθώς η προθυμία 

να μεταφερθούν σημαντικές αρμοδιότητες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι πολύ 

περιορισμένη. 

 

 Η μελέτη των Pisani-Ferry et.al. (2013) είχε ως στόχο να παρέχει μια 

αξιολόγηση των προγραμμάτων βοήθειας που υλοποιούνται από την Τρόικα σε τρεις 

Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία). Η έρευνά τους αξιολογεί τον 

οικονομικό αντίκτυπο των προγραμμάτων και τις συνέπειες στο ιδιαίτερο θεσμικό 

πλαίσιο τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα προγράμματα έχουν 

επιτύχει σε ένα βαθμό, ενώ ήταν ανεπιτυχή σε ορισμένους τομείς. Οι τρεις χώρες 

έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκρίνει μέτρα λιτότητας που προβλέπονται από την Τρόικα 

και κατέβαλλαν σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης.  
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    Η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους απασχόλησε και τους Ullah & Parvez (2014) . 

Διερεύνησαν τις αιτίες και τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης χρέους. Η κρίση 

βρέθηκε να είναι το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων όπως οι διεθνείς εμπορικές 

ανισορροπίες, οι επιπτώσεις από την παγκόσμια κρίση 2007-2012 και η αποτυχία στο 

σχέδιο διάσωσης για την προστασία της Ευρώπης από την παγκόσμια οικονομική 

δυσχέρεια. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πανικό σε όλο τον κόσμο και  οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι αρνητικές οικονομικές καταστάσεις στις περιφερειακές χώρες της 

Ευρώπης θα μπορούσαν να κατεδαφίσουν περαιτέρω τις παγκόσμιες 

χρηματοπιστωτικές αγορές. 

     Η οικονομική κρίση οδήγησε σε απότομη αύξηση των αποδόσεων των 

ομολόγων, και των CDS, και έχει επιπτώσεις σε όλες τις αγορές ομολόγων της 

Ευρωζώνης. Επιπλέον, η  κρίση οδήγησε σε σημαντική πτώση της εμπιστοσύνης των 

αγορών στο ευρώ και υποτίμηση του ευρώ έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Αυτή 

η κρίση έχει επισημάνει τις αδυναμίες στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το 

οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί για περαιτέρω βιώσιμη οικονομία.  

 

Η Hassel (2014) διερεύνησε τις αιτίες και τις αντιδράσεις στην  κρίση της 

Ευρωζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεσμικές βάσεις τεσσάρων χωρών της Νότιας 

Ευρώπης που αντιμετωπίζουν μια οξεία κρίση  δημόσιου χρέους. Η μελέτη της 

ερμηνεύει την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη ως συνδυασμό  δύο χαρακτηριστικών: 

πρώτον, την αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, που έχει συσταθεί  για ευρέως 

ετερογενείς περιφερειακές οικονομίες, και, δεύτερον, τις συγκεκριμένες θεσμικές 

βάσεις διαφορετικών τύπων οικονομιών που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. 

    Η κατανόηση αυτών των δύο παραγόντων και της αλληλεπίδρασής τους, όχι 

μόνο βοηθά να εξηγηθεί γιατί οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ήταν ιδιαίτερα ευάλωτες 

σε έκρηξη του δημόσιου χρέους, αλλά και γιατί, κατά τη διάρκεια της επίλυσης της 

κρίσης της Ευρωζώνης κατά τα τελευταία χρόνια, οι φορείς χάραξης πολιτικής έχουν 

λάβει επίμονα μέτρα λιτότητας. Τονίζει το ρόλο του κράτους στην σύγχρονη 

οικονομία που υπονομεύει  την αποτελεσματικότητα των οικονομικών διασώσεων για 

στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης.  

 

 Οι Kosmidou et.al. (2015) διερεύνησαν τις επιπτώσεις των προγραμμάτων 

διάσωσης που έχει προτείνει η τρόικα στον τραπεζικό τομέα, τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα και την πραγματική οικονομία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

κρίσης χρέους με βάση μια οικονομετρική μεθοδολογία. Εξέτασαν τις συνέπειες ενός 

ευρέος συνόλου ανακοινώσεων που σχετίζονται με τις ενέργειες της τρόικας. 

 Διαπίστωσαν πως οι ενέργειες της τρόικας προκαλούν σημαντική μεταβολή 

σε όλες τις μεταβλητές κινδύνου των επιχειρήσεων του τραπεζικού τομέα και στον 

συστημικό κίνδυνο των επιχειρήσεων στους άλλους τομείς. Οι ενέργειες της 

ελληνικής κυβέρνησης αυξάνουν σημαντικά τον συστημικό κίνδυνο των 

επιχειρήσεων στον τραπεζικό τομέα. 

 

Τέλος ο Galenianos (2015)  ασχολήθηκε με την οικονομική ύφεση στην 

Ευρωζώνη και ιδιαίτερα με χώρες που ζήτησαν σχέδιο βοήθειας. Εστίασε στα αίτια 
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και τις επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 

μεγαλύτερη και σημαντικότερη των τελευταίων ετών παγκοσμίως. Προκειμένου να 

αντλήσει τα συμπεράσματα συνέκρινε την Ελλάδα με τρεις χώρες που έχουν επίσης 

έχουν λάβει οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση: την Ιρλανδία, την 

Πορτογαλία και την Ισπανία.  

Διαπίστωσε πως οι αιτίες της κρίσης της Ευρωζώνης βρίσκονται σε 

εξωτερικές παρά σε δημοσιονομικές ανισορροπίες. Το συμπέρασμα είναι ότι η 

αποκλειστική εστίαση της πολιτικής για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

είναι άστοχες και οι χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν τα εξωτερικά 

ελλείμματα τους με την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. 

 

Συνολικά, διαπιστώνεται το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

περιφερειακές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, ως 

αποτέλεσμα του υψηλού δημοσίου χρέους που διαμορφώθηκε στις χώρες αυτές. 

Πολλές μελέτες, όπως είναι αναμενόμενο, κατά την διάρκεια όλων αυτών των ετών 

αναζητούν τις αιτίες της κρίσης της Ευρωζώνης  που βρίσκονται σε εξωτερικές και 

δημοσιονομικές ανισορροπίες καθώς και στον σχεδιασμό του ευρώ και της 

αρχιτεκτονικής δομής της Ε.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3
ο
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 
 

3.1 Εισαγωγή  

 

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) στοχεύει στην ενίσχυση της 

οικονομικής ανάπτυξης των μελών της , στην οικονομική τους ολοκλήρωση 

ενισχύοντας την σταθερότητα και την ανάπτυξη.  Η  Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας το 1992  μετατρέποντας την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία είχε τότε 12 μέλη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

προέβλεπε τέσσερις προϋποθέσεις για την ένταξη στην ΟΝΕ. Μεταξύ αυτών, ένα 

βασικό κριτήριο που απαιτείται από μια χώρα είναι να έχει ετήσιο δημόσιο έλλειμμα 

όχι μεγαλύτερο από 3% του ΑΕΠ της και  δημόσιο χρέος που δεν είναι μεγαλύτερο 

από το 60% του ΑΕΠ. 

     Η ευρωζώνη αποτέλεσε την επακόλουθη ενοποίηση δεκαεννιά ως τώρα 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνώντας να υιοθετήσουν το ευρώ ως 

κοινό νόμισμα. Ωστόσο όπως επισημαίνεται από τους Ullah & Ahmed (2014) μια 

κρίση δημόσιου χρέους στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 προκάλεσε 

αναταραχή και αγωνία στην περιοχή της Ευρωζώνης, που προέκυψε από την ανάγκη 

αναχρηματοδότησης του  δημοσίου χρέους . 

   Η  κρίση αυτή άσκησε σημαντικές πιέσεις στο χρέος και, εν γένει, στα 

δημόσια οικονομικά των χωρών της ζώνης του ευρώ. Στους πίνακες 1 και 2 φαίνεται 

η εξέλιξη του ακαθάριστου δημοσίου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για τις χώρες της Ευρωζώνης και της ΕΕ. 

Φαίνεται ότι ο δείκτης για το ακαθάριστο δημόσιο χρέος τα τελευταία χρόνια 

διαμορφώνεται πάνω από το 85% για τις χώρες της Ευρωζώνης , ενώ είναι ελαφρώς 

χαμηλότερος για το σύνολο της ΕΕ. Αντίστοιχα, το δημοσιονομικό έλλειμμα 

ξεπέρασε το 4% το 2011 τόσο για την ΕΕ όσο και για την ζώνη του ευρώ.   Οι  

δείκτες του χρέους εκτιμάται ότι διαμορφώνονται κάτω από το 60% της τιμής 

αναφοράς μόνο σε ένα μικρό ποσοστό μόνο των ευρωπαϊκών χωρών.  Χώρες όπως, η 

Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία  βίωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις 

μετά το 2008 και έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.  

     Το δημόσιο χρέος για το σύνολο της ζώνης του ευρώ αποτέλεσε ένα 

διαφαινόμενο πρόβλημα στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Κατά την προηγούμενη 

δεκαετία, η Ευρωζώνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνιζαν σε μεγάλο βαθμό 

παρόμοια δυναμική  χρέους. Για παράδειγμα, ο λόγος του ακαθάριστου δημόσιου 

χρέους προς το ΑΕΠ το 1995 ήταν περίπου 60% για τις ΗΠΑ και το 70% για το 

σύνολο των χωρών που αργότερα θα αποτελούσαν τη ζώνη του ευρώ. Τόσο στις 

ΗΠΑ όσο και την ζώνη του ευρώ, οι δείκτες του χρέους / ΑΕΠ μειώθηκαν στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990, αλλά επανήλθαν στα επίπεδα των μέσων της δεκαετίας του 
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1990 μετά το 2007. Οι δείκτες χρέους / ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της  

κρίσης, με το ρυθμό αύξησης αυτών να είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση των ΗΠΑ.  

     Το  2008 και το 2009, υπήρξε ως έναν βαθμό μικρή ανησυχία σχετικά με το 

ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος. Αντίθετα, το επίκεντρο ήταν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και την διατήρηση της σταθερότητας των τραπεζών της περιοχής.  

     Στα τέλη όμως του 2009, η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους εισήλθε σε μια νέα 

φάση.  Μια  σειρά από χώρες παρουσίασαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη 

αύξηση του δείκτη ελλείμματος / ΑΕΠ. Επιπλέον, η έκταση της ύφεσης και η αύξηση 

των προβλέψεων των μελλοντικών ζημιών των επισφαλών δανείων του τραπεζικού 

τομέα σε ορισμένες χώρες είχαν επίσης αρνητικό έμμεσο αντίκτυπο στην αξία των 

κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναγνώρισαν ότι η επιδείνωση του 

τραπεζικού τομέα θέτει δημοσιονομικούς κινδύνους. 

     Ωστόσο, η πιο συγκλονιστική είδηση, που άλλαξε τις συνθήκες και τα 

δεδομένα των ευρωπαϊκών οικονομικών, προήλθε από την Ελλάδα, όταν μετά τις 

εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, η νέα κυβέρνηση αναθεώρησε τις προβλέψεις για 

το δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτή η 

αποκάλυψη της ακραίας παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων του ευρώ εκ 

μέρους της Ελλάδας διαμόρφωσε  ένα ισχυρό πολιτικό πλαίσιο, που έθετε την 

πρωτογενή ευθύνη στη δημοσιονομική ανευθυνότητα των περιφερειακών 

οικονομιών, ακόμη όπως αναφέρει ο Lane (2012) και αν οι χρηματοπιστωτικές και 

μακροοικονομικές ανισορροπίες ήταν πιο σημαντικοί παράγοντες. 

     

3.2 Αίτια Δημιουργίας Προβλήματος Δημοσίου Χρέους στην 

Ευρωζώνη 

 

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους η οποία αρχικά έπληξε την Ελλάδα και μετέπειτα  την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία, χώρες που συχνά αναφέρονται 

και ως GIIPS (Greece, Italy, Ireland, Portugal, and Spain), ήταν απόρροια του 

υπερβολικού δανεισμού και της φαινομενικής οικονομικής ευμάρειας  που 

δημιούργησε τον σχηματισμό τεράστιου  όγκου επισφαλών απαιτήσεων στον 

τραπεζικό τομέα και οδήγησε τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών της περιφέρειας της 

ΕΕ να βρεθούν με  εξαιρετικά μεγάλα δημοσιονομικά  ελλείμματα και διογκωμένο 

δημόσιο χρέος. 

    Ως η κύρια αιτία της κρίσης της Ευρωζώνης  συχνά περιγράφεται η σπάταλη  

διαχείριση του δημοσίου τομέα με υιοθέτηση πολιτικών αναδιανομής του πλούτου 

και όχι παραγωγής αυτού προάγοντας την πραγματική οικονομία . Εντούτοις, κάτι 

τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί πως ίσχυσε μόνο στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της 

Πορτογαλίας.  

Η υιοθέτηση του ευρώ πρόσφερε την δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη να 

δανείζονται με πολύ μικρότερο κόστος από ό, τι πριν λόγω της ισχυρής μείωσης των 

επιτοκίων δανεισμού. Επίσης εμβάθυνε την χρηματοπιστωτική ενοποίηση με την 
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εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου και οδήγησε στην εναρμόνιση των 

δημοσιονομικών κανονισμών σε όλη την Ευρωζώνη. Τα κεφάλαια που εισέρρευσαν 

εντός της Ευρωζώνης, είτε για άμεσες επενδύσεις ή για δανεισμό, έφτασαν το 40% 

του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2007, το οποίο είναι το διπλάσιο από το αντίστοιχο 

ποσοστό του 1999.  

Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η εισαγωγή του ευρώ διευκόλυνε τις 

διεθνείς κεφαλαιακές ροές εντός της Ευρωζώνης. Οι  πιστωτικές συνθήκες εντός της 

ζώνης του ευρώ παρουσίασαν σύγκλιση, ενώ παρατηρείται σύγκλιση και στα  

κρατικά επιτόκια των χωρών της ένωσης.  

       Οι ευρωπαϊκές περιφερειακές οικονομίες βιώσαν ισχυρή πιστωτική επέκταση.  

Η  ένταξη στην ευρωζώνη σημαίνει ότι οι τράπεζες των χωρών αυτών μπορούσαν να 

αντλήσουν κεφάλαια από τις διεθνείς πηγές στο δικό τους νόμισμα, το ευρώ, και όχι 

σε ξένο νόμισμα όπως συνέβαινε παλαιότερα, ελπίζοντας πως η συναλλαγματική 

ισοτιμία θα είναι με το μέρος τους. Το επιτόκιο που επιβάλλει η ΕΚΤ σε όλες τις 

χώρες-μέλη είναι πολύ χαμηλό σε αυτές που βρίσκονται σε άνθηση και υπερβολικά 

υψηλό για τις χώρες σε ύφεση.  

     Οι  οικονομίες αυτές των παραπάνω χωρών-μελών όμως δεν χρησιμοποίησαν 

τα κεφάλαια αυτά κατά τον ιδανικότερο, προσοδοφόρο και παραγωγικό τρόπο και οι  

περισσότερες από τις διαθέσιμες πιστώσεις τους αναλώθηκαν ασύνετα στην 

υπερκατανάλωση, στην διαμόρφωση γενναιόδωρων  κοινωνικών συστημάτων και 

στην περαιτέρω χρηματοδότηση του κατασκευαστικού κλάδου, δημιουργώντας 

τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα μη βιώσιμα, χαμηλή ανάπτυξη, υψηλό 

πληθωρισμό, ανεργία και γενικότερα έντονη ύφεση. Οι  επενδύσεις στον τομέα της 

κατοικίας χρηματοδοτήθηκαν με ξένα δάνεια, αλλά δεν θα μπορούσαν  να βοηθήσουν 

στην αποπληρωμή αυτών των δανείων. 

    Επιπλέον, οι κυβερνητικές επιλογές σε ορισμένες περιπτώσεις χειροτέρευσαν 

τα προβλήματα της διόγκωσης του δημοσίου χρέους. Η μεγάλη πτώση των επιτοκίων 

είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ιδιωτικής αποταμίευσης σε όλες τις 

χώρες της περιφέρειας,  καθώς μείωσε το κίνητρο αποταμίευσης, ενισχύοντας την 

ανάγκη εξωτερικού δανεισμού και αυξάνοντας περαιτέρω το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, επιδεινώνοντας τις οικονομικές αδυναμίες. 

    Κατά τον Lane ( 2012 ) η αποτυχία των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύσουν 

την δημοσιονομική πολιτική σημαντικά  κατά την διάρκεια της προηγούμενης 

δεκαετίας ήταν μια χαμένη ευκαιρία, ειδικά κατά τη διάρκεια  μιας περιόδου κατά την 

οποία ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο. Συνολικά, η 

δημοσιονομική πολιτική έγινε λιγότερο αντικυκλική μετά την εισαγωγή του ευρώ, 

ανατρέποντας τη βελτίωση των κυκλικών επιδόσεων που ήταν εμφανείς στη δεκαετία 

του 1990. Οι  ανεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές κατά τον Galenianos (2015), 

διόγκωσαν τις οικονομικές αδυναμίες και μείωσαν τα περιθώρια αντίδρασης στο 

ξέσπασμα τις παγκόσμιας κρίσης. 

    Το ερώτημα είναι πως οι διάφορες χώρες έγιναν ευάλωτες σε κρίσεις 

δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με τους Arellano et. al. (2012) η ελληνική κυβέρνηση 

δανείστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης της Ελλάδας 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και χρησιμοποίησε δόλιες λογιστικές πρακτικές 
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για να καλύψει τις μεγάλες παραβιάσεις του κανόνα του 3%  του ελλείμματος.  Η 

ιρλανδική κυβέρνηση ήταν σε πολύ καλή δημοσιονομική κατάσταση μέχρι να 

εγγυηθεί τα χρέη των έξι μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών που εδρεύουν στην χώρα το 

2008. Όταν η αγορά ακινήτων κλονίστηκε στα τέλη του 2008 και του 2009, που 

οδήγησε στην κατάρρευση των τραπεζών αυτών, το ιρλανδικό δημόσιο έλλειμμα και 

το χρέος έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Η Πορτογαλία επωφελήθηκε από τα χαμηλά 

επιτόκια με τα οποία μπορούσε να δανειστεί μετά την ένταξη στην ευρωζώνη και 

δημιούργησε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος. Όταν η Ισπανία επλήγη από την ύφεση το 

2008, η κυβέρνηση αντέδρασε με μαζικές κεϋνσιανές πολιτικές τόνωσης, 

εμφανίζοντας μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Παρά το γεγονός ότι το ισπανικό 

δημόσιο χρέος άρχισε από πολύ χαμηλό επίπεδο, αυξήθηκε ραγδαία εξαιτίας αυτών 

των ελλειμμάτων.  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιταλική κυβέρνηση 

απορρέουν από συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνες στην Ισπανία. Αν και η 

Ιταλία είχε χαμηλά δημόσια ελλείμματα, εμφάνιζε υψηλό επίπεδο  χρέους. Το Βέλγιο 

και η Ιταλία εισήλθαν στην νομισματική ένωση με  δημόσιο χρέος που ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερο από τον κανόνα του 60% επειδή θεωρήθηκαν ότι είναι σε ένα 

ικανοποιητικό ρυθμό  για τη μείωση του δημόσιου χρέους στο 60% του ΑΕΠ. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ιταλίας, αυτό ήταν σε σημαντικό βαθμό  προϊόν της 

δημιουργικής λογιστικής για το τι ακριβώς αποτελούσε κρατικές δαπάνες και τι 

κρατικά έσοδα. 

    Ως αποτέλεσμα  των παραπάνω, η πιστοληπτική ικανότητα των χωρών 

αυτών υποβαθμίστηκε. Αυτό  οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού 

και μια βουτιά στην εμπιστοσύνη των επενδυτών το 2009, αλλά και απείλησε τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές οικονομίες, ακόμα και το μέλλον του κοινού νομίσματος.  

     Επιπλέον ως μια από τις αιτίες που συνέβαλαν  στην χρηματοπιστωτική κρίση 

στην Ευρώπη θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως αποτέλεσε  η μεγάλη διαφορά 

στην οικονομική δύναμη και εσωτερική διάρθρωση και δομή που εντοπίζεται μεταξύ 

των χωρών GIIPS και των άλλων μελών της Ευρωζώνης.  Από το 2006 και μετά, τα 

επιτόκια σε ολόκληρη την ευρωζώνη ξεκίνησαν να αποκλίνουν, διαχωρίζοντας  τις 

ασθενείς και ισχυρές οικονομίες.  

        Επιπροσθέτως, η παγκόσμια οικονομική δυσπραγία μετά το 2007, η οποία 

προκάλεσε την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην 

ρευστότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Λόγω της θεαματικής αύξησης των 

πιστώσεων την περίοδο 2003-2007 που ενθαρρύνθηκε και από την μείωση των 

επιτοκίων,  τα δάνεια προς τις κυβερνήσεις και τους ιδιωτικούς οργανισμούς 

αυξήθηκαν δραματικά και δημιούργησαν εμπόδια στην αποπληρωμή και την 

εξυπηρέτηση των εν λόγω οφειλών. Η αδυναμία τόσο των οργάνων της ΕΕ να 

αναλάβουν δράση όσο και των ίδιων των χωρών να ασκήσουν αυτόνομη νομισματική 

πολιτική αποτέλεσαν έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα που συνέβαλλε στην κρίση.  
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3.3 Αποκλίσεις και Ανισορροπίες μεταξύ των Χωρών της Ευρωζώνης 

 

Τα δεδομένα για τις χώρες της Ευρωζώνης υποκρύπτουν σημαντικές διακυμάνσεις σε  

επίπεδο χώρας. Υπάρχει μια σαφής διάκριση των επιπέδου χρέους μεταξύ των χωρών 

του Νότου (και της Ιρλανδίας) και των χωρών του Βορρά, όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα 1 που αποτυπώνεται το ακαθάριστο δημόσιο χρέος των χωρών της ΕΕ ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για το 2014.  

 

 

Διάγραμμα 1: Ύψος ακαθάριστου δημοσίου χρέος ως προς το ΑΕΠ κατά το 2014 (Πηγή: Eurostat) 

 

       Τα χρόνια που προηγήθηκαν της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

συσσωρεύτηκαν μεγάλες ανισορροπίες στις χώρες της περιφέρειας που σχετίζονταν 

με το εξωτερικό ισοζύγιο  τους.  

Οι  ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν αρκετά μικρές  

στην περίοδο πριν το ευρώ. Όμως, από μετά το 2003, η Πορτογαλία, και η Ισπανία 

εμφάνισαν μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Αντίθετα, 

η Γερμανία εμφανίζει μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα, ενώ η μέση τιμή του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης είναι κοντά στο μηδέν.  

     Η πιο έντονη φάση της διασποράς της πιστωτικής επέκτασης και των 

ανισορροπιών των τρεχουσών συναλλαγών δεν παρατηρείται κατά την εισαγωγή του 

ευρώ το 1999. Αντίθετα, υπήρξε μια αύξηση κατά την περίοδο  2003 -2007. Η 

πιστωτική έκρηξη κατά την περίοδο αυτή δεν οφειλόταν τόσο στον κρατικό 
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δανεισμό. Για την Ιρλανδία και την Ισπανία, η κυβέρνηση δεν ήταν ο κύριος 

δανειολήπτης. Τα  νοικοκυριά ήταν ο κύριος δανειολήπτης στην Ιρλανδία και οι 

επιχειρήσεις στην Ισπανία, με την ανάπτυξη των ακινήτων να τροφοδοτούν την 

αύξηση του χρέους στις δύο χώρες. Στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, η κυβέρνηση 

και οι επιχειρήσεις ήταν οι κυριότεροι  δανειολήπτες, αν και υπήρχε σημαντική 

συσσώρευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τον τομέα των 

νοικοκυριών σε αυτές τις χώρες.  

     Όπως αναφέρει ο Galenianos (2015) η εισαγωγή του ευρώ επηρέασε τον 

πυρήνα της Ευρωζώνης και τις περιφερειακές οικονομίες με διαφορετικό τρόπο. Ένα 

σημαντικό αποτέλεσμα του ευρώ ήταν μια σημαντική ροή κεφαλαίων από τον 

πυρήνα προς την περιφέρεια. Οι  περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης 

παρουσίασαν μεγάλες εισροές κεφαλαίων από τον ευρωπαϊκό πυρήνα, οι οποίες 

τροφοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη, αλλά συνέβαλλαν και στην συσσώρευση 

σοβαρών ανισορροπιών. Οι τιμές και οι μισθοί αυξήθηκαν σημαντικά, χωρίς 

ανάλογες αυξήσεις της παραγωγικότητας, γεγονός που οδήγησε σε σταδιακή απώλεια 

της ανταγωνιστικότητας τους. 

     Οι  ακμάζουσες χώρες της Νότιας Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της 

Ιρλανδίας) εμφάνισαν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού και αυξήσεις 

στο ανά μονάδα κόστος εργασίας σε σύγκριση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. Η άνθηση 

των χωρών αυτών υπογραμμίζει ο De Grauwe  (2013), οδήγησε σε μεγάλα 

ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στο Νότο και πλεονάσματα στο Βορρά, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα 2.  Είναι σημαντικό να τονισθεί πως η ραγδαία ανάπτυξη 

στο Νότο επέτρεψε στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες να συσσωρεύουν μεγάλα 

πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτά  χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις που 

οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης χορήγησαν στον Νότο. 

 

 
Διάγραμμα 2: Μεταβολή ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 1999-2008 ως % ΑΕΠ (Πηγή : Galenianos 

2015) 

 

      Όταν εισήχθη το ευρώ το 1999, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

Ευρωζώνης είχε ένα μικρό πλεόνασμα το οποίο παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά το 
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μεγαλύτερο μέρος τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η σύνθεση του τρέχοντος ισοζυγίου 

άλλαξε σημαντικά. Η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου ευνόησε τις 

περιφερειακές χώρες δεδομένου ότι τα νομίσματα τους είχαν βιώσει έντονες και πιο 

συχνές υποτιμήσεις στο παρελθόν, ενώ το ευρώ ενίσχυσε τις αναπτυξιακές 

προοπτικές των χωρών αυτών και τις κατέστησε πιο κερδοφόρους προορισμούς για 

ξένες επενδύσεις. 

     Οι χώρες της περιφέρειας  ξεκίνησαν με ένα πολύ μικρό έλλειμμα το οποίο 

αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας το 1,75% του ΑΕΠ της 

Ευρωζώνης το 2008 (την εποχή εκείνη οι περιφερειακές χώρες αποτελούσαν περίπου 

το ένα έκτο του ΑΕΠ της Ευρωζώνης). Παράλληλα το πλεόνασμα τρεχουσών 

συναλλαγών των χωρών του πυρήνα αυξήθηκε σχεδόν κατά το ίδιο ποσό, 

συμψηφίζοντας το έλλειμμα. Ως εκ τούτου, μετά την εισαγωγή του ευρώ, οι  χώρες 

του πυρήνα παρουσίασαν εκροές κεφαλαίων και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

τους βελτιώθηκε, ενώ οι περιφερειακές χώρες εμφάνισαν εισροές κεφαλαίων και το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε τους. 

     Οι  περιφερειακές οικονομίες που αντιμετώπισαν προβλήματα είχαν πολύ 

αρνητική διεθνή επενδυτική θέση, όπως αποτυπώνεται και στο τρίτο διάγραμμα, με 

το καθαρό εξωτερικό χρέος τους να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, ενώ είχαν τα 

μεγαλύτερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης 

και παρουσίασαν σημαντική επιδείνωση μετά την εισαγωγή του ευρώ. 

 
Διάγραμμα 3: Διεθνής επενδυτική θέση κατά το 2008 (Πηγή: Galenianos 2015) 

 

      Τα  μέλη της Ευρωζώνης με τα μεγαλύτερα ελλείμματα τρεχουσών 

συναλλαγών, την μεγαλύτερη επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τους 

από το 1990 και μετά και τα υψηλότερα επίπεδα εξωτερικού χρέους κατέληξε να 

ζητήσουν βοήθεια από τους εταίρους της ΕΕ. Ωστόσο, όπως μνημονεύει ο Galenianos 

(2015), μόνο δύο από αυτές τις χώρες (η Ελλάδα και η Πορτογαλία) εμφάνισαν 

δημοσιονομικές  υπερβολές πριν από το 2008.  

     Αυτές οι αρνητικές εξελίξεις αντανακλώνται και στην αύξηση των spreads 

των κρατικών ομολόγων. Για παράδειγμα , ο Lane (2012) επισημαίνει ότι , τα ετήσια 

spreads στις  αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων μεταξύ  της Γερμανίας και χωρών 
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όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, και η Ιταλία  ήταν κοντά στο 

μηδέν πριν από την κρίση. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα spreads των ομολόγων 

των χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους έχουν παρουσιάσει μεγάλη άνοδο, 

φτάνοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  Οι  αυξήσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα 

σε χώρα, λόγω των διαφορετικών εκτιμήσεων των κινδύνων για κάθε χώρα. 

Υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι η πρόοδος που σημειώθηκε με τη δημοσιονομική 

ενοποίηση στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο και στις ευάλωτες χώρες ειδικότερα, καθώς 

και οι προσπάθειες για την ενίσχυση του δημοσιονομικού και οικονομικού πλαισίου 

της ΕΕ, αναγνωρίζονται στις αγορές. 

 

3.4 Συνέπειες Προβλήματος Δημοσίου Χρέους στην Ευρωζώνη 

       

Η κρίση στην Ευρωζώνη εντοπίζει τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, οι οποίες μπορούν να θεραπευτούν και να βελτιωθεί περαιτέρω η 

βιώσιμη οικονομία , ενώ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις όχι μόνο μεταξύ των 

περιφερειακών χωρών και οικονομιών αλλά και στον πυρήνα αυτής. Οι οικονομικές 

συνθήκες των τελευταίων ετών της Ευρωζώνης έχουν προκαλέσει μια σειρά από 

προβλήματα στις ευρωπαϊκές χώρες για την αναχρηματοδότηση των δημόσιων 

υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις μεγάλες δανειοδοτικές και δανειοληπτικές 

πρακτικές της προηγούμενης δεκαετίας.  

      Οι χώρες της Ευρώπης συμβάλλουν κατά μέσο όρο στο 27% του παγκόσμιου 

ΑΕΠ, με την Ευρωζώνη να κατέχει μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων σε 

Ευρώ. Λόγω του γεγονότος ότι η Ευρώπη είναι μια τεράστια οικονομική αγορά 

παίζοντας σημαντικό ρόλο ως επιχειρηματικός και οικονομικός εταίρος των άλλων 

μεγάλων παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων , όπως οι  ΗΠΑ και το Ηνωμένο 

Βασίλειο,  οι οικονομικές  αναταράξεις στην Ευρωζώνη έχουν επιδράσει αρνητικά 

στις τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία σε όλο τον κόσμο. 

     Μια παρατεταμένη και μεγάλη σε ένταση χρηματοπιστωτική κρίση στους 

κόλπους της Ευρώπης υποθάλπει μια απειλή για τον ρυθμό ανάκαμψης της 

παγκόσμιας οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη πως η Ευρωζώνη αποτελεί έναν 

σημαντικό οικονομικό εταίρο για τον υπόλοιπο κόσμο.  Η δύναμη της Ευρωπαϊκής 

οικονομίας αναμένεται να συρρικνωθεί και να χάσει το μισό της συμβολής της στο 

ΑΕΠ  στην παγκόσμια οικονομία σε μακροπρόθεσμη βάση εάν εγκαίρως δεν 

εφαρμόσει αυστηρά διαθρωτικά μέτρα δημοσιονομικής σταθερότητας.  

     Συνολικά, στην Ευρωζώνη το υψηλό δημόσιο χρέος έχει αρνητική επίδραση 

στην οικονομική ανάπτυξη. Η  αρνητική αυτή επίδραση της αύξησης του δημοσίου 

χρέους μπορεί να αρχίσει ήδη από τα επίπεδα της τάξης του 70-80% του ΑΕΠ. 

Ειδικότερα από τους Checherita &  Rother (2010) διαπιστώνεται ότι η ετήσια 

μεταβολή του δείκτη του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού  

ως ποσοστό του ΑΕΠ σχετίζονται αρνητικά με την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Τα κανάλια μέσω των οποίων  το δημόσιο χρέος έχει επίπτωση στον ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης είναι τα εξής: i) η ιδιωτική αποταμίευση ,  ii) οι δημόσιες 
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επενδύσεις, iii) ο δείκτης συνολικής  παραγωγικότητας (TFP) και iv) τα 

μακροπρόθεσμα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια. 

    Σαν φαινόμενο  ντόμινο, δημιουργήθηκε αναταραχή στις παγκόσμιες 

χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών  ομολόγων, μετοχών 

και πολλών άλλων ειδών.  

   Από το 2010, πέντε χώρες της Ευρωζώνης έχουν λάβει βοήθεια από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: η Ελλάδα, η  Ιρλανδία, η  

Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος. Η  Λετονία, πριν από την ένταξή της στο κοινό 

νόμισμα έλαβε  επίσης βοήθεια ενώ είχε οριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία και 

αρκετές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, ιδίως η Ιταλία και η Σλοβενία, έχουν έρθει 

κάτω από αντίστοιχη πίεση. Κάθε μία από αυτές τις χώρες βρέθηκε αντιμέτωπη με 

ένα διαφορετικό συνδυασμό  προβλημάτων, αλλά το γεγονός ότι καμία χώρα της ΕΕ 

εκτός του ευρώ δεν αντιμετώπισε ανάλογες πιέσεις, δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή 

συνιστώσα της Ευρωζώνης στην κρίση.  

       Το ευρώ, ως κοινό νόμισμα σε ολόκληρη την ευρωζώνη,  εισήχθη με την 

πεποίθηση ότι, η μεγαλύτερη δημοσιονομική και νομισματική ένωση μεταξύ των 

χωρών θα αποτελεί εγγύηση για την δημοσιονομική εναρμόνιση και φερεγγυότητα 

των χωρών αυτών. Πριν από την κρίση, οι τιμές των ομολόγων και των CDS για τα 

μέλη της Ευρωζώνης ήταν αρκετά χαμηλά, ωστόσο όταν ξέσπασε η κρίση, και οι δύο 

αυτοί δείκτες αυξήθηκαν απότομα για τα μέλη της Ευρωζώνης πέρα από το 

αναμενόμενο, με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια τους. Η ανοδική πίεση 

στα spreads των αγορών ομολόγων της Ευρωζώνης καθοδηγήθηκε από τις κακές 

ειδήσεις. Οι διαχύσεις των κακών ειδήσεων βρέθηκαν να προέρχονται από τις χώρες 

GIIPS και να μεταφέρονται στις λοιπές οικονομίες.  

   Επιπλέον, η κρίση στην Ευρωζώνη προκάλεσε την υποτίμηση του ευρώ 

έναντι του δολαρίου. Η  εξωτερική αξία του ευρώ είναι πιο επιρρεπής στις αλλαγές 

του κινδύνου χρέους στις ευάλωτες χώρες από ό, τι στις πιο σταθερές χώρες. 

Επιπλέον, η αύξηση του κινδύνου αθέτησης στις μεσαίες και μεγάλες τράπεζες της 

Ευρωζώνης οδηγεί σε υποτίμηση του ευρώ, γεγονός που δείχνει τη σημασία των 

συστημικών σημαντικών τραπεζών σε σχέση με την ισοτιμία. Η  δύναμη του 

νομίσματος σχετίζεται θετικά με την οικονομική-πολιτική σταθερότητα του. Από την 

έναρξη της κρίσης, η εμπιστοσύνη της αγοράς στο ευρώ βρίσκεται σε επικίνδυνα 

χαμηλά επίπεδα. 

    Τέλος, αυτή η παρατεταμένη και μεγάλης εντάσεως ευρωπαϊκή κρίση χρέους 

έχει ως φυσικό συνεπακόλουθο  τον περιορισμό της ανάπτυξης της οικονομίας στην 

περιοχή, η οποία εκτιμάται πως είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 

χρόνων. Δημιούργησε υψηλά ποσοστά ανεργίας , κυρίως νεανικής, αλλά και 

μακροχρόνια ανέργων και οδήγησε στην αύξηση της εισοδηματικής φτώχειας σε 

πολλές χώρες εντός της ευρωζώνης . 
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3.5 Πολιτικές Μείωσης Δημοσίου Χρέους στην Ευρωζώνη 

 

Η κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ διαμόρφωσε έναν αριθμό χωρών, που έχουν     

επικίνδυνα αυξημένα ποσοστά δημόσιου χρέους, ενώ άλλες έχουν συγκριτικά 

χαμηλότερα επίπεδα χρέους, τα οποία όμως μπορεί να εξακολουθούν να είναι υψηλά 

σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες φυσιολογικές τιμές. Η  ταχεία συσσώρευση του 

δημοσίου χρέους στην Ευρώπη σε ένα περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και 

χαμηλής ανάπτυξης έχει αυξήσει την ανάγκη για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας 

του δημόσιου χρέους. Απαιτείται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 

αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει μια πιο 

συστηματική και εις βάθος αξιολόγηση των κινδύνων ανά χώρα. 

       Λόγω του γεγονότος ότι η τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία δεν είναι 

αποτέλεσμα του δημοσίου χρέους μιας χώρας, είναι προφανές ότι αυτή αποτελεί 

πρόβλημα συνολικά για την Ευρωζώνη και τις επιμέρους οικονομίες . Ως 

αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της έχουν αναλάβει διάφορες 

ενέργειες για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

      Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ρευστότητας που προκύπτει από την 

χρηματοπιστωτική κρίση, όπως αναφέρουν οι Ullah  & Ahmed (2014), 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2008, η 

οποία σηματοδότησε μια  συμφωνία για ένα σχέδιο διάσωσης  των τραπεζών με 

στόχο την τόνωση της οικονομικής τους κατάστασης και εξασφαλίζοντας τον 

διατραπεζικό δανεισμό. 

    Οι δείκτες χρέους προς το ΑΕΠ θα πρέπει να διαμορφωθούν σε επίπεδα κάτω 

του 60%. Σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ, αυτό απαιτεί σημαντικές περαιτέρω 

προσπάθειες εξυγίανσης για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Ενώ υπάρχουν σαφώς 

πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την ικανότητά τους να 

επιτύχουν πρωτογενή πλεονάσματα, πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ  θα πρέπει να 

τρέξουν και να διατηρήσουν πρωτογενή πλεονάσματα του 4% του ΑΕΠ ή παραπάνω 

για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

     Οι συμφωνίες μετά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο 

του 2011 και τον Ιανουάριο 2012 συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για την 

δημιουργία εντός, Συνθήκης για την Σταθερότητα, τον Συντονισμό και την 

Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση ενός νέου δημοσιονομικού 

συμφώνου που περιλαμβάνει ένα «φρένο χρέους», θα πρέπει σύμφωνα με 

ανακοίνωση της European Central Bank (2012), να  τηρούνται αυστηρά. 

       Ξεκινώντας με την Ελλάδα τον Μάιο του 2010, πέντε χώρες της Ευρωζώνης 

έχουν λάβει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  

για τη χρηματοδότηση των κρατικών προϋπολογισμών τους ή για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τους: η Ελλάδα, η  Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η 

Ισπανία και η  Κύπρος.  

    Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έμεινε έξω από τις αγορές ομολόγων τον 

Μάιο του 2010, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Με την απόφαση το 

2010-11 για τη δημιουργία προγραμμάτων χρηματοδοτικής βοήθειας μεγάλης 
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κλίμακας για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ξεκίνησαν μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια. 

Ήταν η πρώτη φορά παροχής βοήθειας μέσα σε μια νομισματική ένωση και η πρώτη 

φορά που το Ταμείο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεργάστηκαν τόσο στενά. 

     Σε κάθε προσπάθεια διάσωσης των χωρών της Ευρωζώνης,  καθιερώθηκαν 

από κοινού προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και του ΔΝΤ σύμφωνα με τα 

οποία θα παρέχεται τριετή χρηματοδότηση υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχες 

χώρες θα εφαρμόσουν δέσμες μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανάπτυξης (ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα 

και την Πορτογαλία) και ανακεφαλαιοποίηση και αναχρηματοδότηση των 

τραπεζικών συστημάτων (ιδιαίτερα σημαντικό στην Ιρλανδία). 

    Η  κλίμακα της απαιτούμενης χρηματοδότησης ξεπέρασε κατά πολύ τα 

φυσιολογικά επίπεδα δανεισμού του ΔΝΤ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο κύριος 

πάροχος της χρηματοδότησης. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να 

ενεργεί ως  δανειστής έσχατης ανάγκης αποτελεί όπως υπογραμμίζει ο De Grauwe 

(2013), μια σημαντική αλλαγή των συνθηκών μέσα στην ένωση.  

Ορίστηκε επίσης ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

που μπορεί να εκδώσει ομόλογα με εγγύηση που παρέχεται από τα κράτη μέλη με 

αρχικό κεφάλαιο  εγγυήσεων  440 δις €, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

εγκαινίασε  ένα Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων για να αγοράσει ελληνικά, ιρλανδικά και 

πορτογαλικά ομόλογα. Επιπλέον, ο προϋπάρχων Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 

Σταθερότητας  παρέχει επίσης χρηματοδότηση στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης 

(Lane, 2012). 

    Το 2011 οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθαν σε συμφωνία ως προς την 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που θα έχει ως στόχο την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών αυτής μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Επομένως, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

και Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιβλήθηκαν με σκοπό να 

επιτρέπουν στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να εγγυηθούν τα δάνεια των πιο 

ευάλωτων κρατών που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και να τους χορηγούν 

διμερή δάνεια.  

    Τον Ιούλιο του 2012, η Ισπανία έλαβε χρηματοδοτική στήριξη από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την Επιτροπή να 

παρακολουθεί την εξυγίανση των τραπεζών, και το Ταμείο να παρέχει γενική 

συνδρομή για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τον  Απρίλιο του 

2013, το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

συμφώνησε να χορηγήσει βοήθεια προς την Κύπρο. 

     Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές, 

τα κράτη μέλη ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του Συμφώνου του Ευρώ προκειμένου να βελτιωθεί 

η οικονομική υγεία των επιμέρους εθνών και να προληφθεί μια μεταγενέστερη νέα 

κρίση.  

    Συνολικά, κατά τους Pisani-Ferry et. al. (2013)  ένα νέο πρότυπο για τη 

συνεργασία έχει καθιερωθεί, οι συνέπειες της οποίας είναι βέβαιο ότι θα είναι 
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σημαντικές για την τύχη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και 

για τη μελλοντική σχέση μεταξύ των παγκόσμιων και περιφερειακών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

4.1  Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις περιφερειακές οικονομίες της νομισματικής ένωσης 

που αντιμετώπισε τα μεγαλύτερα προβλήματα ως συνέπεια του συνδυασμού του 

ύψους του δημοσίου χρέους, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των ελλειμμάτων 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της  

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται με περιεκτικό τρόπο στο πρόβλημα του 

δημόσιου χρέους στην Ελλάδα . Καταγράφεται η αρνητική και συνεχώς 

επιδεινούμενη εξέλιξη του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας  ως ποσοστό του 

ΑΕΠ από το 1974 μέχρι σήμερα και γίνεται λόγος για τις βασικές αιτίες διαμόρφωσης 

μέσα από ένα συνδυασμό :  

 Εθνικών παραγόντων , όπως οι διαχρονικά υψηλές κρατικές δαπάνες, η 

εκτεταμένη  φοροδιαφυγή και η έλλειψη επαρκών δημόσιων εσόδων , η 

διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις , οι χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες του 

παραγωγικού συστήματος  και η έλλειψη γενικότερα  μεταρρυθμίσεων και 

προσαρμογών  σε όλα τα επίπεδα με επιπτώσεις στην δημοσιονομική εικόνα 

της χώρας.  

 Εξωτερικών - διεθνών παραγόντων όπως , η αυξημένη και εύκολη πρόσβαση 

σε ξένα κεφάλαια με χαμηλό επιτόκιο , η συμμετοχή της χώρας στην 

ευρωζώνη χωρίς την αναγκαία προετοιμασία και προσαρμογή , η ίδια η 

αρχιτεκτονική της ευρωζώνης  και η έλλειψη εκ των προτέρων μηχανισμών 

ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ,  η χαλαρή και a la cart εφαρμογή των κανόνων της 

ΕΕ .  

  Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις συνέπειες του ελληνικού δημοσίου χρέους 

και διερευνώνται περιληπτικά οικονομικές , κοινωνικές και πολιτικές πτυχές του στο 

εσωτερικό επίπεδο αλλά και το διεθνές ( ευρωζώνη –διεθνής οικονομία ) .  

  Ακολούθως γίνεται αναφορά στους τρόπους και τις πολιτικές αντιμετώπισης 

του ελληνικού δημόσιου χρέους  από τους βασικούς παράγοντες διαχείρισης του , την 

ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο , που συνοψίζονται στα Προγράμματα 

Δημοσιονομικής προσαρμογής, γνωστά , ως προς την επώδυνη πρόσληψη τους από 

την κοινωνία , «Μνημόνια», με κύρια  χαρακτηριστικά την επιβολή λιτότητας , τις 

εκτεταμένες περικοπές δημόσιων δαπανών , τις μειώσεις μισθών , τις δεσμεύσεις για 

ιδιωτικοποιήσεις και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε μεγάλο φάσμα  της κρατικής 

αλλά και  οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας  της χώρας .   
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4.2 Ύψος και Πρόβλημα Δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που προηγείται της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2008, οι ελληνικές κυβερνήσεις δανείστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Από το 

2001, όταν η Ελλάδα υιοθέτησε το ευρώ ως και το 2008, τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στο 5% ετησίως, σε 

σύγκριση με το 2% που ήταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης,  ενώ τα ελλείμματα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με μέσο όρο στο 9% ετησίως,  με τον μέσο όρο 

της Ευρωζώνης να διαμορφώνεται στο 1% ετησίως.  

 Η Ελλάδα είχε συνεχώς δημοσιονομικά ελλείμματα, μεγαλύτερα από τον μέσο 

όρο της ΕΕ, τα οποία καλύπτονταν από τον εξωτερικό δανεισμό, ο οποίος υπήρξε 

ιδιαίτερα φτηνός μετά το 2001, λόγω της απουσίας συναλλαγματικού κινδύνου εντός 

ΕΕ. Τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα όσο και το δημόσιο χρέος ήταν 

πολύ πιο πάνω από τα επίπεδα που επιτρέπονται από τους κανόνες που διέπουν την 

ΕΕ. Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ ορίζει τα 

ανώτατα όρια στο έλλειμμα του προϋπολογισμού το 3% του ΑΕΠ και στο εξωτερικό 

χρέος το 60% του ΑΕΠ.  Η Ελλάδα βέβαια δεν είναι η μόνη χώρα της ένωσης που 

είχε υπερβεί τα όρια αυτά. Από τα 27 τότε κράτη μέλη της ΕΕ,  τα 20 είχαν υπερβεί 

το καθορισμένο ανώτατο όριο ελλείμματος που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης.  

     Η εξάρτηση της Ελλάδας από την εξωτερική χρηματοδότηση για τη στήριξη 

του προϋπολογισμού και του ελλείμματος του ισοζυγίου της, καθιστούσε την 

οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Αν 

και το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008 

οδήγησε σε μια κρίση ρευστότητας για πολλές χώρες, η ελληνική κυβέρνηση αρχικά 

αντιμετώπισε την κρίση σχετικά καλά και ήταν σε θέση να συνεχίσει την πρόσβαση 

σε νέα κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές.  

Η διόγκωση του ελληνικού χρέους ξεκινά ουσιαστικά την δεκαετία του 1980. 

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η χώρα είχε ξεκινήσει να δανείζεται 

μεγάλα ποσά για την κάλυψη των αναγκών της.  

      Το  1974, η ελληνική οικονομία έκλεισε μια περίοδο υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης και εισήλθε σε μία φάση στασιμοπληθωρισμού, η οποία την χαρακτήρισε 

για τις επόμενες δεκαετίες. Επιπλέον, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η χώρα 

εισήλθε και σε μια νέα πολιτική φάση, την «περίοδο της Μεταπολίτευσης», που την 

χαρακτηρίζει ως σήμερα.  

Κατά την περίοδο 1974 - 1980, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε ελαφρώς, αλλά η 

αύξηση του αυτή κυμαινόταν σε «ανεκτά» επίπεδα, ενώ οι δαπάνες εξυπηρέτησης 

των τόκων αποτελούσαν μικρό ποσοστό του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. 

     Πολλές οικονομικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα 

του δημοσίου χρέους έχει τις ρίζες του στην οικονομική πολιτική που ασκήθηκε στη 

δεκαετία του 1980.  Στόχος της πολιτικής εκείνης της περιόδου ήταν η αναθέρμανση 
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της ελληνικής οικονομίας, η οποία προερχόταν όμως από δανειακά κεφάλαια τα 

οποία ενίσχυαν το ύψος του δημοσίου χρέους. Κατά την περίοδο αυτή η αύξηση του 

χρέους είναι δραματική, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση των δαπανών για την 

εξυπηρέτησή του. 

   Στον  πίνακα 4 αποτυπώνεται το ύψος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας σε 

δις ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών. 

Την δεκαετία του 1990 αρχίζει και γίνεται αντιληπτό πως το δημόσιο χρέος αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα και απειλή για την οικονομία της χώρας και απαιτούνται 

προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης. Την περίοδο αυτή έγιναν προσπάθειες 

συγκράτησης των ελλειμμάτων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ωστόσο, η επιβάρυνση 

του ετήσιου προϋπολογισμού για πληρωμή τόκων από τα ήδη συσσωρευμένα χρέη 

δημιουργεί εμπόδια σε αυτή την προσπάθεια.  

     Η  προετοιμασία όμως της χώρας για την επικείμενη είσοδος της στην 

Ευρωζώνη, και η ανάγκη ικανοποίησης των κριτηρίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 

καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη μείωσης του ύψους του δημόσιου χρέους . 

Φαίνεται ότι σε ένα βαθμό ήταν επιτυχής η προσπάθεια αυτή καθώς επιτεύχθηκε ο 

στόχος του περιορισμού του επιπέδου του δημοσίου χρέους ως το 1999. Πρέπει όμως 

να σημειωθεί πως το 1995, λόγω της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών στατιστικών 

μεθόδων ESA95, άλλαξε ο τρόπος μέτρησης του ΑΕΠ, ενώ αναθεωρήθηκε το 

μέγεθός του. 

     Μετά το 2000 και την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, το χρέος 

σταθεροποιήθηκε στα επίπεδα του 100% - 110%. Κατά την περίοδο αυτή, ένα χρέος 

αυτού του επιπέδου θεωρούταν βιώσιμο και μπορούσε να εξυπηρετηθεί, αφού τα 

επιτόκια ήταν ιδιαίτερα χαμηλά.   

      Η δεκαετία αυτή ξεκίνησε με θεωρητικά θετικές προοπτικές, με μία όμως 

ελληνική οικονομία η οποία έδειχνε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υψηλού 

χρέους και μειωμένης ανταγωνιστικότητας. Η εισαγωγή του ευρώ και η επακόλουθη 

ευκολία δανεισμού λόγω του κοινού νομίσματος κάλυψε τα προβλήματα αυτά και 

οδήγησε σε λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Η  δραστική μείωση των επιτοκίων 

δανεισμού κατασπαταλήθηκε, το κράτος διογκώθηκε περαιτέρω και η κατανάλωση 

με δανεικά συνεχίστηκε . 

      Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 

2008, άρχισε να επιδεινώνεται, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωσή του 

στο τεράστιο επίπεδο των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2008, επίπεδο το οποίο 

ισούται με ποσοστό άνω του 170% του ΑΕΠ. Το διάγραμμα 4 με την εξέλιξη του 

επιπέδου του ελληνικού χρέους απεικονίζει αυτή ακριβώς την εκτίναξή του μετά το 

2008. 
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Διάγραμμα 4: Εξέλιξη δημοσίου χρέους 1975-2014 (Πηγή: Eurostat) 
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δημοσίου, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.  

       Η πορεία αυτή του ελληνικού χρέους μετά το 1975 μπορεί να αποτυπωθεί και 
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της χώρας. Αποτυπώνεται η ραγδαία διόγκωση του χρέους τόσο κατά την δεκαετία 

του 1980 όσο και την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσμα των τρεχουσών 

οικονομικών συνθηκών.  

 

 

Διάγραμμα 5: Μέσο ύψος δημοσίου χρέους ανά δεκαετία (Πηγή: Eurostat) 
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Πιο αναλυτικά, ο πίνακας 5 παρουσιάζει την μέση τιμή του δημοσίου χρέους 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ανά δεκαετία (1975-2014) καθώς και το ποσοστό αύξησης 

αυτού κατά την διάρκεια κάθε δεκαετίας.  

    Φαίνεται καθαρά ότι μεγάλη αύξηση του ύψους του χρέους προήλθε ως το 

1994, όταν και ξεκίνησε η προσπάθεια περιορισμού του ενόψει και της εισόδου στην 

ευρωζώνη. Σημαντική είναι και η αύξηση που παρατηρείται κατά την διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών. Αντίθετα, 

σταθεροποιητική ήταν η τάση κατά την δεκαετία 1995-2004. 

    Αντίστοιχα παρατηρήσεις και συμπεράσματα προκύπτουν και από την 

εξέταση της πορείας του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας για το ίδιο 

διάστημα, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα 6.  

 

 

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη δημοσιονομικού ελλείμματος 1975-2014 (Πηγή: Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ) 
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δαπανών του δημοσίου καθώς και των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς 

να παρατηρηθεί αντίστοιχη αύξηση των δημοσίων εσόδων 

 η αύξηση των τόκων για την εξυπηρέτηση του συνεχώς αυξανόμενου χρέους 

που επηρεάστηκε εκτός από την αύξηση του δανεισμού και από τα υψηλά 

επιτόκια της εποχής. 

Ταυτόχρονα, η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και η τάση 

αποβιομηχάνισης της χώρας επηρέασαν αρνητικά την οικονομική της κατάσταση . 

    Όπως συνέβη και με το δημόσιο χρέος, το ύψος του δημοσιονομικού 

ελλείμματος εμφανίζει αξιοσημείωτη μείωση την περίοδο 1993-1999. Κατά την 

περίοδο αυτή, που προηγείται της καθιέρωσης του ευρώ, η ελληνική οικονομία 

χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης. Τα δημόσια έσοδα 

του δημοσίου αυξήθηκαν με ταυτόχρονη μείωση των κρατικών δαπανών. Παράλληλα 

παρατηρείται μια μείωση του δανεισμού για την εκτέλεση δημοσίων επενδύσεων, 

λόγω της ενεργοποίησης των αναπτυξιακών πακέτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο 

όποιος δανεισμός γινόταν με χαμηλότερα επιτόκια συγκριτικά με την προηγούμενη 

δεκαετία.  

   Ταυτόχρονα, υπήρχε ρύθμιση που έγινε μεταξύ του κράτους και των 

τραπεζών για τη μείωση των επιτοκίων των ομολόγων που διακρατούσαν και τον 

«ετεροχρονισμό» στην αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου, γεγονός που  προκάλεσε 

μία εικονική μείωση του χρέους και μεταφορά του πολλά χρόνια αργότερα. 

     Κατά την περίοδο αυτή, υπήρχαν έτη που η χώρα εμφάνισε πρωτογενή 

πλεονάσματα ως συνέπεια της πίεσης της επιτροπής του Διεθνούς Οικονομικού 

Ελέγχου, του εξορθολογισμού των δαπανών και της ευρύτερης λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης. Λόγω όμως των υψηλών δαπανών για τόκους εξυπηρέτησης του 

χρέους, ο συνολικός προϋπολογισμός εμφάνιζε έλλειμμα. 

    Μετά την είσοδο όμως στην Ευρωζώνη, το ύψος του ελλείμματος εμφανίζει 

μια συνεχή ανοδική πορεία, φτάνοντας τα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας 1990. Η 

μείωση των κρατικών εσόδων, ο εκτροχιασμός των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας 

καθώς και η αύξηση των μισθών και του κόστους, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο 

τομέα επηρέασαν αρνητικά την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Οι τόκοι 

αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ενώ το 

δημόσιο χρέος έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα του. 

      Το έλλειμμα έφτασε το 2009 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων, 

όταν και η χώρα βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων 

που αντιμετώπισε. Οι ελληνικές κυβερνήσεις άργησαν να λάβουν τα απαραίτητα 

μέτρα για την δημοσιονομική εξυγίανση της οικονομίας, ενώ η διαπίστωση της 

παραποίησης των στατιστικών στοιχείων της χώρας για δεκαετίες οδήγησε σε 

απώλεια της διεθνούς εμπιστοσύνης της.  

     Η Ελλάδα αναγκάστηκε να καταβάλλει τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του 

μηχανισμού στήριξης δύσκολες και επίπονες προσπάθειες βελτίωσης των 

δημοσιονομικών οικονομικών της και περιορισμού των ελλειμμάτων της.  
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      Συνολικά, μετά το 1980, εκτιμάται ότι η Ελλάδα πλήρωσε, μόνον για τους 

τόκους, ποσά που διαχρονικά αντιστοιχούν στο 205,6% του ΑΕΠ της, ποσά πολύ 

μεγαλύτερα από το χρέος το οποίο οδήγησε στα τρέχοντα προβλήματα της . 

   Στον  πίνακα 3, παρουσιάζεται η πορεία για τους ελληνικούς δείκτες χρέους 

από το 2001 και μετά όταν η χώρα εισήλθε στην ζώνη του ευρώ. Παρατηρείται ότι το 

δημόσιο χρέος της Ελλάδας εμφανίζει συνεχή διόγκωση μετά το 2001 και φτάνει στις 

υψηλότερες τιμές στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Φαίνεται ότι η Ελλάδα 

πέτυχε την είσοδο της στην Ευρωζώνη, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν είχε 

επιτύχει το κριτήριο σύγκλισης του 3% του ΑΕΠ για το δημόσιο έλλειμμα. Το 

ελληνικό επίπεδο του δημόσιου χρέους ήταν σταθερά υψηλό παρουσιάζοντας 

διακυμάνσεις γύρω από το 100% του ΑΕΠ από το 1993 και μετά, ακόμη και πριν η 

Ελλάδα ενταχθεί στην ευρωζώνη το 2001.  

     Η κρίσης χρέους της Ελλάδας ξεκινά ουσιαστικά στο τέλος του 2009, όταν η 

νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία είχαν παραποιηθεί από 

την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το 2009, έθεσαν το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού από 6% σε 12,7% του ΑΕΠ, και το δημόσιο χρέος από 

99,6%  σε 129,4% του ΑΕΠ. Αυτό ακολουθήθηκε σύντομα από υποβαθμίσεις της 

αξιολόγησης των ελληνικών ομολόγων από τρεις σημαντικούς οίκους αξιολόγησης, 

ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε την Ελλάδα για παραποίηση των στοιχείων 

της ως προς τα δημόσια οικονομικά της. 

 Οι ισχυρισμοί ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος είχαν 

παραποιήσει τα στατιστικά στοιχεία και προσπάθησαν να καταστήσουν ασαφή τα 

επίπεδα χρέους μέσω πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών μέσων συνέβαλαν επίσης 

στην πτώση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.  

Οι Kosmidou et. al.  (2015) αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση 

προσπάθησε ανεπιτυχώς να μειώσει το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος, 

ανακοινώνοντας μια σειρά από μέτρα λιτότητας, τα οποία όμως σε μεγάλο βαθμό 

ήταν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις αγορές. 

Η Ελλάδα χρεοκόπησε κατά την Ξαφά (2014) ουσιαστικά τον Μάιο 2010, 

όταν έληγαν 10 δισ. ευρώ ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που οι διεθνείς 

κεφαλαιαγορές δεν είχαν καμία διάθεση να αναχρηματοδοτήσουν. Καθώς το γεγονός 

αυτό ήρθε σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 

στην Ευρώπη ήταν έντονες και οι ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως αργοί, 

δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για το μέλλον της Ευρωζώνης και την παραμονή της 

Ελλάδας σε αυτήν. Αμέσως, το κόστος δανεισμού άρχισε να ανεβαίνει σε 

απαγορευτικά επίπεδα και η ελληνική κρίση άρχισε να λαμβάνει απρόβλεπτες 

διαστάσεις . Το  πρόβλημα της Ελλάδας δεν ήταν τόσο η υψηλή ονομαστική αξία του 

χρέους της, όσο τα απαγορευτικού ύψους επιτόκια που διαμορφώθηκαν μετά την 

αποκάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

της ικανότητας. Τα επιτόκια αυτά διαμορφώθηκαν ουσιαστικά λόγω της άρνησης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης ανάγκης, 

αγοράζοντας τα ελληνικά ομόλογα.  
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     Η αδυναμία της χώρας για άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές 

επιτάχυνε την εξελισσόμενη ύφεση. Η κυβέρνηση όπως αναφέρουν οι Kosmidou et. 

al., (2015) σύντομα άρχισε να ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις και για ένα σχέδιο 

διάσωσης που θα συνέβαλλε στη μείωση του ελλείμματος και την αποφυγή της 

χρεωκοπίας. Τελικά τον Μάρτιο του  2010,  τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης 

συμφώνησαν να διαθέσουν χρηματοδότηση και οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα 

σε συνεργασία με το ΔΝΤ, όταν η ελληνική κυβέρνηση  θα το αιτούνταν. 

 

4.3 Αίτια Δημιουργίας Προβλήματος Δημόσιου Χρέους στην Ελλάδα 

 

Η  κρίση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα των μεγάλων δημοσιονομικών χρεών και 

ελλειμμάτων που συσσωρεύτηκαν από τη δεκαετία του 1980 και μετά, και 

διαμορφώθηκαν σε τέτοια επίπεδα που σύμφωνα με την διεθνή πρακτική δεν είναι 

βιώσιμα. 

Η τρέχουσα οικονομική ύφεση και τα οικονομικά προβλήματα  στην Ελλάδα 

προκαλούνται από ένα συνδυασμό εθνικών και διεθνών παραγόντων. Στο εσωτερικό 

της χώρας, οι υψηλές κρατικές δαπάνες, οι διαρθρωτικές δυσκαμψίες, η φοροδιαφυγή 

και η διαφθορά έχουν συμβάλλει στη συσσώρευση του ελληνικού χρέους. Σε διεθνές 

επίπεδο, η υιοθέτηση του ευρώ και η χαλαρή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ  έχουν 

συμβάλει ανάλογα στην τρέχουσα κρίση στην χώρα.  

       Αναλυτικά με βάση την διάκριση των αιτιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες, τα αίτια που συνέβαλλαν στην διόγκωση του ελληνικού χρέους μπορούν 

να θεωρηθούν τα εξής:  

 

 

1. Εσωτερικοί παράγοντες  

 

i. Υψηλές κρατικές δαπάνες και τα χαμηλά κρατικά έσοδα 

 

Την περίοδο 2001-2007, το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε με μέσο ετήσιο 

ρυθμό αρκετά υψηλότερο της Ευρωζώνης (4,3% έναντι 3,1%), γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό από την εύκολη πρόσβαση στην πίστωση και στις δημόσιες επενδύσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και την κεντρική κυβέρνηση. Ωστόσο, τα επόμενα 

χρόνια παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των κρατικών δαπανών, χωρίς όμως 

αντίστοιχη αύξηση των δημοσίων εσόδων. Η υστέρηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως 

στους πολύ χαμηλούς άμεσους φόρους επί υψηλών εισοδημάτων κι επιχειρηματικών 

κερδών σε σχέση με τις λοιπές χώρες της ΕΕ, ενώ οι έμμεσοι φόροι, που επιβαρύνουν 

είδη μαζικής κατανάλωσης  ήταν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα ευρωπαϊκά.  Από την 

άλλη, η αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε 

δραματική αύξηση των δανειακών απαιτήσεων και σε υψηλά επίπεδα  

συσσωρευμένου δημόσιου χρέους. Διαπιστώθηκε δημοσιονομική σπατάλη, 
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αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, δαπανηρά συστήματα συντάξεων 

και υγείας, φοροδιαφυγή, και μια γενική έλλειψη βούλησης για την επίτευξη και 

διατήρηση μιας δημοσιονομικής πειθαρχίας ως κρίσιμοι παράγοντες αύξησης του 

δημοσίου χρέους.   

 

ii. Διαρθρωτικές πολιτικές και μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

 

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους, η ελληνική οικονομία υποφέρει από τη 

μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας λόγω των υψηλών μισθών και της χαμηλής 

παραγωγικότητας. Η Ελλάδα εκτός από το υψηλό έλλειμμα, εμφάνισε ταυτόχρονα 

και τη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής στην Ευρωζώνη. Η χώρα εμφάνισε 

έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές και αναγκάστηκε να καταφύγει στον εξωτερικό 

δανεισμό.
 

 

2. Διεθνείς παράγοντες    

 

i. Αυξημένη πρόσβαση σε ξένα κεφάλαια με χαμηλό επιτόκιο 

 

Η υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος το 2001 στην Ελλάδα 

θεωρείται από ορισμένους ως καθοριστικός παράγοντας για την συσσώρευση 

δημοσίου χρέους. Η  ένταξη στο ευρώ επέτρεψε στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλα 

μέλη της Ευρωζώνης, να δανείζονται με ένα πιο ευνοϊκό επιτόκιο λόγω και της 

μεγαλύτερης αξιοπιστίας με την οποία αντιμετώπιζαν οι επενδυτές τις χώρες αυτές 

λόγω του κοινού νομίσματος, γεγονός  που καθιστούσε ευκολότερη την 

χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού και την εξυπηρέτηση των 

υφιστάμενων χρεών.  

 

 

ii. Προβλήματα με την επιβολή των κανόνων της ΕΕ 

 

    H έλλειψη της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

θεωρείται επίσης ως παράγοντας που συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο χρέους στην 

Ελλάδα. Το 1997, τα μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, μια συμφωνία για την ενίσχυση της εποπτείας και της επιβολής των 

κανόνων των δημόσιων οικονομικών που προβλέπονται στην Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Όπως επισημαίνουν οι Nelson et. al. (2010) οι κανόνες απαιτούν  τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα να μην υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο 

χρέος να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Αν ένα κράτος- μέλος θεωρείται ότι έχει 

ανεπαρκώς συμμορφωθεί με τα διορθωτικά μέτρα που προτείνονται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία 

μπορεί τελικά να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου. Μετά την εισαγωγή του ευρώ, 

βρέθηκε ένας αυξανόμενος αριθμός  κρατών μελών που αντιμετώπιζαν δυσκολία στο 

να συμμορφωθούν με τα όρια που θέτει το Σύμφωνο, με την  ΕΕ να επιπλήττει και να 

πιέζει για την ενίσχυση των οικονομικών χωρίς όμως να επιβάλλει οικονομικές 
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κυρώσεις. Η Ελλάδα είχε παραβιάσει το όριο του 3% για κάθε έτος από το 2000, ενώ 

το χρέος στην χώρα ήταν πάνω από 100% του ΑΕΠ μετά την εισαγωγή στο ευρώ . 

 

iii. Έλλειψη κεφαλαίων αλληλεγγύης από την ΕΕ 

 

Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης δεν έδειξαν την προθυμία τους να στηρίξουν 

την Ελλάδα, ενώ η ελληνική δημοσιονομική κρίση κλιμακώνεται. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει τίποτα στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που να  εμποδίζει ένα κράτος μέλος ή 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν βοήθεια σε μια χώρα που αντιμετωπίζει 

οικονομική δυσκολία, μεμονωμένα ή με τη βοήθεια ενός εξωτερικού σώματος. Ένας 

άλλος εξωγενής παράγοντας που συνέβαλε στην αστάθεια της ελληνικής οικονομίας 

ήταν η έλλειψη κονδυλίων αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ. Η ΕΕ είναι μια νομισματική 

ένωση, όχι όμως μια οικονομική ένωση με κοινό προϋπολογισμό. Έχει  μια κοινή 

νομισματική πολιτική, που ορίζεται σε ένα υπερεθνικό επίπεδο, αλλά η οικονομική 

πολιτική  εξακολουθεί να είναι στα χέρια των εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής. 

Οποτεδήποτε  μια κρίση συμβαίνει μέσα στην ΕΕ, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός 

προσαρμογής που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση σε υπερεθνικό 

επίπεδο. Η έλλειψη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι  

Kouretas & Vlamis (2010) αναπόφευκτα αντανακλάται στην αύξηση των ελληνικών 

spreads έναντι των γερμανικών ομολόγων.  

 

4.4 Συνέπειες Προβλήματος Δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα  

4.4.1 Οικονομικές Επιπτώσεις  

 

Με το ξέσπασμα της κρίσης δημοσίου χρέους στην Ελλάδα, η  οικονομία της χώρας 

μπήκε σε φάση  ύφεσης το 2008 και παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση  της 

οικονομικής δραστηριότητας μέχρι το 2014. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε 

πάνω από 25% από την έναρξη της ύφεσης.  

 Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε τα τελευταία χρόνια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Οι ισολογισμοί των ελληνικών τραπεζών μαστίζονται από πολύ υψηλά επίπεδα μη-

εξυπηρετούμενων δανείων. Εκτιμάται ότι το 40% του συνόλου των δανείων που 

παρέχονται από τις ελληνικές τράπεζες θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα, ενώ οι 

ελληνικές τράπεζες κατέχουν σημαντικό μέρος των ομολόγων του δημοσίου. 

Παράλληλα παρατηρείται σημαντική εκροή καταθέσεων από τα ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα.  

 Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ τον Φεβρουάριο 

του 2015 σταμάτησε να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο για 

χρηματοδότηση, εξακολουθεί να παρέχει μια σανίδα σωτηρίας για τις ελληνικές 

τράπεζες μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).  

 Η σημαντικότερη, ωστόσο, συνέπεια για το τραπεζικό σύστημα της χώρας 

επήλθε τον Ιούνιο του 2015 με την αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεων της 
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χώρας προς το ΔΝΤ και η ελληνική κυβέρνηση όπως επισημαίνει ο Harari (2015) 

προχώρησε στην επιβολή περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, περιορίζοντας τα 

χρήματα που οι Έλληνες μπορούν να αποσύρουν από τις τράπεζες . 

4.4.2 Πολιτικές Επιπτώσεις  

 

Σε πολιτικό επίπεδο, η οικονομική ύφεση προκάλεσε την συντριβή των κυρίαρχων 

κομμάτων, που στήριξαν το σχέδιο διάσωσης και έκαναν αποδεκτά  τα μέτρα 

λιτότητας καθώς είδαν τα εκλογικά ποσοστά τους να συρρικνώνονται και την 

ανάδειξη νέων πολιτικών δυνάμεων. Σε γενικές γραμμές, οι μεταρρυθμίσεις 

επεβλήθησαν σε απρόθυμες κυβερνήσεις, σε μια ελλιπώς προετοιμασμένη δημόσια 

διοίκηση και σε ένα εχθρικό κοινωνικό περιβάλλον.  

    Το γεγονός ότι οι εγχώριοι φορείς  αντέδρασαν οργισμένα ή παθητικά στα 

μέτρα λιτότητας και τις μεταρρυθμίσεις περιόρισαν την νομιμότητα τους. Έχοντας 

χάσει πολλά χρόνια ταχείας ανάπτυξης, οι μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον 

Matsaganis  (2013), θα έπρεπε να υλοποιηθούν ταυτόχρονα με την λήψη των μέτρων 

λιτότητας μειώνοντας την ευελιξία της κυβέρνησης να απορροφήσει τις τριβές που 

αναπόφευκτα θα δημιουργούνταν στην χώρα, ώστε να θιγούν μέσω των 

μεταρρυθμίσεων, οι κατεστημένες δομές προνομίων  στην ελληνική κοινωνία και 

κράτος .  

 

4.4.3 Κοινωνικές Επιπτώσεις  

 

Σαφέστατα η κρίση χρέους και η οικονομική ύφεση που επήλθε στην συνέχεια είχαν 

σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις για την χώρα. Το κοινωνικό κόστος κατά την 

δημοσιονομική προσαρμογή στο δημοσιονομικό ισοζύγιο υπήρξε τεράστιο. Η πτώση 

της παραγωγής και της οικονομικής δραστηριότητας  οδήγησε σε απότομη πτώση του 

βιοτικού επιπέδου και των κοινωνικών συνθηκών. Ο Matsaganis (2013),  συνοψίζει 

τις σημαντικότερες κοινωνικές επιπτώσεις των παραπάνω εξελίξεων για την Ελλάδα 

ως εξής :  

 αύξηση ανεργίας: το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό  στην τρέχουσα κρίση 

είναι η απότομη αύξηση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας άρχισε να 

αυξάνεται όσο η ύφεση βάθαινε, ενώ αντίστοιχα ο αριθμός των εργαζομένων 

άρχισε να μειώνεται σημαντικά. Το γεγονός αυτό ώθησε πολλές γυναίκες να 

παραμείνουν νοικοκυρές και εμπόδισε πολλούς νέους να φύγουν από το 

πατρικό σπίτι. Επιπλέον η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων στην ΕΕ (περισσότερο από το ένα τρίτο 

του συνόλου των εργαζομένων). Οι απώλειες θέσεων εργασίας, με τη μορφή 

του κλεισίματος των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί επίσης σημαντικά στην 

χώρα.  

 μείωση εισοδήματος: ενώ οι απώλειες θέσεων εργασίας αφορά ένα 

ασυνήθιστα υψηλό αριθμό εργαζομένων, η απώλεια εισοδήματος για εκείνους 

που εξακολουθούν να εργάζονται είναι επίσης σημαντική, καθώς τα 
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εισοδήματα των Ελλήνων έχουν μειωθεί και αγγίζει τα επίπεδα που ήταν πριν 

περίπου μια δεκαετία. 

 φτώχεια: το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια 

συγκριτικά με το 2009.  Παρόλα αυτά, μπορεί να υποστηριχθεί πως αν και οι 

απώλειες των εισοδημάτων των Ελλήνων ήταν δραστικές, η αύξηση του 

ποσοστού της φτώχειας ήταν μικρότερη.  

 κοινωνικές παροχές: ως αποτέλεσμα της έλλειψης χρηματοδότησης κι άλλων 

πολιτικών, η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη έχει δυσχεράνει κατά τα 

τελευταία έτη. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι πολλές χιλιάδες Έλληνες 

χάνουν την υγειονομική κάλυψη τους (τουλάχιστον προσωρινά), είτε επειδή 

είναι άνεργοι, ή δουλεύουν αδήλωτοι, είτε επειδή αδυνατούν να πληρώσουν 

τις ασφαλιστικές εισφορές.  

 ανισότητα: η ανισότητα στην χώρα αυξήθηκε σημαντικά από το 2012. Με 

άλλα λόγια, η άνοδος ης ανισότητας ξεκίνησε καθώς η ύφεση βάθαινε. Μετά 

το 2012, τόσο η φτώχεια όσο και η ανισότητα παρουσίασαν αύξηση, κυρίως 

λόγω της απότομης αύξησης της ανεργίας. Οι πολιτικές λιτότητας πέτυχαν και 

στην πραγματικότητα ενίσχυσαν την ανισότητα διευρύνοντας το άνοιγμα της 

ψαλίδας μεταξύ φτωχών και πλουσίων.  

 ευτυχία και ικανοποίηση: διάφορες έρευνες δείχνουν μια απότομη πτώση στα 

επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης των Ελλήνων τα τελευταία χρόνια από τη 

ζωή τους σε σύγκριση κυρίως με την περίοδο του 2004. 

 

4.4.4 Επιπτώσεις για την Ευρωζώνη 

 

Η κρίση του χρέους σε μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα μπορεί να 

προκαλέσει μια γενικότερη κρίση σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης με παρόμοια 

δημοσιονομικά προβλήματα (όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία). Όπως η 

Ελλάδα, οι χώρες αυτές είχαν δανειστεί υπέρογκα ποσά κεφαλαίων κατά τη διάρκεια 

της πιστωτικής φούσκας πριν από την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση και οι 

επενδυτές ανησυχούν όλο και περισσότερο για τη βιωσιμότητα του χρέους τους. 

Η ΕΕ δεν θα επέτρεπε σε ένα μέλος της να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του χρέους της, καθώς το σχετικό πολιτικό κόστος θα ήταν σημαντικό για κάθε 

πλευρά. Θα υπήρχε μια γενική απώλεια εμπιστοσύνης της ικανότητας της ΕΕ να 

ασχοληθεί με τα δημοσιονομικά και ευρύτερα οικονομικά προβλήματα και 

προκλήσεις.  

    Από την άλλη,  αν η Ελλάδα, εγκαταλείψει οικειοθελώς την Ευρωζώνη θα 

υπάρξει σύμφωνα με τους Kouretas &  Vlamis (2010) σημαντικό οικονομικό κόστος 

για την χώρα, καθώς λόγω της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος θα είναι 

υποχρεωμένη να καταβάλλει μεγαλύτερες πληρωμές έχοντας να αντιμετωπίσει την 

αδυναμία πρόσβασης της σε διεθνείς κεφαλαιαγορές, γεγονός που θα δυσκολεύει και 

την χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της και του εμπορικού ισοζυγίου της. 

    Γενικότερα όμως η κρίση χρέους στην Ελλάδα  δρομολόγησε μια σειρά από 

ευρύτερες συζητήσεις για τη νομισματική ένωση της ΕΕ.  Η ελληνική κρίση τονίζει 
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την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, τουλάχιστον με τη 

μορφή ενός αυστηρότερου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παρόλο που η 

Ευρωζώνη έχει μια ενιαία νομισματική πολιτική, παρουσιάζει ταυτόχρονα πολλές 

διαφορετικές εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

προβλήματα και ανισορροπίες που απειλούν τη βιωσιμότητα της ύπαρξης ενός κοινού 

νομίσματος.  

    Τέλος, η κρίση στην Ελλάδα φέρνει στο φως για τους Nelson et. al. (2010) 

ανισορροπίες εντός της ευρωζώνης. Βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, 

έχουν στηριχθεί στις εξαγωγές για την οικονομική ανάπτυξη και επιδιώκουν 

πολιτικές που έχουν ως στόχο την προώθηση μιας τέτοιας μορφής ανάπτυξης. Σε 

συνδυασμό με τις συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές που προάγουν υψηλά 

επίπεδα αποταμιεύσεων, οι χώρες αυτές έχουν παρουσιάσει μεγάλα πλεονάσματα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους. Αντίθετα, ορισμένες χώρες της Νότιας 

Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, είχαν υψηλότερα επίπεδα  αύξησης των μισθών και πιο 

επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, που οδηγούν σε λιγότερο ανταγωνιστικές 

εξαγωγές και  χαμηλότερα επίπεδα των αποταμιεύσεων. Οι χώρες αυτές έχουν 

μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και δανείζονται για τη 

χρηματοδότηση αυτών των ελλειμμάτων . Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι χώρες της 

Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία είναι διατεθειμένες να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα στις δικές τους εγχώριες οικονομίες για να προωθήσουν την εξισορρόπηση 

εντός της Ευρωζώνης . 

 

 4.4.5 Επιπτώσεις για τις ΗΠΑ 

 

Η κρίση του χρέους στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει διάφορες μεγάλες 

συνέπειες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Nelson (2010 ) αναφέρει ορισμένες βασικές 

: Πρώτον, οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της Ευρωζώνης με 

αποτέλεσμα η αξία του ευρώ να υποτιμάται. Ένα αδύναμο ευρώ είναι πιθανό να 

μειώσει τις εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Ευρωζώνη και να αυξήσει τις εισαγωγές 

από την Ευρωζώνη. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη οικονομική 

συμμετοχή στην ΕΕ, καθώς αυτή αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της και 

εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ρέουν μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ κάθε 

χρόνο. Η εκτεταμένη οικονομική αστάθεια της ΕΕ θα μπορούσε να επηρεάσει το 

εμπόριο και την ανάπτυξη στην περιοχή των ΗΠΑ.  

     Τρίτον, μια ελληνική χρεοκοπία θα μπορούσε να έχει συνέπειες για τα 

εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ καθώς σημαντικό μέρος του χρέους της Ελλάδας 

βρίσκεται στα χέρια πιστωτών εντός των ΗΠΑ. Τέταρτον, η παγκόσμια ύφεση έχει 

επιδεινώσει τη θέση του κρατικού προϋπολογισμού σε μεγάλο αριθμό χωρών. Τέλος, 

οι διαπιστώσεις για τις ανισορροπίες μεταξύ του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 

και του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των χωρών εντός της 

ευρωζώνης είναι παρόμοιες με τις διαπιστώσεις για τις ανισορροπίες μεταξύ των 

Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Οι  οικονομικές πολιτικές μιας χώρας μπορούν 

να επηρεάσουν και τις υπόλοιπες χώρες. Γι αυτό η επίτευξη  μιας διεθνούς 
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χρηματοπιστωτικής σταθερότητας χρήζει τη διεθνή οικονομική συνεργασία και 

συντονισμό όλων των χωρών. 

 

4.5 Πολιτικές Αντιμετώπισης Προβλήματος Δημοσίου Χρέους στην 

Ελλάδα  

 

Από το 2010 και μετά, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών στην ελληνική οικονομία, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν  ακολουθήσει 

μια σειρά από ευρεία μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Ωστόσο, ο συνδυασμός των  

περικοπών των δαπανών και των αυξήσεων των φόρων δεν φαίνεται να έχει 

κατευνάσει τους επενδυτές, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να αυξήσει τα χρήματα που 

χρειάζεται για να καλύψει τις πληρωμές του χρέους της. Έτσι η Ελλάδα αναγκάστηκε 

να λάβει  έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τα μέλη της ευρωζώνης και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να αποφύγει την αθέτηση πληρωμής των 

υποχρεώσεων της. Τα μέτρα, μέσω των οποίων η Ελλάδα προσπάθησε να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα δημοσίου χρέους τους συνοψίζονται σε:  

 

i. Οικονομική βοήθεια από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ 

 

Η ελληνική κυβέρνηση  αναγκάστηκε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις χώρες-μέλη της ΕΕ, προκειμένου να συμφωνήσουν 

σε ένα σχέδιο διάσωσης, δεδομένης τη δυσκολίας της να δανειστεί από τις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.  

      Στις 25 Μαρτίου 2010, επιτεύχθηκε συμφωνία για ένα σχέδιο διάσωσης, στο 

οποίο περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός που στηρίχθηκε σε διμερή δάνεια προς την 

Ελλάδα από τις άλλες  χώρες της ΕΕ και  δάνεια από το ΔΝΤ με επιτόκια, τα οποία 

ήταν χαμηλότερα από την αγορά. 

     Η συζήτηση για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα 

προκάλεσε αντιδικίες. Η σοβαρή αστάθεια στην ελληνική οικονομία, καθώς και ο 

κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων από την ελληνική πλευρά, θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές συνέπειες για την ΕΕ, και ιδιαίτερα για την Ευρωζώνη. Η κρίση συνέβαλε 

στην αποδυνάμωση του ευρώ, ενώ αρκετοί φοβούνταν ότι η επιδείνωση της κρίσης 

θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά  και  σε χώρες όπως η 

Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία.  

     Πέρα από τις καθαρά οικονομικές εκτιμήσεις, υπάρχει επίσης ένα σημαντικό 

πολιτικό στοιχείο στην συζήτηση της ΕΕ. Υπήρχαν φωνές που υποστήριζαν ότι η ΕΕ 

πρέπει να διατηρήσει την αλληλεγγύη, με το επιχείρημα ότι τα μέλη της, και ιδιαίτερα 

οι μεγάλες χώρες της ευρωζώνης, δεν πρέπει να επιτρέψουν στην Ελλάδα να αθετήσει 

τις υποχρεώσεις και να εγκαταλείψει το ευρώ. Υπήρχε ωστόσο ελάχιστη πολιτική 

διάθεση για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Οι περισσότερες 

χώρες της ΕΕ  αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες, και δεν ήταν πρόθυμες στην 

ιδέα της διάσωσης ενός κράτους μέλους, που δεν είχε ασκήσει δημοσιονομική 



46 

 

πειθαρχία, απέτυχε να εκσυγχρονίσει την οικονομία, και φερόταν να έχει παραποιήσει 

στο παρελθόν τα στατιστικά στοιχεία της.  

     Από την άλλη, η εμπλοκή του ΔΝΤ προώθησε μια διττή προσέγγιση η οποία 

συνδύαζε  οικονομική βοήθεια τόσο από την Ευρωζώνη όσο και από αυτό, παρόλο 

που πολλοί αξιωματούχοι της ΕΕ δεν επιθυμούσαν μια τέτοια εμπλοκή, καθώς ήταν 

σημαντικό για την Ευρωζώνη να επιδείξει την ισχύ και την αξιοπιστία της, 

επιλύοντας η ίδια τα προβλήματα της.  

Τελικά, σύμφωνα με τους Kosmidou et. al. 2015,  η κρίση χρέους στην 

Ελλάδα οδήγησε στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής 

σταθεροποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για 

την άντληση χρηματοδοτικής βοήθειας μέσω της εφαρμογής ενός πακέτου διάσωσης 

για την χώρα. Τον  Μάιο του 2010, οι ηγέτες της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ 

ανακοίνωσαν ένα πακέτο δανείου, διάρκειας τριών χρόνων και ύψους 110 

δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 158.000 εκατομμύρια δολάρια) προς την Ελλάδα. Οι 

χώρες της Ευρωζώνης δεσμεύτηκαν να συνεισφέρουν  80 δισεκατομμύρια ευρώ 

(περίπου 115 δισεκατομμύρια δολάρια) και το ΔΝΤ δεσμεύτηκε να συμβάλλει  30 

δισεκατομμύρια ευρώ (περίπου 43 δισεκατομμύρια δολάρια). Η εκταμίευση των 

κονδυλίων δόθηκε υπό την προϋπόθεση εφαρμογής οικονομικών μεταρρυθμίσεων.  

Σε αντάλλαγμα για το δάνειο, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υπογράψει ένα 

Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, που δέσμευσε την 

κυβέρνηση να προχωρήσει σε σαρωτικές περικοπές δαπανών και απότομες αυξήσεις 

των φόρων, με στόχο τη μείωση  του δημόσιου ελλείμματος κάτω από το 3 τοις εκατό 

του ΑΕΠ μέχρι το 2014.  

Το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρουν οι Kouretas  &  Vlamis (2010) 

συμφωνήθηκε να επιβλέπεται από τους εταίρους της τρόικας, δηλαδή την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ σε τακτική βάση.  Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

σχεδίου αφορούσαν την αύξηση του ΦΠΑ , την αύξηση  των έμμεσων φόρων στα 

καύσιμα, τα προϊόντα καπνού και τα αλκοολούχα ποτά, την επιβολή πρόσθετων 

φόρων επί των αγαθών πολυτελείας και επί των κερδών των επιχειρήσεων, η 

περικοπή των κρατικών λειτουργικών δαπανών, το πάγωμα των μισθών και των 

συντάξεων κα. 

Σύμφωνα με την συνθήκη του Μάαστριχτ, που προβλέπει τη «μη διάσωση» 

υπερχρεωμένων χωρών-μελών,  οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να επωμιστούν τυχόν 

ζημίες από ασύνετο δανεισμό σε χώρες-μέλη. Μόλις όμως ξέσπασε η κρίση, αυτή η 

επιλογή ξεχάστηκε καθώς εκτιμήθηκε πως θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις, 

δημιουργώντας ένα ντόμινο που θα επηρέαζε τις άλλες αδύναμες χώρες της 

περιφέρειας και θα απειλούσε την ύπαρξη του ευρώ. Επιπλέον, υπήρχε ανησυχία για 

τις ζημίες που θα υφίσταντο οι τράπεζες του πυρήνα της Ευρωζώνης κατείχαν μεγάλο 

τμήμα των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.
 
 

      Το πακέτο του 2010 βασίστηκε στην αποκατάσταση της ελληνικής 

πρόσβασης στις ιδιωτικές χρηματοπιστωτικές αγορές μέχρι το 2012. Ωστόσο, 

γρήγορα αποδείχθηκε ότι η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει πολύ περισσότερο καθώς οι 

αγορές και οι επενδυτές δεν ανταποκρίθηκαν θετικά.  
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Όταν η ελληνική Βουλή ενέκρινε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2012-2015, η Ευρωζώνη βελτίωσε τους όρους του προγράμματος 

παραχωρώντας χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

αποπληρωμής. Καθώς όμως το πρόγραμμα φαινόταν αναποτελεσματικό έναντι των 

προσδοκιών οι ηγέτες της ζώνης του ευρώ άρχισαν να εξετάζουν ένα δεύτερο πακέτο 

στήριξης, το θέμα του PSI άρχισε να αποτελεί μια πηγή διαμάχης. Η  διαδικασία PSI 

αποφασίστηκε τελικά επίσημα στη σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης τον Ιούλιο του 

2011, όπου αποφασίστηκε να προταθεί στους ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων 

ένα πρόγραμμα ανταλλαγής του χρέους με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής 

διάρκειας και με την προαιρετική αποδοχή απομείωσης της ονομαστικής αξίας των 

ομολόγων τους, ενώ συμφωνήθηκε ένα νέο δεύτερο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα 

ύψους 109 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις χώρες της ζώνης του ευρώ (Cline, 2011) 

(Kosmidou et. al., 2015) 

     Στις αρχές του 2012, το ΔΝΤ και η ευρωζώνη αναγκάστηκαν να προσθέσουν 

130 δισεκατομμύρια ευρώ στα αρχικά  110 δισεκατομμύρια ευρώ , και να 

παρατείνουν την διάρκεια του προγράμματος πέρα του αρχικού τριετούς ορίζοντα. 

Μεταξύ των νέων μέτρων, προβλέπονταν η μείωση του κατώτατου μισθού, οι 

περικοπές συντάξεων και επιδομάτων, η κατάργηση θέσεων εργασίας στον δημόσιο 

τομέα, το κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των 

ακινήτων, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων κα. Σε πολιτικό επίπεδο, όπως 

επισημαίνουν οι Pisani-Ferry et. al. (2013), η προσαρμογή προκάλεσε αντιδράσεις 

στο εσωτερικό της χώρας, ενώ τα πρώην κυρίαρχα κόμματα είδαν τα εκλογικά 

ποσοστά τους να συρρικνώνονται. 

 Το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα είχε 

ημερομηνία λήξης  την 30
η
  Ιουνίου 2015 μετά και την τετράμηνη παράταση που 

δόθηκε σε αυτό τον Φεβρουάριο 2015. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ελληνικής 

κυβέρνησης και των πιστωτών της (Ευρωζώνης , Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και  

ΔΝΤ) διήρκησαν μήνες χωρίς τελική συμφωνία. 

Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας και οι απαιτήσεις των πιστωτών της χώρας 

οδήγησαν στην διενέργεια δημοψηφίσματος, όπου οι πολίτες καταψήφισαν τις 

προτάσεις για μια νέα συμφωνία για νέο πακέτο διάσωσης. Ωστόσο, τον Αύγουστο 

του 2015, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ενέκρινε νέο δάνειο ύψους 86 

δισεκατομμυρίων ευρώ, αν και το τελικό ποσό αυτού θα εξαρτηθεί όπως αναφέρει ο 

Harari (2015), από την απόφαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να 

συμμετάσχει σε αυτό.  

  

ii.  Πρόγραμμα λιτότητας  

 

    Από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο του 2009, η νέα 

κυβέρνηση παρουσίασε διάφορα πακέτα μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας με στόχο 

την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζοντας την 

κλιμάκωση του κόστους δανεισμού στα τέλη  του 2009 και στις αρχές του 2010, η 

ελληνική κυβέρνηση σχεδίασε και ενέκρινε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος και να υπάρξει το πλαίσιο για 
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τη βελτίωση της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην οικονομία. Τα κράτη μέλη 

της Ευρωζώνης καλωσόρισαν τα σχέδια της κυβέρνησης για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση. 

    Τα κύρια στοιχεία του προγράμματος από την πλευρά των εσόδων 

επικεντρώθηκαν όπως αναφέρουν οι Kouretas &  Vlamis (2010) σε μέτρα για τον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων,  στην 

μείωση της εισφοροδιαφυγής,  στην  επιβολή ειδικής εισφοράς στις κερδοφόρες 

εταιρίες, στην επιτάχυνση των εισπράξεων των κονδυλίων της ΕΕ για προγράμματα 

δημοσίων επενδύσεων και την αύξηση διάφορων έμμεσων φόρων. Όσον αφορά τις 

κρατικές δαπάνες, ελήφθησαν  μέτρα  που αφορούσαν την μείωση των δαπανών της  

κυβέρνησης σε μισθούς και συντάξεις, το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα για το 2010, την εφαρμογή μιας αναλογίας 5: 1 (συνταξιοδότηση/ προσλήψεις) 

για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα από το 2011 και μετά,  την μείωση των 

κονδυλίων του προϋπολογισμού που συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση και τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία και  άλλα σχετικά μέτρα για την δραστική μείωση των 

δαπανών στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες.  

     Παρόλα αυτά, η εφαρμογή των παραπάνω δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

αποτελεσματική και η χώρα παρουσίασε αποκλίσεις από τους αρχικούς της στόχους, 

με αποτέλεσμα οι ελληνικές κυβερνήσεις να αναγκαστούν να προχωρήσουν στην 

λήψη πρόσθετων μέτρων λιτότητας τα οποία βασίστηκαν στην λογική της περικοπής 

των δαπανών και της αύξησης των φόρων και των εσόδων.  Το Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 προέβλεπαν μία σειρά από μέτρα για τον 

περιορισμό των δαπανών και αύξησης των εσόδων, περιορίζοντας τις μισθολογικές 

και λειτουργικές δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους. Μεταξύ των μέτρων που 

περιλαμβάνονταν ήταν η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, η επιβολή έκτακτης 

εισφοράς για τα μεγάλα εισοδήματα, η επιβολή τέλους στους ελεύθερους 

επαγγελματίες, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, οι μειώσεις των συντάξεων, η 

εφαρμογή της διαθεσιμότητας κ.α.  

  

iii. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

 

Οι συμφωνίες διάσωσης της χώρας με τα πακέτα βοήθειας που της έχουν 

χορηγηθεί προβλέπουν την  εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι 

σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχία των προγραμμάτων. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα τονίσει 

την ανάγκη για σημαντικές μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην 

ελληνική οικονομία. Έχουν προταθεί ευρείες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό 

σύστημα, τις αποκρατικοποιήσεις, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τη 

δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα.  

Έχουν σχεδιαστεί, όπως επισημαίνεται από τους  Nelson et. al. (2010), μέτρα 

για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας με την ενίσχυση 

της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, την προαγωγή της ανάπτυξης του 
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ιδιωτικού τομέα, και την υποστήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας.
 
 

4.6 Δημόσιο Χρέος και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υψηλού δημοσίου χρέους και 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όπως η Ελλάδα, η υιοθέτηση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα αποτελεί σημαντικό βήμα εξέλιξης 

προς την δημοσιονομική λογιστική, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των 

δημοσίων οικονομικών. Σε μεγάλο βαθμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα και ο 

δανεισμός του δημόσιου τομέα καθορίζονται από τη σταθεροποίηση των ετήσιων 

δημόσιων λογαριασμών.  

Τα πρότυπα αυτά είναι υψηλής ποιότητας παγκόσμια πρότυπα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για οικονομικές οντότητες του δημοσίου τομέα, 

εκτός από τις δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αποτελούν ένα καλά σχεδιασμένο και οργανωμένο 

σύνολο λογιστικών προτύπων για τις ανάγκες του δημοσίου τομέα, που δεν 

εφαρμόζονται μόνο για τη λογιστική βάσει αυτοτέλειας των χρήσεων αλλά και για τη 

λογιστική σε ταμειακή βάση.   

 Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα, το χρέος καταγράφεται σε όρους καθαρής 

παρούσας αξίας λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αξία του χρέους προεξοφλημένη 

κατά τη διάρκεια λήξης των δανείων με βάση το επιτόκιο της αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων πράξεων διαχείρισης. Συνεπώς, 

οποιαδήποτε μεταβολή των συμβατικών όρων κυρίως των διαπραγματεύσιμων 

δευτερογενώς δανείων όπως για παράδειγμα η μεταβολή της διάρκειας αποπληρωμής 

ή η μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζουν και μεταβάλουν αντίστοιχα το συνολικό 

δημόσιο χρέος σε αντίθεση με την καταγραφή του χρέους σε ονομαστικές τιμές. 

 Για το λόγο αυτό, η δημόσια διοίκηση οφείλει να σχεδιάσει και να καταρτίσει 

ένα νέο ενιαίο λογιστικό σχέδιο που θα υιοθετηθεί από όλο τον δημόσιο τομέα, θα 

βασίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα και θα επιδιώκει την ορθή απεικόνιση της 

οικονομικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσης της Γενικής 

Κυβέρνησης, την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της, τον ομοιόμορφο 

λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών της,  την άντληση αξιόπιστων πληροφοριών για 

τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, την διευκόλυνση κάθε μορφής 

ελέγχου, την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς την σύνδεση του λογιστικού 

πλαισίου του δημοσίου με το λογιστικό πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα. Η υιοθέτηση 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα όπως επισημαίνεται  από 

τον Μάρδα  (2015) και Δεληγιάννη  (2013), μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη 

κατά την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην 

μείωση κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της κυβέρνησης, την μείωση 

του κρατικού δανεισμού, την ορθότερη κατανομή των δημοσίων πόρων, την 

βελτίωση στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των ταμειακών 

διαθεσίμων, την αναδιάρθρωση οργανισμών και διεργασιών, την μεγαλύτερη 
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διαφάνεια και λογοδοσία, την βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 

δημοσίων λογαριασμών, την βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και την 

απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στη διεθνή αγορά . 

 

4.7  Σύγκριση Δημοσίου Χρέους και Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων    

      μεταξύ Ελλάδας και λοιπών Χωρών Ευρωζώνης 
 

 

Σε αυτό το μέρος της ανάλυσης του χρέους και των ελλειμμάτων της χώρας γίνεται 

μια σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη των λοιπών 18 οικονομιών που αποτελούν 

σήμερα την Ευρωζώνη.  Οι πίνακες 1 και 2 παρουσιάζουν την εξέλιξη των μεγεθών 

του δημοσίου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των χωρών της 

Ευρωζώνης από το 2000 και μετά.  

Οι πίνακες αυτοί φανερώνουν ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες χώρες 

της Ευρωζώνης είδαν μια επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών τους. Φαίνεται ότι 

η είσοδος στο ευρώ για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στα προηγούμενα 

κεφάλαια επηρέασε αρνητικά τα δημοσιονομικά μεγέθη τους. Οι περισσότερες από 

τις οικονομίες αυτές δεν ικανοποιούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην Συνθήκη 

του Μάαστριχτ. Οι οικονομίες μάλιστα που εμφανίζουν καλύτερη δημοσιονομική 

επίδοση είναι κυρίως αυτές που εισήλθαν πιο πρόσφατα στην ζώνη του κοινού 

νομίσματος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, για το δημόσιο έλλειμμα / πλεόνασμα της 

γενικής κυβέρνησης, το υψηλότερο πλεόνασμα εμφανίζουν: η Δανία, η Εσθονία και 

το Λουξεμβούργο ενώ τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα ως ποσοστό του 

ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Σλοβακία, την Σλοβενία και 

την Ιρλανδία.  

Έντεκα από τα δεκαεννιά κράτη μέλη της Ευρωζώνης παρουσιάζουν κατά 

μέσο όρο την περίοδο 2000-2014 έλλειμμα άνω του 3% του ΑΕΠ: η Ιρλανδία, η 

Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Μάλτα, η 

Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία.  

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, εννιά χώρες υπερβαίνουν το 60% του ΑΕΠ 

τους κατά μέσο όρο για την ίδια περίοδο (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, 

Κύπρος, Μάλτα, Αυστρία, Πορτογαλία). 

     Οι πίνακες 1 και 2 επιβεβαιώνουν  το γεγονός ότι μεταξύ των εξεταζόμενων 

οικονομιών η Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο εμφάνισε το υψηλότερο επίπεδο 

δημοσίου χρέους και δημοσιονομικών ελλειμμάτων.  Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του 

δημόσιου χρέους για την περίοδο αυτή διαμορφώθηκε στο 124,2% του ΑΕΠ, ενώ το 

δημοσιονομικό έλλειμμα στο 7,7%. 

Χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά 

προβλήματα, εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίου χρέους, ενώ η τέταρτη 

χώρα με το μεγαλύτερο χρέος είναι η Πορτογαλία, που επίσης αντιμετωπίζει πολλά 

προβλήματα. Αντίθετα, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Κύπρος εμφάνισαν 
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χαμηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, παρόλο τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα 

τελευταία χρόνια. 

 

 

Διάγραμμα 7: Μέση τιμή δημοσίου χρέους χωρών Ευρωζώνης 2000-2014 (Πηγή: Eurostat) 

 

 

Παρατηρείται ότι χώρες όπως η Γερμανία ή το Βέλγιο, παρουσιάζουν 

υψηλότερο επίπεδο χρέους, χωρίς όμως να βρεθούν στην ανάγκη να καταφύγουν σε 

πρόγραμμα βοήθειας των οικονομικών της.  

   Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και από την μελέτη του μέσου ύψους του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ή πλεονάσματος των χωρών της ζώνης του ευρώ για 

την περίοδο 2010-2014. Εκτός της Ελλάδος, χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 

Κύπρος και η Ιρλανδία, που κατέφυγαν σε εξωτερική βοήθεια, εμφάνισαν υψηλά 

ελλείμματα.  
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Διάγραμμα 8: Μέση τιμή δημοσιονομικού ελλείμματος χωρών Ευρωζώνης 2000-2014 (Πηγή: Eurostat) 

 

Παρατηρείται επιπλέον , όπως επισημαίνει και ο Galenianos, (2015), ότι οι 

χώρες που κατά την τελευταία πενταετία έλαβαν βοήθεια και στήριξη για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων τους, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η 

Ισπανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία έχουν επιχειρήσει να συρρικνώσουν τα 

δημοσιονομικά ελλείμματα τους, καταβάλλοντας  μεγάλη δημοσιονομική 

προσπάθεια. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα είχε ως αντάλλαγμα την υποχρέωση των χωρών να ακολουθήσουν 

προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, που 

εστιάζουν στην μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους . 

Ωστόσο, διαπιστώνεται μια σημαντική διόγκωση του δημοσίου χρέους των 

χωρών αυτών. Η Ελλάδα εμφάνισε την μεγαλύτερη δημοσιονομική σπατάλη στην 

Ευρωζώνη, γεγονός που οδήγησε στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα δημοσιονομικά 

προβλήματα των τελευταίων ετών . Τα πρόσθετα δανειακά κεφάλαια που αντλήθηκαν 

για την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων κατά την τελευταία πενταετία, τα σκληρά 

προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν  καθώς και η ύφεση που παρατηρήθηκε 

επιδείνωσαν τις προσπάθειες της χώρας για μείωση του δημόσιου χρέους της. 
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5
ο
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 
Η κρίση του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές 

επιπτώσεις στους μηχανισμούς της ευρωζώνης, καθώς και για την ίδια την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η  τρέχουσα κρίση χρέους ανέδειξε αρκετές αδυναμίες στον 

σχεδιασμό της Ευρωζώνης, θέτοντας σε κίνδυνο την σταθερότητα της και 

επηρεάζοντας αρνητικά το ευρώ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, έγινε ορατό και 

σαφές ότι απαιτείται μια μεταρρύθμιση των σημερινών μηχανισμών της ΕΕ. 

      Η κρίση στην Ευρωζώνη επισημαίνει τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες μπορούν να θεραπευτούν και να βελτιωθεί 

η  περαιτέρω βιώσιμη οικονομία, ενώ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις όχι μόνο 

μεταξύ των περιφερειακών χωρών και οικονομιών αλλά και στον πυρήνα αυτής.  Η 

ανάλυση δείχνει ότι εκτός από τα ενδογενή διαρθρωτικά προβλήματα χωρών όπως η 

Ελλάδα και άλλων οικονομιών της Ευρωζώνης, ένα σημαντικό μέρος των σημερινών 

προβλημάτων μπορεί να αποδοθεί στη λειτουργία της ίδιας της νομισματικής ένωσης.  

    Η εργασία αυτή έχει ως θέμα την διαχείριση του δημόσιου χρέους στις χώρες 

της Ευρωζώνης και εστιάζει στην περίπτωση της Ελλάδας, που εμφανίζει το 

υψηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος.  

     Διαπιστώνεται ότι η δημοσιονομική σπατάλη και η συσσώρευση 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν 

καταφύγει σε εξωτερική βοήθεια δεν αποτελούν τις αποκλειστικές αιτίες των 

προβλημάτων τους. Δεδομένο ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες μεταξύ των χωρών 

αυτών διαφέρουν σημαντικά, γίνεται αντιληπτό ότι τα αίτια της τρέχουσας 

κατάστασης της Ευρωζώνης πρέπει να εντοπιστούν στις ανισορροπίες μέσα σε αυτήν.  

     Μετά την εισαγωγή του ευρώ, οι  χώρες του πυρήνα παρουσίασαν εκροές 

κεφαλαίων και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους βελτιώθηκε, ενώ οι 

περιφερειακές χώρες εμφάνισαν εισροές κεφαλαίων και το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών τους επιδεινώθηκε, γεγονός που συνέβαλλε στην τρέχουσα κατάσταση 

τους.  

    Η ανάλυση του δημοσίου χρέους των χωρών της Ευρωζώνης έδειξε ότι τα 

τρέχοντα επίπεδα χρέους σε πολλές από αυτές έχουν διαμορφωθεί σε τέτοια επίπεδα 

που έχουν ήδη  καταστροφικές συνέπειες για το εγχώριο ΑΕΠ και την οικονομική 

ανάπτυξη τους. Οι περιφερειακές οικονομίες της νομισματικής ένωσης ήταν αυτές 

που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα ως συνέπεια του συνδυασμού του 

ύψους του δημοσίου χρέους, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των ελλειμμάτων 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους.  

       Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους, να βελτιώσουν την 

δημοσιονομική κατάσταση τους και να  αποφύγουν την χρεοκοπία, οι οικονομίες 
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αυτές έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε εξωτερική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

        Ως αποτέλεσμα της βοήθειας και στήριξης που έλαβαν για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της Ευρωζώνης κατέβαλλαν  

μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να περιορίσουν τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα τους.     

 Τα συμπεράσματα αυτά έρχονται να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία ως την προέλευση και διάδοση της Ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου 

χρέους, που μπορεί να αποδοθεί στον ατελή αρχικό σχεδιασμό του ευρώ, ενώ 

παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης των πολιτικών διαχείρισης της 

κρίσης αυτής μέσω της στατιστικής ανάλυσης του επιπέδου του δημοσίου χρέους και 

των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αυτών. 

    Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά περιθώρια για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

Προτείνεται η πραγματοποίηση μιας έρευνας για την αξιολόγηση των πολιτικών 

διαχείρισης της κρίσης χρέους εντός της Ευρωζώνης, η οποία θα βασίζεται σε 

διάφορα οικονομικά μεγέθη και μεταβλητές, όπως το ΑΕΠ, η ανεργία και το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών.  

    Παρόλο τον περιορισμό αυτό, η παρούσα εργασία διαπιστώνει την προέλευση 

της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης εντός της Ευρωζώνης καθώς και τον 

περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων ως συνέπεια των πολιτικών που έχουν 

ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια. 
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Πίνακας 1: Εξέλιξη δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πηγή: Eurostat) 

 

 

Ύψος δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Βέλγιο 109,0 107,8 104,9 101,2 96,6 94,7 90,7 86,8 92,2 99,2 99,5 102,0 103,8 104,4 106,5 

Γερμάνια 59,0 57,8 59,4 63,2 64,9 67,1 66,5 63,7 65,1 72,6 80,5 77,9 79,3 77,1 74,7 

Εσθονία 5,1 4,8 5,7 5,6 5,1 4,5 4,4 3,7 4,5 7,0 6,5 6,0 9,7 10,1 10,6 

Ιρλανδία 36,3 33,4 30,7 30,1 28,3 26,2 23,8 24,0 42,6 62,3 87,4 111,2 121,7 123,2 109,7 

Ελλάδα 99,6 100,1 98,3 94,3 95,1 106,9 103,4 103,0 109,31 126,78 146,3 171,3 156,9 175,0 177,1 

Ισπανία 58,0 54,2 51,3 47,6 45,3 42,3 38,9 35,5 39,4 52,7 60,1 69,2 84,4 92,1 97,7 

Γαλλία 58,7 58,2 60,1 64,2 65,7 67,2 64,4 64,4 68,1 79,0 81,7 85,2 89,6 92,3 95,0 

Ιταλία 105,1 104,7 101,9 100,4 100,0 101,9 102,5 99,7 102,3 112,5 115,3 116,4 123,1 128,5 132,1 

Κύπρος  55,2 56,9 60,1 63,6 64,7 63,4 59,3 54,1 45,3 54,1 56,5 66,0 79,5 102,2 107,5 

Λετονία 12,2 14,0 13,2 13,9 14,2 11,7 9,9 8,4 18,6 36,4 46,8 42,7 40,9 38,2 40,0 

Λιθουανία - - - - 18,7 17,6 17,2 15,9 14,6 29,0 36,2 37,2 39,8 38,8 40,9 

Λουξεμβούργο 6,1 6,6 6,5 6,4 6,5 6,3 7,0 7,2 14,4 15,5 19,6 19,1 21,9 24,0 23,6 

Μάλτα 60,9 65,5 63,2 69,1 72,0 70,1 64,6 62,4 62,7 67,8 67,6 69,7 67,4 69,2 68,0 

Ολλανδία 51,3 48,8 48,3 49,4 50,0 49,4 44,9 42,7 54,8 56,5 59,0 61,3 66,5 68,6 68,8 

Αυστρία 65,9 66,5 66,3 65,5 64,8 68,3 67,0 64,8 68,5 79,7 82,4 82,1 81,5 80,9 84,5 

Πορτογαλία 50,3 53,4 56,2 58,7 62,0 67,4 69,2 68,4 71,7 83,6 96,2 111,1 125,8 129,7 130,2 

Σλοβενία 25,9 26,1 27,3 26,7 26,8 26,3 26,0 22,7 21,6 34,5 38,2 46,5 53,7 70,3 80,9 

Σλοβακία 49,6 48,3 42,8 41,5 40,6 33,8 30,7 29,8 28,2 36,0 40,9 43,4 52,1 54,6 53,6 

Φινλανδία 42,5 41,0 40,2 42,8 42,7 40,0 38,2 34,0 32,7 41,7 47,1 48,5 52,9 55,8 59,3 
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Πίνακας 2: Εξέλιξη δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πηγή: Eurostat) 

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Βέλγιο -0,1 0,2 0,1 -1,8 -0,2 -2,6 0,2 0,0 -1,1 -5,5 -4,0 -4,1 -4,1 -2,9 -3,2 

Γερμάνια 1,0 -3,1 -3,9 -4,1 -3,7 -3,3 -1,5 0,3 0,0 -3,0 -4,1 -0,9 0,1 0,1 0,7 

Εσθονία 0,0 0,1 0,4 1,8 2,4 1,1 2,9 2,5 -2,7 -2,2 0,2 1,2 -0,2 -0,2 0,6 

Ιρλανδία 4,9 1,0 -0,3 0,8 1,4 1,3 2,8 0,3 -7,0 -13,9 -32,5 -12,7 -8,1 -5,8 -4,1 

Ελλάδα -3,7 -4,5 -4,9 -5,7 -7,6 -5,5 -6,1 -6,7 -9,9 -15,3 -11,1 -10,2 -8,7 -12,3 -3,5 

Ισπανία -1,0 -0,5 -0,4 -0,4 0,0 1,2 2,2 2,0 -4,4 -11,0 -9,4 -9,4 -10,3 -6,8 -5,8 

Γαλλία -1,3 -1,4 -3,1 -3,9 -3,5 -3,2 -2,3 -2,5 -3,2 -7,2 -6,8 -5,1 -4,8 -4,1 -4,0 

Ιταλία -1,3 -3,4 -3,1 -3,4 -3,6 -4,2 -3,6 -1,5 -2,7 -5,3 -4,2 -3,5 -3,0 -2,9 -3,0 

Κύπρος  -2,2 -2,1 -4,1 -5,9 -3,7 -2,2 -1,0 3,3 0,9 -5,5 -4,8 -5,8 -5,8 -4,9 -8,8 

Λετονία -2,8 -2,0 -2,2 -1,6 -1,0 -0,4 -0,6 -0,6 -4,0 -9,0 -8,1 -3,3 -0,8 -0,7 -1,4 

Λιθουανία - - - - -1,4 -0,3 -0,3 -0,8 -3,1 -9,1 -6,9 -8,9 -3,1 -2,6 -0,7 

Λουξεμβούργο 5,7 6,0 2,3 0,5 -1,1 0,2 1,4 4,2 3,3 -0,5 -0,5 0,4 0,1 0,9 0,6 

Μάλτα -5,5 -6,1 -5,4 -9,1 -4,4 -2,7 -2,6 -2,3 -4,2 -3,3 -3,3 -2,6 -3,6 -2,6 -2,1 

Ολλανδία 1,9 -0,4 -2,1 -3,0 -1,8 -0,3 0,2 0,2 0,2 -5,5 -5,0 -4,3 -4,0 -2,3 -2,3 

Αυστρία -2,0 -0,6 -1,3 -1,8 -4,8 -2,5 -2,5 -1,3 -1,4 -5,3 -4,5 -2,6 -2,2 -1,3 -2,4 

Πορτογαλία -3,2 -4,8 -3,3 -4,4 -6,2 -6,2 -4,3 -3,0 -3,8 -9,8 -11,2 -7,4 -5,6 -4,8 -4,5 

Σλοβενία -3,6 -3,9 -2,4 -2,6 -2,0 -1,3 -1,2 -0,1 -1,4 -5,9 -5,6 -6,6 -4,0 -14,9 -4,9 

Σλοβακία -12,1 -6,4 -8,1 -2,7 -2,3 -2,9 -3,6 -1,9 -2,4 -7,9 -7,5 -4,1 -4,2 -2,6 -2,9 

Φινλανδία 6,9 5,0 4,1 2,4 2,2 2,6 3,9 5,1 4,2 -2,5 -2,6 -1,0 -2,1 -2,5 -3,2 
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Πίνακας 3: Δημοσιονομικά στοιχεία Ελλάδας, 2001-2014 (Πηγή Eurostat) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Χρέος/ΑΕΠ (%) 100,1 98,3 94,2 95,1 106,9 10,.4 103,1 109,3 126,8 146.0, 171,4 156,9 175 177,1 

Χρέος (δις. €) 152,1 159,5 168,3 183,5 212,8 225,3 240 264,6 301 330,3 356 304,7 319,2 317,1 

Δημοσιονομικό 

έλλειμμα (%) 
-4,5 -4,9 -5,7 -7,6 -5,5 -6,1 -6,7 -9,9 -15,3 -11,1 -10,2 -8,7 -12,3 3,5 

 

 

Πίνακας 4: Ύψος δημοσίου χρέους Ελλάδας 1975-2014 (Πηγή Eurostat) 

Δημόσιο χρέος 

 

Έτος 

Ποσοστό 

του ΑΕΠ 

(%) 

Δις 

€ 

 

Έτος 

Ποσοστό 

του ΑΕΠ 

(%) 

Δις 

 € 

1975 17,33 0,5 

 

1995 93,17 87.0 

1976 16,88 0,6 

 

1996 94,62 98.0 

1977 17,02 0,7 

 

1997 91,76 105.4 

1978 22,08 1,1 

 

1998 89,2 112.1 

1979 21,58 1,3 

 

1999 88,5 118.8 

1980 21,41 1,5 

 

2000 99,64 141.2 

1981 25,44 2,2 

 

2001 100,1 152.1 

1982 28,71 3,1 

 

2002 98,28 159.5 

1983 32,97 4,3 

 

2003 94,26 168.3 

1984 39,34 6,3 

 

2004 95,07 183.5 

1985 45,98 8,9 

 

2005 106,85 212.8 

1986 47,75 11,1 

 

2006 103,41 225.3 

1987 53,66 14,1 

 

2007 103,01 240.0 

1988 58,65 19,7 

 

2008 109,31 264.6 

1989 61,69 23,4 

 

2009 126,78 301.0 

1990 68,22 31,2 

 

2010 146,3 330.3 

1991 70,45 39,8 

 

2011 171,3 356.0 

1992 75,27 49,1 

 

2012 156,9 304.7 

1993 94,39 69,4 

 

2013 175 319.2 

1994 92,52 77,1 

 

2014 177,1 317.1 
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Πίνακας 5: Δημόσιο χρέος ανά δεκαετία 1975-2014 (Πηγή: Eurostat) 

 

Μέση τιμή (% ΑΕΠ) Ποσοστό αύξησης 

1975-1984 24,28 127,01% 

1985-1994 66,86 101,22% 

1995-2004 94,46 2,04% 

2005-2014 137,60 65,75% 

 

Πίνακας 6: Μέση τιμή δημοσίου χρέους και δημοσιονομικού ελλείμματος/πλεονάσματος χωρών 

Ευρωζώνης 2000-2014 (Πηγή: Eurostat) 

 

Μέση τιμή (2000-2014) 

Δημοσιονομικό 

έλλειμμα/πλεόνασμα 

Δημόσιο 

χρέος 

Βέλγιο -1,9 100,0 

Γερμάνια -1,7 68,6 

Εσθονία 0,5 6,2 

Ιρλανδία -4,8 59,4 

Ελλάδα -7,7 124,2 

Ισπανία -3,6 57,9 

Γαλλία -3,8 72,9 

Ιταλία -3,2 109,8 

Κύπρος  -3,5 65,9 

Λετονία -2,6 24,1 

Λιθουανία -3,4 27,8 

Λουξεμβούργο 1,6 12,7 

Μάλτα -4,0 66,7 

Ολλανδία -1,9 54,7 

Αυστρία -2,4 72,6 

Πορτογαλία -5,5 82,3 

Σλοβενία -4,0 36,9 

Σλοβακία -4,8 41,7 

Φινλανδία 1,5 44,0 
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