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1.Εισαγωγή-στόχοι-σκοπός της μελέτης. 

Η παρούσα εισαγωγή συντάχθηκε όταν η Ελλάδα όδευε επίσημα προς την 

συμπλήρωση έξι ετών από την είσοδό της στο πρώτο πακέτο διάσωσης της ή όπως 

είναι ευρέως γνωστό στο φημισμένο Πρώτο Μνημόνιο, δηλαδή της συνεργασίας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να αποφύγει την άτακτη 

χρεοκοπία. Το γεγονός ότι σε αυτήν την εξαετία η Ελλάδα άλλαξε επίσημα τρία 

κυβερνητικά κόμματα, πάνω από έξι υπουργούς οικονομικών και τέσσερις 

πρωθυπουργούς μαρτυρά το γεγονός ότι το ελληνικό ζήτημα δεν έχει οδηγηθεί ακόμη 

σε οριστική ή καλύτερα βιώσιμη λύση.  

Την ελληνική κρίση έχουν κοσμήσει πολλά επίθετα μερικά εκ των οποίων είναι τα 

ακόλουθα: μεγάλη, αναπάντεχη, σοβαρή,  κρίση χρέους και αξιοπιστίας, αλλά κυρίως 

συστημική. Τόνοι χαρτιού και μελάνης έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα έξι χρόνια 

μελετώντας που οφείλεται η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα από το 2009 

και μετά, τι πήγε στραβά στις λύσεις που προτάθηκαν και στην υλοποίηση τους, 

καθώς και τι είναι αυτό που πρέπει να συμβεί για να οδηγήσει, αν γίνεται, την χώρα 

σε ασφαλές χρηματοοικονομικό έδαφος και σε σταδιακή αποκατάσταση της 

ανάπτυξης και του βιοτικού επιπέδου το οποίο υπήρχε πριν την έναρξη της κρίσης. 

Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, είναι κοινή παραδοχή ότι τόσο η Ελλάδα όσο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση βαδίζουν πλέον σε αχαρτογράφητα εδάφη, ακολουθώντας 

δρόμους που δεν έχουν περπατηθεί ποτέ, εφαρμόζοντας λύσεις σε προβλήματα που 

δεν συναντήθηκαν στο παρελθόν. Είναι επίσης κοινή παραδοχή τόσο των 

επιστημόνων όσο και των ερευνητών που ασχολήθηκαν με το ζήτημα, ότι ο κύριος 

λόγος που οι λύσεις που προτάθηκαν έως τώρα δεν ήταν άμεσα αποτελεσματικές ή 

και καθόλου,  επειδή οι προτείνοντες τις λύσεις αυτές δεν φρόντισαν πρώτα να 

κατανοήσουν όλα τα αίτια και τους λόγους που έφεραν την χώρα σε αυτή την 

κατάσταση το 2009 και κυρίως αυτά τα αίτια τα οποία δεν είναι ορατά με την πρώτη 

ματιά. Αυτό  άνοιξε το δρόμο για πολυπληθείς εργασίες, που εστίασαν και εστιάζουν 

στα πραγματικά αίτια της κρίσης στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση της 

οικονομίας της χώρας πριν από την κρίση, στις δομικές/συστημικές αδυναμίες της 

που την έχουν κάνει ευάλωτη σε αυτήν, στην σχέση της με την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, στη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ρόλο του 

κοινού νομίσματος στην προετοιμασία των εδαφών στα οποία έδρασε η κρίση, αλλά 
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και στο πολιτικό σύστημα που επικρατούσε στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια 

μαζί με τις αποφάσεις του. Σε αυτό το μοτίβο κινείται και η παρούσα εργασία.  

Πρώτος και κυριότερος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει, μέσω 

εκτεταμένης μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας, όλες τις διαφορετικές ερμηνείες 

σχετικά με τους πιθανούς παράγοντες που συνέβαλαν στην έναρξη της ελληνικής 

κρίσης. Η εργασία θα παρουσιάσει αρχικά τις σημαντικότερες από αυτές τις απόψεις 

και θα συζητήσει τα βασικά τους σημεία και την πορεία της σκέψης τους. Ακόμη, ως 

μέρος των απόψεων αυτών θα αναλυθούν οι εξωτερικοί παράγοντες αλλά και ο ρόλος 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καθώς και οι σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των 

οικονομιών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, η ένταξη της 

Ελλάδας στην ΟΝΕ, με όλες τις θετικές/αρνητικές συνέπειες  για την μακροπρόθεσμη 

σταθερότητα της στην βάση των πολιτικών που ακολουθούσε και θα δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στους εσωτερικούς παράγοντες, ενώ θα αναλυθεί ιδιαίτερα η κατάσταση των 

μακροοικονομικών στοιχείων της Ελλάδας και θα τονιστούν οι εγγενείς παθογένειες 

του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος, που το κάνει ευάλωτο στην 

εκδήλωση κρίσεων, όπως τις κατέγραψε η βιβλιογραφία που καλύπτει τα έτη μετά 

την εκδήλωση της κρίσης (2010-2016). Στην συνέχεια, θα αναλυθούν οι λόγοι για 

τους οποίους οι ανωτέρω λύσεις, αν και αναλυτικές, δεν είναι απόλυτα 

ικανοποιητικές και δεν προσφέρουν μια πλήρη και σφαιρική εξήγηση της ελληνικής 

κρίσης. 

 Η ενδογένεια και η συστημικότητα είναι τα δύο κυριότερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής κρίσης. Η εργασία θα εστιάσει ιδιαίτερα πάνω στα ενδογενή ελληνικά 

χαρακτηριστικά, συζητώντας μια διαφορετική ερμηνεία της κρίσης από αυτές που 

συζητήθηκαν παραπάνω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις που γίνονταν 

στην Ελλάδα την προ-κρίση εποχή, το μέγεθος τους, το σκοπό και την φύση τους, 

αλλά και τον λόγο που η χώρα προσέλκυε, αν προσέλκυε, αυτού του είδους τις 

επενδύσεις, τονίζοντας ιδιαίτερα αυτές στην αγορά κατοικιών στην Ελλάδα. Θα 

εξεταστεί επίσης με την βοήθεια στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT, η 

πορεία των δημοσίων επενδύσεων και η φύση τους.  

Το υπόλοιπο μέρος της εργασίας είναι οργανωμένο ως εξής: Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται μια σύντομη και περιεκτική μορφή της σημερινής κατάστασης των 

βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της χώρας εν έτει 2016, που δίνει, σε 
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σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες προ κρίσης, μια εικόνα των συνεπειών  της 

για την ελληνική οικονομία και κοινωνία στην εξαετία 2010-2016. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφορες ερμηνείες της ελληνικής κρίσης 

από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και συζητούνται οι πιθανοί παράγοντες που έκαναν 

την Ελλάδα ιδιαίτερα ευάλωτη σε μια χρηματοοικονομική κρίση, όπως αυτή που 

αποκαλύφθηκε το 2009 και παρατίθενται τα βασικά σημεία των ερμηνειών αυτών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο που ακολουθεί, αναλύεται ο τομέας των κατασκευών στην 

Ελλάδα και βαθύτερα η αγορά κατοικιών που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κλάδο 

αυτόν, κυρίως πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της κρίσης και παρουσιάζονται οι 

βασικοί οικονομικοί δείκτες που σχετίζονται με αυτήν, με σκοπό να αποκαλυφθεί ο 

ρόλος των συγκεκριμένων επενδύσεων στην εμφάνιση της Ελληνικής κρίσης από το 

2009 και έπειτα. Η εργασία κλείνει με συμπεράσματα και βιβλιογραφικές αναφορές. 
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2. Σύντομη παρουσίαση της Οικονομικής Κατάστασης της Ελλάδας 

του 2016 

Είναι πραγματικά δύσκολο να περιγράψει κανείς, μέσα σε λίγες σελίδες, την 

κατάσταση μιας χώρας η οποία έχει χτυπηθεί από μια τόσο δυνατή κρίση, η οποία δεν 

περιορίστηκε στην οικονομία, αλλά επεκτάθηκε και στην κοινωνία της, 

μετατρεπόμενη σε μια κρίση αξιών, ηθική και ανθρωπιστική. Υπάρχουν διαφορετικές 

οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορεί κανείς να δει την κατάσταση της Ελλάδας το 

2016 και να αποκτήσει μια πολύ καλή εικόνα των επιπτώσεων που προκάλεσε η 

κρίση, η οποία ακόμη μαίνεται και σίγουρα το έργο της ούτε σταματά αλλά ούτε και 

αντιστρέφεται, όπως φαίνεται, από καμία κυβερνητική πολιτική της τελευταίας 

εξαετίας. 

 Στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μια σύντομη εικόνα της 

Ελλάδας του 2016 και να τονίσει όλα εκείνα τα σημεία τα οποία επηρέασε η κρίση. 

Ακολουθούμε την εξής τακτική: παρουσιάζονται αρχικά κάποια απλά διαγράμματα 

που εξηγούν από κοινού την κατάσταση της οικονομίας της χώρας το 2016 και τις 

συνέπειες της κρίσης σε αυτήν. Στην συνέχεια, η ανάλυση εστιάζει στην κοινωνική 

διάσταση της κρίσης, μελετώντας σχετικές έρευνες με τις κοινωνικές συνέπειες της 

κρίσης και στο τέλος παρατίθεται μια άποψη σχετικά με τις πολιτικές λιτότητας και 

το κατά πόσο η αποτελεσματικότητα τους συνδέεται με ενδογενείς παράγοντες της 

χώρας στην οποία εφαρμόζονται. Η τελευταία ανάλυση μας εισάγει στα επόμενα 

κεφάλαια που συζητούνται τα αίτια της ελληνικής κρίσης εκτενώς. 

Η έκταση της οικονομικής κρίσης. 

Εισάγοντας το πρώτο κομμάτι, αυτό της ανάλυσης της ελληνικής οικονομίας εν έτει 

2016, το διάγραμμα 1 
1
παρουσιάζει την εξέλιξη του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών 

της Ε.Ε. από το 1980 έως  και το 2015. Η πορεία της Ελλάδας αρχικά ακολουθεί τα 

έτη 1980-2009 την ανοδική τάση των υπολοίπων χωρών και παραμένει κοντά στους 

μέσους όρους Ε.Ε. και Ευρωζώνης. Από το 2009 και μετά όμως διαγράφεται 

εξαιρετικά πτωτική σε σχέση με την πλειονότητα των υπολοίπων χωρών και είναι 

σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η χώρα απομακρύνεται τόσο από τον μέσο όρο της 

                                                           
1
 Οι πηγές των διαγραμμάτων αυτού του κεφαλαίου είναι τα δεδομένα που τηρούν η Παγκόσμια 

Τράπεζα, η Eurostat, τα δεδομένα που τηρεί ο ΟΟΣΑ αλλά και μια ανάλυση του World Economic 
Forum (με ημ/νία 15/02/2015). 
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Ε.Ε. ο οποίος μετά από μια μικρή κάμψη το 2009 συνεχίζει την ανοδική του πορεία, 

όσο και από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης που ακολουθεί παρόμοια 

πορεία. Χαρακτηριστική είναι η διαφορά του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας τα 

έτη 2009 και 2015, καθώς το 2009 βρισκόταν στο όριο των 30.396$ κατ' άτομο, ενώ 

το 2015 είχε υποχωρήσει στα 26.268$ κατ' άτομο. Σε απόλυτα μεγέθη (εκφρασμένα 

σε δις δολάρια ) ο αντίστοιχος πίνακας αναφέρει μια μείωση του ΑΕΠ από 337,6 δις 

$ το 2009 σε 285,2 δις $ το 2015 ( σε ποσοστά η σωρευτική αυτή μεταβολή ανέρχεται 

στο – 15,5 %). 

Διάγραμμα 1: Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας και της Ε.Ε. (σε χιλ. εκ. $)
2
 καθώς 

και μέσοι όροι Ε.Ε. και Ευρωζώνης, 1980-2015 (πηγή: OECD) 

 

Αυτό μεταφράζεται σε ανάλογη μείωση στην αξία της συνολικής παραγωγής της 

χώρας αυτά τα 8 χρόνια και κοστολογείται σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, 

αλλά και στην απώθηση της επενδυτικής συμπεριφοράς. Στην συνέχεια της 

ανάλυσης, τα διαγράμματα 2.1 και 2.2 παρουσιάζουν την εξέλιξη του χρέους καθώς 

και του δημοσιονομικού ελλείμματος  σαν ποσοστά του ΑΕΠ, από το 2007 έως το 

2015.Στο διάγραμμα 2.1 παρουσιάζεται η πορεία του Δημοσίου Χρέους σαν ποσοστό  

                                                           
2
 Τα στοιχεία που παρέχει ο ΟΟΣΑ για την διασφάλιση συγκρισιμότητας μεταξύ των χωρών προσμετρούνται σε χιλιάδες εκ. $ 

(1 χιλ .εκ $=1 δις $) 
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Διάγραμμα 2.1: Εξέλιξη της μεταβλητής του Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας και 

επιλεγμένων χωρών της Ευρωζώνης, 2007-2015 (πηγή: OECD).

 

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη της μεταβλητής του Δημοσιονομικού Ελλείμματος της 

Ελλάδας και επιλεγμένων χωρών της Ευρωζώνης, 2007-2015 (πηγή: OECD). 
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του ΑΕΠ των χωρών (κάθετος άξονας ποσοστό του ΑΕΠ) ενώ στο διάγραμμα 2.2 

παρουσιάζεται η πορεία του Δημοσιονομικού ελλείμματος πάλι σαν ποσοστό του 

ΑΕΠ των χωρών (κάθετος άξονας ποσοστό του ΑΕΠ). Η κρίση της Ελλάδας συνεχώς 

αναφέρεται ως μια κρίση υπερβολικού χρέους. Όπως παρατηρείται από το εν λόγω 

διάγραμμα, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν 

μείωσαν το χρέος της Ελλάδας σαν ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά το αύξησαν κοντά στο 

εξωφρενικό 180% το 2014, με το δημόσιο έλλειμμα να κινείται σε διψήφια νούμερα, 

να μην περνά σε θετικά ποσοστά και πλεόνασμα όπως αναμενόταν το 2014 και να 

αυξάνεται εκ νέου την τελευταία αναφερόμενη χρόνια που είναι το 2015. Η Ελλάδα, 

μετά από 8 χρόνια κρίσης, έχει πολύ μεγαλύτερο χρέος από αυτό με το οποίο 

ξεκίνησε το 2009, κάτι το οποίο μόνο δυσοίωνο μπορεί να είναι. Από αυτό το 

διάγραμμα φαίνεται και η μεγάλη αντίθεση της χώρας από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, 

καθώς μόνο Ιταλία και Πορτογαλία έχουν επίπεδα χρέους που φτάνουν πάνω από το 

130% του ΑΕΠ τους  και οι ειδοποιείς διαφορές των τριών οικονομιών, έλλειψη 

βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα, κακή θέση της χώρας στον «πίνακα» της 

ανταγωνιστικότητας και έλλειψη προσέλευσης επενδύσεων ειδικά μακροπρόθεσμων, 

δυσχεραίνουν την θέση της Ελλάδας. Ωστόσο, η κατάσταση της οικονομίας μιας 

χώρας δεν στηρίζεται μόνο στο πως εξελίσσεται το χρέος της και το ΑΕΠ της. 

Περιλαμβάνει και την εξέλιξη της απασχόλησης και συναφών μεγεθών της. Στο 

διάγραμμα 4 έχουμε ένα τέτοιο μέγεθος, το συνολικό ποσοστό ανεργίας στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2016, πλαισιωμένο από τους μέσους όρους για 

την Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, σε στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. 

Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια με ποσοστό 23.1%, το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από το διπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης που φτάνει το 9.8%, 

αλλά και όλης της Ε.Ε που είναι ακόμη μικρότερο στο 8.3%. Σε αυτή την περίπτωση 

η Ελλάδα φτάνει κοντά στο τριπλάσιο του μέσου όρου της Ε.Ε. Ένα τέτοιο στοιχείο 

ευνοεί πρακτικές όπως η ανασφάλιστη εργασία καθώς και σχέσεις εκμετάλλευσης 

μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως είναι οι απλήρωτες υπερωρίες και η μη 

έγκαιρη πληρωμή των εργαζομένων, αλλά αφετέρου υποδεικνύει ένα εργασιακό 

περιβάλλον όπου η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας έχει φτάσει στο έπακρο, με 

τους εργαζομένους να μην προστατεύονται ουσιαστικά από κανέναν νόμο και θεσμό. 

Σε ένα τέτοιο κατεστραμμένο περιβάλλον εργασίας με ουσιαστικά 
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Διάγραμμα 3: Ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016 (πηγή: Eurostat). 

 

μηδενικές ευκαιρίες για κάποιον που μένει ξαφνικά άνεργος, ειδικά αν είναι 

νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, μόνη διέξοδος είναι η μετανάστευση. Αυτή η 

τακτική στερεί σταδιακά από την χώρα εργαζόμενους που θα μπορούσαν να παίξουν 

ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας.  

Τα  αποτελέσματα του διαγράμματος 3 συμπληρώνονται από το διάγραμμα 4 που 

παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας από το 2004 έως το 

2014 ανά ηλικιακή ομάδα. Αυτό που αξίζει να παρατηρηθεί είναι η χειροτέρευση του 

ποσοστού ανεργίας από το έτος 2008 και σε όλα τα έτη που ακολουθούν, αλλά και το 

γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται, όσο μειώνεται η ηλικιακή ομάδα. Δύο 

είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε για την Ελλάδα του 2016 και τις 

συνέπειες της οχταετούς κρίσης σε αυτήν: α) η οχταετής διαδικασία προσαρμογής και 

οι συναφείς διαρθρωτικές μεταβολές δεν διαχύθηκαν στην αγορά εργασίας και δεν 

τόνωσαν την πραγματική οικονομία, οδηγώντας σε εκτόξευση τα ποσοστά ανεργίας 

και β) η εξέλιξη αυτή επηρέασε πάρα πολύ τα νεανικά στρώματα και έχει πλέον 

σχεδόν εξαλείψει τις ελπίδες ενός νέου πτυχιούχου σε μια επιστήμη να βρει δουλειά   
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Διάγραμμα 4: Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα στην Ελλάδα και 

επιλεγμένες χώρες της Ευρωζώνης, 2004-2014 (πηγή: World Economic Forum). 

 

στον τομέα και στο αντικείμενο του. Η Ελλάδα όχι μόνο αδυνατεί να εκμεταλλευτεί 

τους πτυχιούχους  που η ίδια παράγει, αλλά τους στρέφει και στο εξωτερικό, κάτι που 

παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα 5, το οποίο αντλήθηκε από σχετική έρευνα 

των Labrianidis και Pratsinakis (2014) σχετικά με την εξωτερική μετανάστευση 

Ελλήνων κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το ποσοστό Ελλήνων κατόχων 

μεταπτυχιακών και ανωτέρων τίτλων που μεταναστεύουν στο εξωτερικό αυξάνεται 

σταδιακά από τη δεκαετία 1970-79 και εκτινάσσεται από το 20% κατά μέσο όρο την 

πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα σε πάνω από 60% την πρώτη πενταετία της κρίσης, 

2010-2015. 

Τα επόμενα δυο διαγράμματα επιστρέφουν στην ανάλυση της οικονομίας της 

Ελλάδας στα χρηματοοικονομικά μεγέθη. Τα διαγράμματα αυτά εστιάζουν στον 

τραπεζικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στα μεγέθη των τραπεζικών καταθέσεων στις 

ελληνικές τράπεζες. 

Η αντίδραση των καταθετών στην αρχή μιας κρίσης είναι πάντα κρίσιμης σημασίας, 

όπως αποδείχτηκε και στην Μεγάλη Ύφεση το 1929 όσο και στην Παγκόσμια κρίση 

του 2007, αλλά και σε κάθε μικρότερη είτε αυτή ήταν εγχώρια είτε επεκτεινόταν σε 

παραπάνω από μια χώρες. 
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Διάγραμμα 5: Κατανομή ανά δεκαετία των μεταναστευόντων από την Ελλάδα 

κατόχων Μεταπτυχιακών και ανωτέρων τίτλων. (πηγή: Outward migration from 

Greece during the crisis survey, 2015, Labrianidis and Pratsinakis).

 

Διάγραμμα 6: Ιδιωτικές καταθέσεις (δις €) των ελληνικών τραπεζών, 2000-2014, 

(πηγή: World Economic Forum). 

 

Ο αρχικός πανικός των καταθετών και η τάση τους να αποσύρουν καταθέσεις από τις 

τράπεζες, ουσιαστικά προκαλεί  γενικά μια δυσκαμψία στους οργανισμούς αυτούς, οι 

οποίοι βλέποντας τα αποθέματα ρευστού τους να μειώνονται γίνονται πάντα πιο 

επιφυλακτικοί και φειδωλοί  στην χορήγηση δανείων τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε 

ιδιώτες. Δεν είναι λίγες μάλιστα οι περιπτώσεις υγειών οργανισμών που χρεοκόπησαν 
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πρόσφατα λόγω αυτής της επίδρασης πανικού των καταθετών, αλλά και υγειών 

επιχειρήσεων που ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση και έφτασαν έως το κλείσιμο, λόγω 

της επιφυλακτικότητας των τραπεζών ως προς την χορήγηση δανείων.  

Το διάγραμμα 6 παρουσιάζει το σύνολο των ιδιωτικών καταθέσεων σε δις ευρώ στις 

ελληνικές τράπεζες και δείχνει την παραπάνω πρακτική η οποία ακολουθήθηκε από 

τους έλληνες καταθέτες μετά τον Απρίλιο του 2010 οπότε και υπογράφηκε το 

λεγόμενο Πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας, που συνοδεύτηκε από το πρώτο κύμα 

διαρθρωτικών μεταβολών και αλλαγών στη φορολογία, τις εργασιακές συνθήκες και 

σχέσεις κτλ. Το τέλος μιας μακράς περιόδου αύξησης των χρηματικών καταθέσεων 

στις ελληνικές τράπεζες, η οποία συνόδευε το γενικότερο καλό επενδυτικό και 

οικονομικό κλίμα αυξημένης εμπιστοσύνης και ευημερίας, ήρθε το 2009, οπότε και 

έσκασε ουσιαστικά η ελληνική φούσκα, με την ανακοίνωση της νεοεκλεγείσας 

κυβέρνησης Παπανδρέου, για ένα έλλειμμα υπερδιπλάσιο εκείνων που είχε 

προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.  

Με την ανακοίνωση των μέτρων και την υπογραφή των πρώτου κολοσσιαίου 

πακέτου στήριξης των 110 δις ευρώ, τα συνολικά αποθέματα στις ελληνικές τράπεζες 

μειώθηκαν σε 2 έτη κατά τουλάχιστον 75 δις ευρώ . Κατά συνέπεια, ενώ οι ελληνικές 

τράπεζες έλαβαν μεγάλο μέρος του πακέτου αυτού για να σταθεροποιηθούν, η φυγή 

καταθέσεων σταδιακά τις επανέφερε σε παρόμοια θέση. Σαν συνέπεια έκλεισαν οι 

στρόφιγγες παροχών ρευστού προς την πραγματική οικονομία.  

Το διάγραμμα 7 από την άλλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή των 

χρηματικών καταθέσεων σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωζώνης με παρόμοια σύνθεση 

χρηματοπιστωτικού τομέα με την Ελλάδα και δείχνει ότι ενώ οι άλλες χώρες 

διατηρούσαν το επίπεδο της μεταβολής των καταθέσεων σε θετικό επίπεδο, η Ελλάδα  

πέρασε σε καθαρή μείωση καταθέσεων το 2010 αγγίζοντας και το μείον 20% το 

2012. Έκτοτε η μεταβολή μπορεί να εξομαλύνθηκε αλλά δεν έπαψε να είναι 

αρνητική, δηλαδή οι καταθέτες συνεχίζουν να παίρνουν τα χρήματα τους από τις 

ελληνικές τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν εσωτερικό πρόβλημα καταθέσεων και 

είναι φειδωλές στην χορήγηση δανείων και την χρηματοδότηση επενδυτικών 

σχεδίων.  
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Αυτό που μπορούν να μας διδάξουν τα παραπάνω διαγράμματα είναι πως η θέση και 

η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όχι μόνο δεν βελτιώθηκε στην διάρκεια της 

τελευταίας εξαετίας, αλλά χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο, παρά τις προσπάθειες και 

τις όποιες διαρθρωτικές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις επιχειρήθηκαν. Αυτό 

ασφαλώς δεν μπορεί να χρεωθεί μόνο στους διαμορφωτές των πολιτικών αυτών, 

αλλά και σε βαθύτερα αίτια τα οποία θα έπρεπε να έχουν λάβει υπόψη τους, τα 

περισσότερα από τα οποία είναι ενδογενή, κάτι που επίσης θα συζητηθεί στα επόμενα 

κεφάλαια.  

Διάγραμμα 7: Ρυθμοί μεταβολής των ιδιωτικών καταθέσεων των τραπεζών της 

Ελλάδας και επιλεγμένων χώρων της Ευρωζώνης, 2008-2014, (πηγή: World 

Economic Forum). 

 

Συνέπειες της κρίσης σε κοινωνικό επίπεδο. 

Πέρα και πάνω από τις οικονομικές συνέπειες, η κρίση την οποία περιέγραψαν 

γλαφυρά τα διαγράμματα και η σχετική ανάλυση, αποτέλεσε και γενέτειρα 

κοινωνικής ανισότητας, φτώχειας και άλλων κοινωνικών συνεπειών, οι οποίες συχνά 

προβλέπονται από τους οικονομικούς αναλυτές, καθώς δεν παρουσιάζονται με 

εντυπωσιακά διαγράμματα. Οι κοινωνικές συνέπειες που θα αναλυθούν κρύβονται 

πίσω από κάθε διάγραμμα που περιγράψαμε παραπάνω και αποτελούν άμεση 
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συνέπεια των όσων αυτά περιγράφουν. Η ανάλυση μας θα ακολουθήσει την εκτενή 

δουλειά των Matsaganis και Leventi (2010, ενημερωμένη έκδοση 2014) 

προσαυξημένη και ενισχυμένη από άλλες σχετικές έρευνες και θα εστιάσει στα 

βασικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις τους σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες 

(social impacts) της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στους σχετικούς δείκτες 

φτώχειας, ανισότητας και κοινωνικού βάρους των διαφόρων κοινωνικών ομάδων.  

Αρχικά, αναφερόμενοι στις κοινωνικές συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης μπορούμε 

να τις διαχωρίσουμε σε αυστηρά κοινωνικές, που εισέρχονται στη διάρθρωση των 

κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών και μετρούν διάφορα μεγέθη, από τον 

αριθμό των αναλφάβητων έως και τον αριθμό των αυτοκτονιών αυτά τα οχτώ χρόνια 

και σε κοινωνικοοικονομικές που εστιάζουν σε ευρύτερα θέματα, όπως η φτώχεια και 

οι διάφορες εκφάνσεις της, η σχέση πλουσίων-φτωχών, το επίπεδο της ανισότητας 

κ.α.  

Οι Matsaganis και Leventi (2010,2014) αλλά και οι Koutsogeorgopoulou et al (2014) 

μελετούν το δεύτερο θέμα και διατυπώνουν ερωτήματα όπως: ποιες ήταν οι 

επιπτώσεις της κρίσης στη διανομή του εισοδήματος, υπήρξε αύξηση της φτώχειας 

και της ανισότητας στην χώρα, και αν ναι, πόση ήταν αυτή; Ποιος ήταν ο 

διαμερισμός του κοινωνικού βάρους της κρίσης και των μέτρων δημοσιονομικής 

προσαρμογής στις διάφορες κοινωνικές ομάδες; Πόσο δίκαιος κρίνεται αυτός; Ισχύει 

ότι υπήρξε διεύρυνση του χάσματος πλουσίων-φτωχών, με τους πρώτους να 

βελτιώνουν την θέση τους και τους δεύτερους να την χειροτερεύουν; 

Είναι ήδη γνωστό πως τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής έβλαψαν τις διάφορες 

κοινωνικές ομάδες, με διαφορετικό μεν αλλά άμεσο τρόπο, ενώ η επακόλουθη 

καθίζηση της οικονομίας επέφερε ένα δεύτερο έμμεσο χτύπημα στις ίδιες ομάδες, 

μέσω της συρρίκνωσης της αγοράς εργασίας και των λιγοστών  πιθανών διεξόδων για 

τις ομάδες αυτές, χειροτερεύοντας ακόμη περισσότερο την θέση τους. Είναι επίσης 

γνωστό ότι δεν υπέστησαν όλες οι κοινωνικές ομάδες το ίδιο μέγεθος επιβάρυνσης. 

Οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα, δέχτηκαν 

όχι ένα αλλά πολλαπλά πλήγματα μέσω επαναλαμβανόμενων μειώσεων σε μισθούς, 

συντάξεις και λοιπές οικονομικές παροχές.  
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Πιο συγκεκριμένα, εστιάζοντας στο άρθρο των Koutsogeorgopoulou et al (2014), 

παρέχονται ορισμένα σημαντικά στοιχεία για την πορεία των δεικτών αυτών στην 

προ κρίσης Ελλάδα. Αναφέρεται ότι για μιάμιση δεκαετία πριν την έναρξη της κρίσης 

το 2009 υπήρχε γενική βελτίωση των κοινωνικών δεικτών στην χώρα (δείκτες 

σχετικοί με τα παρεχόμενα επίπεδα υγείας και περίθαλψης, βρεφική θνησιμότητα, 

επίπεδο εκπαίδευσης κ.α.). Συγκεκριμένα για την εισοδηματική ανισότητα, 

αναφέρεται ότι παρέμεινε γενικά σταθερή στα ίδια επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα στην 

λοιπή Ε.Ε. και ΟΟΣΑ αυξανόταν. Ακόμη, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να 

τονιστεί είναι ότι στην προ κρίση περίοδο η αυξημένη οικιακή ιδιοκτησία και η 

χρήση των οικιών σαν μορφές επενδύσεων (assets) επηρέασε κατά τους συγγραφείς 

θετικά την μείωση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας. 

Η εικόνα αλλάζει άρδην στα χρόνια της κρίσης. Επιστρέφοντας στους Matsaganis και 

Leventi (2010,2014) και στα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η φτώχεια 

στην χώρα, με στοιχεία μέχρι και το 2012, οι συγγραφείς αναδεικνύουν τρία 

συγκεκριμένα: 

α) Ποσοστό φτώχειας (standard poverty rate) το οποίο δηλώνει το ποσοστό των 

ατόμων με εισόδημα κάτω από το 60% της διαμέσου της εισοδηματικής κατανομής. 

Αυτό είναι ένα μέτρο της φτώχειας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από χώρες και 

οργανισμούς και χρησιμοποιείται σε εμπειρικές μελέτες. 

β) Ποσοστό φτώχειας με βάση το 2009 (poverty rate in 2009 median), το οποίο είναι 

ουσιαστικά το ίδιο μέτρο, με την διαφοροποίηση ότι αντί για τον διάμεσο του 2012 

χρησιμοποιείται αυτός του 2009, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί σαν έτος βάσης. Το 

συγκεκριμένο μέτρο ουσιαστικά θα απεικονίσει το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων 

που το έτος 2012 δεν μπορούσαν να αγοράσουν το ίδιο τυπικό καλάθι αγαθών που το 

έτος 2009 μόλις μπορούσαν να το αγοράσουν όσοι ήταν ακριβώς πάνω από το όριο 

της φτώχειας.  

γ) Κατώφλι ακραίας φτώχειας ( extreme poverty threshold ) το οποίο μετρά το 

ποσοστό εκείνο των ανθρώπων που δεν είναι σε θέση να αγοράσουν το φθηνότερο 

δυνατό πακέτο αγαθών, το οποίο εξασφαλίζει την επιβίωση τους. Το συγκεκριμένο 

μέτρο δηλαδή, μετρά την φτώχεια πιο άμεσα για ένα άτομο και όχι σε σχέση με άλλα 

άτομα στην ίδια χρονιά ή με το ίδιο άτομο το 2009 (Matsaganis, Leventi, 2014 
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σελ.214-215). Όπως φαίνεται από τον πίνακα με τα σχετικά μέτρα υπήρξε μια μικρή 

αύξηση του ποσοστού φτώχειας από το 2009 στο 2012, η οποία χαρακτηρίζεται 

μέτρια, ενώ από την άλλη το δεύτερο μέτρο παρουσίασε εντυπωσιακή και απότομη 

αύξηση και σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες διπλασιάστηκε. Διαφορετικά, ο αριθμός 

των ατόμων που ήταν μόλις κάτω από το όριο της φτώχειας του 2009, το 2012 

διπλασιάστηκε σχεδόν. Το τρίτο μέτρο, ακόμη πιο δυσοίωνο, φανερώνει πως το 

ποσοστό των ατόμων που το 2012 δεν μπορούσαν ουσιαστικά να εξασφαλίσουν την 

επιβίωση τους ανερχόταν στο 9,8% του συνολικού πληθυσμού. 

Πινάκας 1: Μέτρηση της φτώχειας στην Ελλάδα (από : Matsaganis, Leventi (2014), 

p.215) 

 

Ο ίδιος πίνακας μας πληροφορεί μέσα από τα ίδια στοιχεία για διαφορετικές 

κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες, ότι αυτοί που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν 

οικογένειες με παιδιά, οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και οι νέοι σε σχέση με 

τους ηλικιωμένους, κάτι στο οποίο συμφωνούν και οι Koutsogeorgopoulou et al 
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(2014) που αναφέρουν ότι η αύξηση στην σχετική φτώχεια επηρέασε πιο πολύ τις 

νέες ηλικίες (30-44) περισσότερο από τις υπόλοιπες αλλά και τους ήδη άνεργους. 

Επίσης, κάνοντας διάκριση και μεταξύ των τύπων εργασίας, αναφέρουν ότι τα 

ποσοστά φτώχειας των εργαζομένων στον δημόσιο και στον τραπεζικό τομέα 

παρέμειναν σχετικά χαμηλά, σε σχέση με τους λοιπούς εργασιακούς τομείς.  

Μια πιο πρόσφατη μελέτη των Botsani και Mitrakos (2016) χρησιμοποιώντας 

δεδομένα για τα έτη 2009-2014, κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ 

των χωρών της Ε.Ε. όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού κάτω από το όριο της 

φτώχειας, αλλά και τελευταία όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών 

κοινωνικής προστασίας που έχουν σκοπό την μείωση της φτώχειας.  

Τα παραπάνω στοιχεία, αν και λίγα, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για το μέγεθος 

της κρίσης και των κοινωνικών συνεπειών της, όχι αυτή τη φορά άμεσα στα 

εισοδήματα των πολιτών, αλλά και στην δυνατότητα τους να έχουν ένα αξιοπρεπές 

βιοτικό επίπεδο. Αυτές οι συνέπειες δυστυχώς δεν μπορούν να απαλειφθούν με την 

μείωση του ελλείμματος ή του μεγέθους του χρέους ή λοιπών μεγεθών που 

παρουσιάσαμε νωρίτερα στο εν λόγω κεφάλαιο και επιπλέον δεν μπορούν να 

απαλειφθούν μέσα σε ορίζοντα πενταετίας ή δεκαετίας.  

Περνώντας στους δείκτες ανισότητας, οι Matsaganis και Leventi (2014) 

παρουσιάζουν δύο βασικούς δείκτες για την Ελλάδα για τα έτη 2009-2012, τον δείκτη 

Gini ο οποίος δείχνει το γενικό επίπεδο ανισότητας στο σύνολο των εισοδηματικών 

κατηγοριών και το δείκτη μεριδίων εισοδημάτων (S80/S20) ο οποίος δείχνει το 

μερίδιο του πλούτου της οικονομίας που κατείχε το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού 

σε σχέση με το αντίστοιχο μερίδιο του φτωχότερου 20%. Οι συγγραφείς αναφέρουν 

αύξηση και των δύο δεικτών που υποδηλώνει αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας 

στην Ελλάδα, η οποία ξεκινά από το έτος 2011 και συνεχίζεται ακόμη πιο έντονα το 

2012. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης S80/S20 αυξήθηκε κατά περίπου 0,4% από το 

2010 στο 2011 και κατά 1,1% το 2012, κάτι που υποδηλώνει ότι το μερίδιο του 

εισοδήματος που κατέχει το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού αυξήθηκε κατά 1,1 

φορές. Οι Botsari και Mitrakos (2016) κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση 

της Ε.Ε. όσον αφορά τον δείκτη αυτόν, ενώ μόνο η Ισπανία είχε το 2014 υψηλότερο 

δείκτη Gini από την Ελλάδα, μόλις κατά 1%. 
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Η σύνοψη των παραπάνω μελετών μας οδηγεί στο γεγονός πως το κοινωνικό 

αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα, ήταν εξίσου σημαντικό με το 

οικονομικό αποτέλεσμα, αν όχι σημαντικότερο. Οι δείκτες της φτώχειας και της 

ανισότητας οδηγήθηκαν σε αύξηση, οι υπερβολικά φτωχοί εκτοξεύθηκαν όπως και οι 

άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ και σε αύξηση οδηγήθηκαν και οι 

δείκτες της εισοδηματικής ανισότητας.  

Η συνολική εικόνα που μας δίνει το κεφάλαιο μέχρι τώρα για την Ελλάδα του 2016 

είναι ότι τα οχτώ χρόνια ύφεσης και διαρθρωτικών μεταβολών δεν έχουν επηρεάσει 

θετικά την Ελλάδα (όπως αναμενόταν), επιδεινώνοντας τους κοινωνικούς και 

οικονομικούς δείκτες της χώρας. Ένα άμεσο ερώτημα που ανακύπτει από αυτά τα 

συμπεράσματα είναι το εξής: είναι η λιτότητα και οι συναφείς πολιτικές κατάλληλες 

για να οδηγήσουν την Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης ή μήπως οι χαράσσοντες 

την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πολιτική έχουν πάρει μια λάθος στροφή και μένοντας 

προσκολλημένοι σε μια πολιτική που δεν αποδίδει, αφενός χάνουν χρόνο και 

αφετέρου καταστρέφουν περαιτέρω την οικονομία και την κοινωνία της χώρας;  

Για να δώσουμε μια απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα στραφούμε στην μελέτη 

ενός άρθρου του Μonastiriotis (2014),ο οποίος επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο 

εάν η πολιτική λιτότητας επιδρά θετικά για την Ελλάδα και αν ναι, για ποιο λόγο δεν 

συμβαίνει αυτό. Στο πολύ πρόσφατο άρθρο του ο Monastiriotis εξετάζει ουσιαστικά, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από ποιες προϋποθέσεις 

μπορεί η πολιτική της λιτότητας να φέρει θετικά αποτελέσματα στην οικονομική 

ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του συγγραφέα, υπάρχουν δυο κατηγορίες 

χωρών που παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την αντίδραση 

τους στις πολιτικές λιτότητας. Χώρες που είδαν πολύ σημαντικά οφέλη από αυτές τις 

πολιτικές σε μεσοπρόθεσμο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα οι αρνητικές συνέπειες όπως 

η καθυστέρηση της ανάπτυξης ή και η αντιστροφή της, να είναι μόνο 

βραχυπρόθεσμης κλίμακας και χώρες που έχουν δει πλήρη αποτυχία των πολιτικών 

λιτότητας και νιώθουν τις αρνητικές συνέπειες στον υπερθετικό βαθμό.  

Σε τι μπορεί να διαφέρουν οι δυο κατηγορίες των χωρών, ποια είναι δηλαδή τα 

εγχώρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την εφαρμογή των πολιτικών αυτών; Η 

μελέτη εξετάζει, εκτός των άλλων και δυο βασικούς παράγοντες που διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα και την επίδραση τους. Αυτή είναι η κυβερνητική δραστηριότητα και 
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το μέγεθος του ανοίγματος του εγχώριου εμπορίου στις διεθνείς αγορές, που κατά τον 

συγγραφέα επηρεάζουν οι πολιτικές λιτότητας, την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα 

του χρέους μιας χώρας.  

Σε πρώτο βαθμό μελετάται η αιτιώδης σχέση λιτότητας και ανάπτυξης σε ένα δείγμα 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο κάθε φορά διαφέρει και αποδεικνύεται ότι 

η αρνητική ή θετική σχέση της λιτότητας (δημοσιονομική σμίκρυνση της οικονομίας) 

με την ανάπτυξη, εξαρτάται πολύ από το δείγμα χωρών που εξετάζεται. Η απουσία 

της Ελλάδας από το δείγμα συνεπάγεται ότι η σχέση γίνεται στατιστικά ασήμαντη και 

η επεξηγηματικότατα του υποδείγματος, μέσω του  R
2
, μειώνεται κατά 8 φορές. 

Ακόμη, η διεύρυνση του δείγματος στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης και των 

λοιπών χωρών που έχουν δεμένο νόμισμα με το ευρώ, παρουσία και της Ελλάδας 

αυτή την φορά, κάνει την σχέση των δύο μεταβλητών να εξαφανίζεται εντελώς. 

Ακόμη, ο συγγραφέας διακρίνει μεταξύ ομάδων χωρών όπως η Ελλάδα, Ισπανία, 

Ολλανδία πως το κόστος των πολιτικών λιτότητας σε όρους ανάπτυξης είναι υψηλό 

και σε χώρες όπως η Ιρλανδία, Γερμανία και Μάλτα συμβαίνει το αντίθετο.  

Η εξέταση των λοιπών μεταβλητών αποκαλύπτει περαιτέρω εξάρτηση της επίδρασης 

της λιτότητας από εγχώρια χαρακτηριστικά. Σε χώρες με αυξημένη έκθεση στο 

διεθνές εμπόριο, η σχέση λιτότητας-ανάπτυξης είναι ασήμαντη και όχι αρνητική, ενώ 

το αντίθετο συμβαίνει σε χώρες με μειωμένη έκθεση στο διεθνές εμπόριο. Στις 

τελευταίες μάλιστα υπολογίζεται ότι 1% χρηματοοικονομική συρρίκνωση οδηγεί σε 

3,5% περίπου μείωση του ΑΕΠ των χωρών αυτών. Από την άλλη χώρες με υψηλή 

κυβερνητική ποιότητα
3
 δίνουν και πάλι μία μη αρνητική σχέση μεταξύ λιτότητας και 

ανάπτυξης και μάλιστα ακραία θετική. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η αυξημένη 

αποτελεσματικότητα μιας ποιοτικής κυβέρνησης στο να σχεδιάζει και να υλοποιεί 

σωστά στοχευόμενες πολιτικές, κάνουν τα οφέλη από αυτές να μεγιστοποιούνται. Το 

αντίστροφο συμβαίνει με το γκρουπ χωρών με χαμηλή ποιότητα κυβερνήσεως, όπου 

η σχέση λιτότητας και ανάπτυξης είναι αρνητική, σχετική ελαστικότητα μείον 3,6%, 

και στατιστικά σημαντική.  

Τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας που παρουσιάστηκαν εδώ συνηγορούν σε  

δύο  γεγονότα. Πρώτον, η λιτότητα δεν είναι απαραίτητα αρνητική για την ανάπτυξη 
                                                           
3
 χρησιμοποιούνται τρεις δείκτες γι αυτό το μέγεθος και κάθε χώρα κατατάσσεται σε  high/low 

government quality ανάλογα με το που βρίσκεται σε σχέση με το μέσο του κάθε δείκτη (βλ. 
Monastiriotis 2014). 
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μιας χώρας, υπάρχουν χώρες στις οποίες έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη σε βάθος 

χρόνου και ζημίες μόνο βραχυχρόνια. Δεύτερον, η φαινομενική αποτυχία της 

λιτότητας, δηλαδή η αρνητική σχέση της με την ανάπτυξη, είναι αποτέλεσμα κυρίως 

παραγόντων που εδράζονται στο εσωτερικό της χώρας και έχουν άμεση σχέση με το 

είδος της πολιτικής, αλλά και με το είδος της χώρας στην οποία εφαρμόζεται. 

Επιστρέφοντας στην συζήτηση για την Ελλάδα και τις συνέπειες της κρίσης στην 

χώρα την τελευταία οχταετία και υπό το φως των τελευταίων στοιχείων που μόλις 

παρουσιάστηκαν, μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα: οι αρνητικές 

συνέπειες των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε 

οικονομικό επίπεδο που παρατηρήθηκαν στην παραπάνω ανάλυση, οφείλονται στο 

ότι υπάρχουν διάφορα ενδογενή χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, τα οποία αποτρέπουν 

τις πολιτικές αυτές να δράσουν σωστά και αντιστρέφουν ακόμα και τα αποτελέσματα 

τους, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο την Ελλάδα σε ύφεση.  

Συνεπώς, όποιος επιθυμεί να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια και τις αληθινές αιτίες 

της κρίσης στην Ελλάδα και τους λόγους που η χώρα βρέθηκε στη τωρινή της 

κατάσταση, θα πρέπει να ξεκινήσει από τα χαρακτηριστικά εκείνα και τις αιτίες οι 

οποίες έχουν άμεση σχέση με την ίδια την χώρα, τη διάρθρωση της, το πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα και τη λειτουργία του, καθώς και άλλες αιτίες με αμιγώς 

ελληνικές ρίζες. Αυτό επιχειρούν να κάνουν τα επόμενα δυο κεφάλαια της εργασίας, 

με το πρώτο να μελετά την υπάρχουσα βιβλιογραφία γύρω από τις ερμηνείες της 

ελληνικής κρίσης και τις αιτίες της. 
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3. Απόπειρες ερμηνείας της Ελληνικής κρίσης- Βιβλιογραφική 

ανασκόπηση.  

Το παρόν κεφάλαιο έχει σκοπό να παρουσιάσει, μέσω εντατικής βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, τις διάφορες ερμηνείες γύρω από τα αίτια της Ελληνικής κρίσης. 

Καλύπτεται η πρόσφατη βιβλιογραφία, η οποία μάλιστα εκτείνεται και σε άρθρα τα 

όποια δημοσιεύτηκαν τους τελευταίους μήνες του 2016 (καλύπτονται συνολικά τα 

έτη 2009 έως 2016) και συζητούνται όλες οι πιθανές ερμηνείες και γνώμες που 

διατυπώθηκαν σχετικά με τους πραγματικούς λόγους που οδήγησαν στην έκρηξη της 

κρίσης.  

Η βιβλιογραφία χωρίζεται σε δυο κατηγορίες. Αφενός υπάρχουν κάποιες πηγές οι 

οποίες παρουσιάζουν μια ερμηνεία της κρίσης, στην βάση κάποιας συγκεκριμένης 

οικονομικής θεωρίας ή γενικότερης οικονομικής θεώρησης και επεξηγούν τα 

βασικότερα σημεία αυτής και αφετέρου, υπάρχουν οι πηγές που αναφέρονται σε 

περισσότερες από μια πιθανές αιτίες που δημιούργησαν την παρούσα ελληνική 

κατάσταση. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι ερμηνείες της πρώτης κατηγορίας πηγών 

και στην συνεχεία θα αναλυθούν οι γενικότερες αιτίες που πραγματεύεται η δεύτερη 

κατηγορία. 

Αρχίζοντας με το άρθρο των Beshenov και Rozmainsky (2015) το οποίο εστιάζει 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν την υπόθεση του 

Hyman  Minsky περί χρηματοοικονομικής αστάθειας για να δείξουν πως μια χώρα, 

στην προκείμενη περίπτωση η Ελλάδα, μπορεί από μόνη της να γίνει εύθραυστη και 

άρα προβληματική στις κρίσεις. Ο Minsky (1957) αναφέρει ότι όταν οι τραπεζικοί 

οργανισμοί σε μια χώρα έχουν μικρά αποθέματα χρήματος, καλύπτουν την ζήτηση 

χρήματος για επενδύσεις μέσω χρηματοοικονομικής καινοτομίας, δηλαδή μέσω 

δημιουργίας και πώλησης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, μέσω των οποίων 

καλύπτεται έμμεσα η παραπάνω ζήτηση χρήματος. Η χρηματοοικονομική καινοτομία 

είναι ως γνωστόν ο κύριος λόγος της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και 

σύμφωνα με τον Minsky αλλά και τους Ρουμπινί και Μιμ (2009) αποτελεί κύρια αιτία 

χρηματοοικονομικής αστάθειας.
4
 

                                                           
4
 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της χρηματοοικονομικής καινοτομίας στην 

πρόσφατη παγκόσμια κρίση παρουσιάζονται στους Ρουμπινί και Μιμ (2009). 
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Η σύνδεση που κάνουν οι Beshenov και Rozmainsky (2015) με την Ελλάδα είναι 

μοναδική. Η δημιουργία της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τους δανειστές, ενθάρρυνε 

επενδύσεις σε χώρες με άγνωστο οικονομικό μέλλον και άρα περισσότερο κίνδυνο 

και ταυτόχρονα υψηλότερες αποδώσεις όπως η Ελλάδα, κάτι που τις οδήγησε σε 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και μόχλευσης (στοιχείο κλειδί για την 

υπόθεση Minsky). Χρησιμοποιώντας δείγμα 36 ελληνικών εταιριών καταλήγουν ότι 

μεταξύ των ετών 2001-2014 αυτές οι εταιρίες άλλαξαν την επενδυτική τους 

δραστηριότητα σε πιο ‘επικίνδυνες’ χρηματοοικονομικές τεχνικές, με αποτέλεσμα να 

γίνουν αρκετά εύθραυστες. Η απαρχή της παγκόσμιας κρίσης έκανε τους 

βραχυπρόθεσμους αυτούς επενδυτές να αναθεωρήσουν τον κίνδυνο των επενδύσεων 

τους αλλά και τον κίνδυνο των ελληνικών ομολόγων, στρεφόμενοι ‘εναντίον’ των 

τελευταίων. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερμηνεία έρχεται από τους Arghyrou και Tsoukalas (2011) 

οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν την ελληνική κρίση μέσω διαφόρων μοντέλων 

νομισματικών κρίσεων. Στηριζόμενοι σε τρεις βασικές εκφάνσεις της κρίσης, 

χειροτέρευση μακροοικονομικών μεταβλητών, απώλεια ανταγωνιστικότητας και 

στροφή των προσδοκιών προς πιθανή ελληνική χρεοκοπία, μελετούν τα γεγονότα 

λίγο πριν και μετά την αποκάλυψη του ελληνικού προβλήματος, στη βάση τριών 

μοντέλων νομισματικών επιθέσεων: 1
ης

 γενιάς (Krugman, 1979), 2
ης

 γενιάς 

(Obstfield, 1996) και 3
ης

 γενιάς (Krugman, 1998)
5
. Ενδιαφέρον έχει ο παραλληλισμός 

της προ κρίσης εποχής στην Ελλάδα με το πρώτο μοντέλο του Krugman (1979), όπου 

μια κυβέρνηση χρηματοδοτεί μέσω δανεισμού τις υψηλού ρίσκου επενδύσεις μιας 

επιχείρησης. Οι συγγραφείς παραλληλίζουν την υπόλοιπη Ευρωζώνη και κυρίως την 

Γερμανία με την κυβέρνηση, που αποτελούσε ουσιαστικά εγγυητή του ελληνικού 

δημόσιου δανεισμού πριν την κρίση και την Ελλάδα με την προβληματική επιχείρηση 

που επιθυμεί διάσωση από την κυβέρνηση. Οι συγγραφείς τονίζουν, πως όταν η 

Ευρωζώνη ανακοίνωσε εμμέσως πλην σαφώς ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει την 

Ελλάδα χωρίς όρους, ουσιαστικά ήρε τις όποιες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις είχαν 

οι διεθνείς αγορές για την Ελλάδα. 

Οι παραπάνω ερμηνείες των αιτιών της ελληνικής κρίσης, αν και ενδιαφέρουσες δεν 

είναι αρκετά ικανοποιητικές διότι εστιάζουν αρκετά στην χρηματοοικονομική πλευρά 

                                                           
5
 Τα εν λόγω μοντέλα συζητούνται με λεπτομέρεια στο άρθρο των συγγραφέων. 
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της κρίσης και όχι τόσο στους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Προσφέρουν ωστόσο 

δυο πολύ καλές ερμηνείες των λόγων που κλιμακώθηκε η κρίση μετά το 2009, 

αφενός με την ενδογενή αστάθεια και αφετέρου με την αδυναμία της ηγέτιδας 

δύναμης Γερμανίας να προσφέρει ικανοποιητικές εγγυήσεις στις διεθνείς αγορές για 

την αξιοπιστία της Ελλάδας. 

Συνεχίζοντας την βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τις ερμηνείες της ελληνικής 

κρίσης, παρατηρούμε ότι η λοιπή βιβλιογραφία μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κύριες 

κατηγορίες αιτιών.   

Ι. Δημόσιο Χρέος, Έλλειμμα και κακή κυβερνητική διαχείριση. 

Η πρώτη κατηγορία δημοσιεύσεων προσπαθεί να ερμηνεύσει την Ελληνική κρίση με 

βάση τα διάφορα υποβόσκοντα αίτια, τα οποία οδήγησαν σε εκτόξευση του 

Ελληνικού Δημοσίου Χρέους τις δεκαετίες 1980-2010, αλλά και την γενικότερη 

χειροτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της Ελλάδας. Τα αίτια αυτά 

εδράζονται σε πάρα πολλές πτυχές της οικονομίας, του κράτους και του εγγενούς 

τρόπου λειτουργίας του, αλλά και διαφόρων ελληνικών θεσμικών χαρακτηριστικών, 

όπως αυτό του ενδημικού λαϊκισμού, το οποίο όπως τονίζει ο Mylonas (2011) ήταν 

πολύ δυνατό στην μετά-Οθωμανική Ελλάδα και παρήγαγε στοιχεία όπως η 

σύγκρουση συμφερόντων, διεφθαρμένες πρακτικές, ο μεγάλος δημόσιος τομέας, 

αλλά και η εγγενής κουλτούρα του να βασίζεται κάποιος στο κράτος, παράγοντες οι 

οποίοι αναφέρονται και στον Dimoulas (2014). 

Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και οι ιδιαιτερότητες του απασχολούν αρκετούς 

ερευνητές. Ο Featherstone (2011) παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία τα 

οποία θεωρεί ως ενδογενή αίτια της κρίσης : 

- Το κυβερνητικό παράδοξο του να συγκεντρώνει μία κυβέρνηση στην Ελλάδα 

πολύ μεγάλη δύναμη, αναφερόμενος φυσικά στις μεγάλες εκλογικές νίκες της 

περιόδου 1980-2009, αλλά ταυτόχρονα πολύ μικρή εκτελεστική δύναμη για 

να πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταβολές στην χώρα. 

- Την μικρή ενδοκυβερνητική αποτελεσματικότητα και πολύ κακή οργάνωση 

του κράτους, με έλλειψη σύνδεσης και επικοινωνίας των διαφόρων τομέων 

του. 



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

 
26 

 

- Την έλλειψη συγκέντρωσης των διαδικασιών και των εξουσιών γύρω από το 

πρόσωπο του πρωθυπουργού και ταυτόχρονα την πολύ μεγάλη κυκλοφορία 

κινήσεων στα επιμέρους υπουργεία σε διάφορα θέματα. 

- Την αδυναμία των υπουργών της κυβέρνησης να δράσουν στις δικές τους 

περιοχές ευθύνης, καθώς δεν έχουν de facto μεγάλη εκτελεστική δύναμη, με 

δεδομένα τα εσωτερικά προβλήματα της γραφειοκρατικής μηχανής στην 

Ελλάδα. 

- Την απαρχαιωμένη δομή του κράτους, με την ύπαρξη ανειδίκευτων 

εργαζομένων με λίγα ή και καθόλου προσόντα, χαμηλή τεχνολογία 

παραγωγής υπηρεσιών και εξαιρετικά μεγάλη συνδικαλιστική δύναμη. 

Ως επιπρόσθετα γνωρίσματα αναφέρονται από τους Dimoulas (2014), Ozturk και 

Sozdemir (2015) οι λαϊκίστικες πρακτικές από τα διάφορα ελληνικά κόμματα που 

αναλάμβαναν κατά καιρούς κυβερνητικό ρόλο καθώς και ο πολυτελής κυβερνητικός 

βίος των κυβερνητικών μελών. Ακόμη αναφέρονται από τoν Lucian (2016) το 

γνώρισμα –χαρακτηριστικό των άσκοπων, γενναιόδωρων και άχρηστων δαπανών από 

διάφορα κυβερνητικά μέλη διαφόρων αξιωμάτων στο πλαίσιο δράσεων δωροδοκίας, 

διαφθοράς και υποκίνησης πρακτικών. Ο Featherstone (2011) παρουσιάζει επιπλέον 

κάποια εμφανή παραδείγματα της κακής λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου, τα 

οποία συχνά παραβλέπονται σε σχέση με το Δημόσιο Χρέος και την συσσώρευση 

του. Η κεντρική κυβέρνηση δεν είχε και δεν έχει μέχρι και το 2016 πλήρη 

πληροφόρηση για το μέγεθος του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. 

Ακόμη μέχρι το 2009, ο κυβερνητικός προϋπολογισμός χωριζόταν σε πάνω από 

14.000 ξεχωριστούς προϋπολογισμούς, που καθένας τους αντιστοιχούσε σε 

ξεχωριστές δαπάνες στο σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό ενέτεινε την 

δυσκολία εντοπισμού της κάθε δαπάνης και του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε, κάτι 

το οποίο ενθάρρυνε την κακοδιαχείριση και διαφθορά εντός του Δημοσίου Τομέα.  

Η σχετική βιβλιογραφία ασχολείται ακόμη με το τμήμα των κρατικών πολιτικών και 

μηχανισμών το οποίο αφορά τη φορολογία και τα φορολογικά έσοδα. Αρχικά όπως 

αναφέρεται από τον Perroti (1998), οι χρηματοοικονομικές προσαρμογές που έγιναν 

από τις ελληνικές κυβερνήσεις των ετών από το 1980-1998 βασίζονταν κυρίως και 

κατά μεγάλο ποσοστό στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και άρα και της 

φορολογίας, παρά στην μείωση των κυβερνητικών δαπανών. Για να έρθουμε σε 
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στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα οι Katsimi και Moutos (2010) 

τονίζουν και αυτοί πως οι μεταρρυθμίσεις της ελληνικής κυβέρνησης βασίζονταν 

ιδιαίτερα σε αύξηση της φορολογίας, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται πως 

αυξήθηκε κατά 8%, σαν ποσοστό επί τοις εκατό των εσόδων από φορολογία στο 

ΑΕΠ την περίοδο 1993-2000, ενώ ταυτόχρονα το αντίστοιχο ποσοστό των Δημοσίων 

Δαπανών στο ΑΕΠ παρέμενε σταθερό μέχρι και το 2008 σε επίπεδα της τάξεως του 

43-45% του ΑΕΠ. Παράλληλα την περίοδο 2000-2008 το ποσοστό των φορολογικών 

εσόδων έπεφτε συνεχώς από το 42,9% αρχικά στο 39,6% επιβεβαιώνοντας τον 

Perroti (1998) . Οι δύο συγγραφείς επισημαίνουν ταυτόχρονα πως την ίδια στιγμή οι 

άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στην οποία η Ελλάδα εντάχθηκε το 2001, 

ακολουθούσαν την ακριβώς αντίθετη στρατηγική, δηλαδή μείωση των κυβερνητικών 

δαπανών τους, ενώ διατηρούσαν τα φορολογικά βάρη σχετικά σταθερά σε μια 

προσπάθεια εξορθολογισμού του ελλείμματος τους, για την συμπλήρωση των 

προϋποθέσεων ένταξης στην ΟΝΕ, κάτι που έκανε και η Ελλάδα την περίοδο 1993-

2000. Ακόμη, η εμφανής διαφορά που παρατηρούν οι δυο συγγραφείς μεταξύ της 

Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών στα αρχικά μερίδια των φορολογικών εσόδων, 

σαν ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ, δεν αρκεί για να εξηγήσει αυτήν την τόσο 

διαφορετική πορεία εξορθολογισμού των ελλειμμάτων.  

Η αδυναμία αύξησης των φορολογικών εσόδων από τις κυβερνήσεις των ετών πριν το 

2009, παρά την τακτική αύξησης των άμεσων αλλά κυρίως των έμμεσων φόρων, 

επισημαίνεται και από τον Featherstone (2011) ο οποίος παρουσιάζει στοιχεία από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία φαίνεται πως το 2006 τα ανείσπραχτα φορολογικά 

έσοδα, ή αλλιώς η φοροδιαφυγή, στη χώρα αγγίζουν περί το 3,4 % του ΑΕΠ, κάτι 

που ισούται  με περίπου το 30% των συνολικών εσόδων. Αυτό συνδέεται με τις 

διάφορες τακτικές που ενθάρρυναν την διαφθορά εντός και εκτός των κυβερνητικών 

σχημάτων και επισημαίνεται ότι το 2009 η Ελλάδα βρισκόταν στην 86 θέση από 

συνολικά 133 χώρες ως προς τον δείκτη διαφθοράς. Το θέμα αδυναμίας είσπραξης 

φορολογικών εσόδων εξηγείται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια από τους Mitsopoulos και 

Pelagidis (2011), οι οποίοι εξηγούν πως οι αδυναμίες και ο ανεπαρκής σχεδιασμός 

των συστημάτων φορολογίας φυσικών προσώπων από το 1980 και μετά, ενθάρρυνε 

την φοροδιαφυγή αλλά και την αυτοαπασχόληση και οδήγησε τελικά στην 

συγκέντρωση πολλών πολιτών στα κατώτατα-ελάχιστα εισοδήματα ή πολύ κοντά στο 

αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που 
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παρουσιάζουν οι συγγραφείς, οι μισθωτοί στην Ελλάδα είναι συγκεντρωμένοι στις 

άκρες των εισοδηματικών κλιμακίων, δηλαδή δηλώνουν ή πολύ χαμηλό εισόδημα ή 

πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα και οι δυο ομάδες να πληρώνουν μικρές εισφορές στο 

κράτος ή και καθόλου. Η βασική διαφορά ανάμεσα στις φορολογικές πολιτικές της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρώτη να εμφανίζει μια μεγάλη 

αυξητική έως και επιθετική τάση του ποσοστού επί τοις εκατό της φορολογίας 

φυσικών προσώπων, καθώς επίσης και στις ασφαλιστικές εισφορές, έδωσε κατά τους 

Mitsopoulos και Pelagidis (2011) χώρο για την εμφάνιση φαινομένων όπως η 

πλειονότητα των μισθωτών να ανήκει στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια ή ο 

ελάχιστος κατώτατος μισθός να βρίσκεται πολύ κοντά στον διάμεσο μισθό, κάτι που 

υποδεικνύει πως ο μεγάλος όγκος μισθωτών εργαζομένων βρίσκεται κοντά στο 

κατώτατο όριο μισθού. Το αποτέλεσμα αυτών των φαινομένων/πρακτικών έκανε την 

αυτοαπασχόληση συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα, καθώς οι 

αυτοαπασχολούμενοι είχαν την δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αδυναμίες του 

φορολογικού συστήματος και να αποφύγουν τόσο τα μεγάλα επίπεδα φορολογίας όσο 

και τα μεγάλα επίπεδα φορολογικών εισφορών .  

Μετά την παραπάνω ανάλυση εγείρεται το ερώτημα για ποιο λόγο οι Έλληνες 

πολιτικοί και σχεδιαστές των φορολογικών συστημάτων, επέλεξαν να 

κατασκευάσουν κάτι το οποίο είναι ενδογενώς αδύναμο. Η εξήγηση δίνεται από τους 

Katsimi και Moutos (2010) και εδράζεται στο πολιτικό κόστος των κυβερνητικών 

επιλογών. Το πολιτικό κόστος της αύξησης των φορολογικών εσόδων ήταν και είναι 

πολύ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος μείωσης των δημοσίων δαπανών . 

Αφενός η αύξηση των φορολογικών βαρών στην Ελλάδα γινόταν κυρίως με αυξήσεις 

εμμέσων φόρων, οι οποίοι δεν γίνονταν άμεσα αντιληπτοί από τους καταναλωτές 

στην προ κρίση περίοδο. Αφετέρου το βάρος της αύξησης των φορολογικών βαρών 

διασπείρεται σε σχεδόν ολόκληρο το πληθυσμό, ενώ το βάρος της μείωσης των 

δημοσίων δαπανών επηρεάζει κυρίως συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, αυτούς που 

πληρώνονται από το δημόσιο και όσους εργάζονται, όχι μόνιμα, σε δημόσια έργα τα 

οποία ενδέχεται να κοπούν από τις δημόσιες δαπάνες, ενώ φυσικά το πολιτικό κόστος 

βαραίνει εξολοκλήρου την εκάστοτε κυβέρνηση.  

Η σύνδεση της παρούσας συζήτησης με τα Δημόσια οικονομικά είναι προφανής, 

καθώς σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς η απόκλιση των εσόδων από την 
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φορολογία φυσικών προσώπων σαν ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ είναι 

συγκρίσιμη με το διαρθρωτικό έλλειμμα της κυβέρνησης, τις περιόδους πριν από την 

απαρχή της ελληνικής κρίσης το 2009. Ο ελλιπής σχεδιασμός των φορολογικών 

συστημάτων έπαιξε κατά τους Mitsopoulos και Pelagidis (2011)
6
 μεγάλο και 

σημαντικό ρόλο στην συσσώρευση διαδοχικών διαρθρωτικών ελλειμμάτων από τις 

ελληνικές κυβερνήσεις των περιόδων 1980-2009. Στα διαγράμματα 8 και 9 που 

ακολουθούν, παρουσιάζεται με στοιχεία από τον ΟΟΣΑ, το ποσοστό του ελληνικού 

χρέους και ελλείμματος από το 1995 μέχρι το 2009. Επίσης, στο  Διάγραμμα 10 οι 

Katsimi και Moutos (2010) παρουσιάζουν την πορεία των δυο μεταβλητών μαζί από 

το 1976-2009. Από τα διαγράμματα φαίνεται η συνεχής αυξητική πορεία της 

μεταβλητής του Δημόσιου Χρέους σαν ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ της χώρας. 

Μάλιστα στο διάγραμμα 11, το οποίο παρουσιάζεται επίσης παρακάτω, φαίνεται η 

πορεία του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από τα έτη 1980-2015 με στοιχεία από 

τον ΟΟΣΑ. Το παρόν διάγραμμα αν παραλληλιστεί με τα παραπάνω, αποκλείει την 

πιθανότητα το χρέος σαν ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ να αυξανόταν λόγω της 

πτωτικής πορείας του ΑΕΠ τα έτη 1980- 2009, καθώς όπως παρατηρούμε το ΑΕΠ  

ακολουθεί συνεχή αυξητική πορεία τα έτη αυτά. 

Διάγραμμα 8: Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, Ελλάδα και υπόλοιπη 

Ευρωζώνη, 1995-2009 (πηγή: OECD) 

 

                                                           
6
 Βλέπε επίσης και Ozturk και Sozdemir (2015) 
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Διάγραμμα 9: Δημοσιονομικό Έλλειμμα/Πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, Ελλάδα 

και υπόλοιπη Ευρωζώνη, 1995-2009 (πηγή: OECD) 

 

Διάγραμμα 10: Πορεία Ελληνικού Δημόσιου Χρέους και Ελλείμματος, 1976-2009. 

(πηγή: Katsimi & Moutos (2010) p. 569) 
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Διάγραμμα 11: Πορεία του Κ.Κ. ΑΕΠ της Ελλάδας σε (χιλ. $), 1980-2015 

(πηγή:OECD) 

 

Συνεπώς συμπεραίνουμε ότι μαζί με το ΑΕΠ αυξανόταν και το απόλυτο Δημόσιο 

χρέος της χώρας.  

Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν είναι εξολοκλήρου αληθινό και όχι πλασματικό. Από το 

διάγραμμα των Katsimi και Moutos (2010) φαίνεται ότι η συνεχής αυξητική πορεία 

του Δημοσίου Χρέους από το 1976, αρχικό έτος, διακόπτεται το 1993 οπότε και η 

χώρα εισέρχεται στην δεύτερη προ ευρώ περίοδο προσαρμογών της οικονομίας της 

(1993-2000).  

Οι συγγραφείς παρατηρούν σε αυτήν την περίοδο μια σταθεροποίηση του Δημοσίου 

Χρέους σε ποσοστά λίγο πάνω από το 100% του ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα το 

διαρθρωτικό έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης περικόπηκε σε αυτήν την περίοδο, 

ώστε η χώρα να πιάσει τον σχετικό στόχο του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης (3% διαρθρωτικό έλλειμμα κάθε έτος). Βέβαια παρατηρείται μια εκτίναξη 

του ελλείμματος από το τέλος αυτής της περιόδου και μετά (2000-2009) όπου κάθε 

έτος το έλλειμμα υπερέβαινε το όριο του 3%, που ήταν το σχετικό όριο.  
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Κατά τους συγγραφείς, η Ελλάδα απέτυχε να κάνει τις απαραίτητες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις μακροχρόνιου χαρακτήρα, οι οποίες θα διασφάλιζαν μόνιμη μείωση 

του διαρθρωτικού ελλείμματος. Στο Διάγραμμα 9 από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ 

φαίνεται ξεκάθαρα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της ομάδας χωρών 

που απαρτίζουν την Ευρωζώνη ήδη από το 1996, όσον αφορά το έλλειμμα σαν 

ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ από το 2002 και μετά είναι μόνιμα στην 

τελευταία θέση. Ο Lucian (2016) παρουσιάζει ένα σημαντικό στοιχείο για την 2000-

2009 περίοδο, τονίζοντας πως η Ελλάδα είχε το 2000 ήδη ένα Δημόσιο Χρέος που 

ανέρχονταν στο 116% του ΑΕΠ, το οποίο ήταν υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνη την περίοδο, ο οποίος ήταν 63% του ΑΕΠ. Ο 

συγγραφέας μάλιστα κάνει την παρατήρηση, πως η Ελλάδα προ κρίσης βρισκόταν σε 

χειρότερη κατάσταση από άποψη μακροοικονομικών δεικτών σε σχέση ακόμη και με 

τις ΗΠΑ, στην Μεγάλη Ύφεση το 1929 και συσχετίζει τις μεταβλητές του ρυθμού 

ανάπτυξης και της ανεργίας στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Ευρωζώνης, με το αυξημένο χρέος της χώρας την περίοδο πριν το 2009.  

Η σύνδεση μεταξύ ενός συνεχώς αυξανόμενου Δημοσίου Χρέους αλλά και ενός 

συνεχώς διατηρούμενου διαρθρωτικού ελλείμματος με τις διάφορες θεμελιώδης 

μακροοικονομικές μεταβλητές και η αρνητική επίδρασή του σε αυτές είναι ένα θέμα 

που συζητήθηκε εκτενώς από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Μελέτες πάνω στο θέμα 

έχουν γίνει από τους Chionis et al (2014, 2016), Dimoulas (2014) αλλά και από 

άλλους όπως οι Mavridis, Vatalis (2013) και οι Katsimi και Moutos ( 2010 ), οι 

οποίοι εξέφρασαν γνώμες για τη σχέση του χρέους με διάφορες μακροοικονομικές 

μεταβλητές. Οι τελευταίοι αναφέρονται στη σχέση του Δημοσίου Χρέους και της 

αποτυχίας των Ελληνικών κυβερνήσεων να συγκρατήσουν και να αναστρέψουν την 

πτώση του ποσοστού αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα. Οι Spilioti και Vamvoukas 

(2015) μελετούν την επίδραση του Δημοσίου Χρέους πάνω σε μία από τις 

σημαντικότερες μακροοικονομικές μεταβλητές, τον ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας. 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία για τα έτη 1970-2010, οι συγγραφείς ελέγχουν την 

θεωρητική σχέση του ρυθμού ανάπτυξης με τον λόγο του Δημοσίου χρέους προς το 

ΑΕΠ. Η σχετική θεωρία αναφέρει, ότι η σχέση των δύο μεταβλητών είναι θετική 

μέχρι όμως κάποιο επίπεδο του λόγου χρέους – ΑΕΠ και επαληθεύεται πλήρως 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Ελλάδας. Οι συγγραφείς επισημαίνουν πως το 

επίπεδο του χρέους σαν ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ για το οποίο η σχέση 
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αντιστρέφεται, είναι το επίπεδο 110%. Το Δημόσιο Χρέος ξεπέρασε το 110% του 

ΑΕΠ τα έτη 2003-2009 και έκτοτε η αρνητική σχέση επιδείνωσε τον ρυθμό 

ανάπτυξης αρχικά μειώνοντάς τον και στη συνέχεια κάνοντάς τον να περάσει σε 

αρνητικά επίπεδα. 

Η ανάλυση που προηγήθηκε, έδειξε με σαφήνεια τη σταδιακή χειροτέρευση της 

ελληνικής οικονομίας και τη συνεχόμενη εξάρτησή της από τον δανεισμό μέσω της 

αύξησης του Δημοσίου Χρέους, αλλά και της δημιουργίας και διατήρησης 

διαρθρωτικών ελλειμμάτων. Παρόλο που είναι ιδιαίτερα εκτενής και τεκμηριωμένη, 

η ερμηνεία της ελληνικής κρίσης που προσφέρει, παρουσιάζει μια μόνο πλευρά του 

νομίσματος, αυτήν των Δημοσίων Οικονομικών.  

ΙΙ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και Ελληνική αποτυχία προσαρμογής. 

Η δεύτερη κατηγορία δημοσιεύσεων προσπαθεί να ερμηνεύσει την ελληνική κρίση με 

βάση την αλληλεπίδραση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Οικονομική 

και Νομισματική Ένωση (ΕΜU). Ένα πολύ μεγάλο τμήμα της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας εστιάζει ιδιαίτερα στην είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ το 

2001. Σκιαγραφεί και παρουσιάζει τις αποτυχίες προσαρμογής της ελληνικής 

οικονομίας τόσο εντός της Ένωσης, όσο και εκτός της ζώνης του ευρώ και κάποιες 

σημαντικές παραλείψεις από μέρους της ίδιας της Ένωσης.  

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι απόψεις οι οποίες επιχειρηματολογούν υπέρ 

της άποψης ότι η Ελλάδα εισήλθε στη ζώνη του ευρώ νωρίτερα από ότι έπρεπε, ενώ 

μάλιστα κάποιοι εκφράζουν την αντίθεσή τους με το γεγονός αυτό καθεαυτό. 

Ξεκινώντας με τους Gibson Hall και Tavlas (2012), τονίζεται ότι η Ελλάδα κατά τον 

χρόνο της εισόδου της στην Ευρωζώνη (2000-2001) πληρούσε μεν τα δύο από τα 

τρία βασικά κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το έλλειμμα 

προϋπολογισμού να είναι μικρότερο από το 3% και ο πληθωρισμός στη χώρα να μη 

ξεπερνά σημαντικά τον πληθωρισμό – στόχο της ευρωζώνης κατά την δεύτερη φάση 

της προενταξιακής περιόδου, όμως υστερούσε στο κριτήριο που αναφέρει ότι το 

δημόσιο χρέος σαν ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ δεν έπρεπε να ξεπερνά τον 

στόχο του 60%. Σύμφωνα με τους Katsimi και Moutos (2010 ) το Δημόσιο χρέος 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω ήταν ήδη πάνω από το 100% του ΑΕΠ το 2001. Στη 

χώρα επιτράπηκε λοιπόν να παραβιάσει τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας 
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και Ανάπτυξης με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αν 

παρατηρήσει κανείς το παραπάνω διάγραμμα 8 του Δημοσίου Χρέους σαν ποσοστό 

του ΑΕΠ από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, θα διαπιστώσει ότι το 2001 έτος εισόδου της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν για τις μισές χώρες της Ευρωζώνης που 

βρίσκονταν είτε ήδη μέσα σε αυτήν είτε σε ενταξιακά στάδια ο δείκτης ξεπερνά την 

τιμή του 60%, οπότε η Ένωση επέτρεψε μια πιο γενική παραβίαση του εν λόγω 

κανονισμού. Ωστόσο δεδομένου ότι η διαφορά της Ελλάδας από την υπόλοιπη ζώνη 

είναι σημαντική και πριν αλλά και μετά το 2001, θα έπρεπε να είχε δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην περίπτωση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στέκεται η βιβλιογραφία, είναι η σημαντική 

διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων κερδών από την είσοδο στην ευρωζώνη και 

αυτών που πραγματικά εισέπραξε η χώρα. Πιο συγκεκριμένα, αναμενόταν να υπάρξει 

αρχικά μεγαλύτερη σταθερότητα των τιμών, λόγω του κοινού νομίσματος και της 

έλλειψης συναλλαγματικών ισοτιμιών, κάτι που θα μείωνε ή και εξάλειφε το ρίσκο 

υποτίμησης-υπερτίμησης για τα ελληνικά προϊόντα (Kotios, Pavlidis, Galanos, 2011). 

Η σταθεροποίηση των τιμών ή διαφορετικά η πτώση του επιπέδου του πληθωρισμού 

όπως αναφέρουν οι Gibson, Hall, Tavlas (2012) θα εξάλειφε όλη την αβεβαιότητα 

στις αγορές προϊόντων και επενδύσεων που συνδέεται με υψηλό και διακυμαινόμενο 

πληθωρισμό. Άμεση συνέπεια αυτού θα ήταν η αύξηση της επενδυτικής 

δραστηριότητας εν μέρει και λόγω των χαμηλών επιτοκίων που θα προέκυπταν από 

τη σταθεροποιητική πολιτική της ECB, κάτι που απαιτούσε από την Ελλάδα την 

πραγματοποίηση τομών στην οικονομία και στις αγορές προϊόντων και κεφαλαίων. 

Ορισμένες από τις παραπάνω προβλέψεις επαληθεύτηκαν. Η χώρα κέρδισε όντως από 

την εντυπωσιακή μείωση των επιτοκίων από την προενταξιακή της περίοδο ακόμα. 

Όπως αναφέρουν οι Gibson, Hall, Tavlas (2012) το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου 

του Δημοσίου τομέα μειώθηκε από περίπου 10% το 1999 σε μόλις 3,5% το 2005, 

κάτι που φυσικά διευκόλυνε τον εύκολο δανεισμό της χώρας για όλο αυτό το 

διάστημα και έδωσε κίνηση στις ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης σε αυτό συνέβαλλε και 

η εξάλειψη των διαφόρων κοστών συναλλαγών σε εμπόριο, παραγωγή και διακίνηση.  

Ωστόσο όπως αναφέρουν οι Kotios, Pavlidis, Galanos (2011)
 
ο πληθωρισμός 

δεν μειώθηκε αλλά αντίθετα ακολούθησε αυξητική πορεία, ξεπερνώντας πολλές 

φορές ακόμα και το 50% του μέσου όρου της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, οι 
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συγγραφείς επισημαίνουν μία σωρευτική αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών κατά 

33,8% από το 1999 ως το 2007. Η χώρα αύξησε μεν τη νομισματική της σταθερότητα 

σχετικά με το δικό της παρελθόν μεγάλης μεταβλητότητας, αλλά όχι σε σχέση με 

τους ευρωπαίους εταίρους. Αυτό το ιδιάζων καθεστώς οδήγησε σε επενδύσεις και 

εισροή κεφαλαίων στη χώρα, οι οποίες είτε είχαν τη μορφή δανεισμού προς τον 

Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και όχι καθαρών εξωτερικών επενδύσεων, είτε ήταν 

επενδύσεις βραχυπρόθεσμου και κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Ο Pappas (2011) μελετά αναλυτικά τις ροές κεφαλαίου στην Ελλάδα την 

περίοδο 1983-2009 και καταλήγει πως αυτές επηρεάζονται περισσότερο από τις 

παγκόσμιες συνθήκες πέρα από τους μακροοικονομικούς δείκτες της χώρας, οι οποίοι 

δεν έχουν κανέναν ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό της ροής κεφαλαίου. Μάλιστα 

παρατηρεί ότι από το έτος 1994 και μετά, οι ροές κεφαλαίου γίνονται όλο και πιο 

άστατες λόγω της άρσης των περιορισμών κεφαλαίου την ίδια χρονιά (προϋπόθεση 

της ενταξιακής διαδικασίας στην Ευρωζώνη) που ουσιαστικά επιτρέπει στο 

βραχυχρόνιο κεφάλαιο να μετακινείται σταθερά από και προς την Ελλάδα. Ο ίδιος 

καταλήγει πως παρόλο που οι συνολικές ροές κεφαλαίου προς την Ελλάδα 

αυξάνονταν από περίπου 9 δις ευρώ κατά μέσο όρο τη δεκαετία 1990-2000 σε 

περίπου 30 δις τα έτη 2005-2010 η καθαρή ΞΑΕ (ξένη Άμεση Επένδυση) μένει 

σταθερή καθ όλη  αυτήν την  περίοδο σε μόλις 1 δις ευρώ. Αυτό αναφέρεται από τους 

Kotios, Pavlidis και Galanos (2011) ως ‘’Greek paradox’’: περιοδικοί και 

βραχυπρόθεσμοι παράγοντες οδήγησαν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 

2007, παρόλη την έλλειψη σοβαρών διαρθρωτικών μεταβολών εντός της χώρας, οι 

οποίες επισημαίνονται από μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τους 

τελευταίους, η χώρα έπρεπε να πραγματοποιήσει σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές 

πριν ακόμη εισέλθει στην ζώνη του ευρώ και οι οποίες παρόλες τις δεσμεύσεις δεν 

πραγματοποιήθηκαν ούτε μετά την ένταξη της χώρας
7
, κάτι που έκανε πολύ δύσκολη 

την μακροχρόνια επιβίωση της στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το αποτέλεσμα αυτών των αλληλεπιδράσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

όπου οι χώρες αναπτύσσονται ανταγωνιστικά η μία μετά την άλλη λόγω όλων αυτών 

των ελευθεριών που υπάρχουν εντός της, ήταν η πτώση της ήδη χαμηλής εγχώριας 

                                                           
7
 Βλέπε και Katsimi και Moutos (2010) σχετικά με τα φορολογικά συστήματα της Ελλάδας και της 

υπόλοιπης Ε.Ε.  
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ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και η συνακόλουθη ανάπτυξη ελλειμμάτων στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Gibson ,Hall και Tavlas, 2012),  κάτι στο οποίο 

κάνει ιδιαίτερη αναφορά και ο Featherstone (2011) παραθέτοντας μάλιστα και 

διάφορους παγκόσμιους δείκτες, όπως ο δείκτης ευκολίας επενδύσεων, όπου η 

Ελλάδα βρισκόταν το 2011 πολύ πιο κάτω από την εκατοστή θέση και πολύ πιο πίσω 

από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης και ο 

δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Οι Kotios, Pavlidis και Galanos (2011) 

στέκονται στην πτώση των εξαγωγών ιδιαίτερα μετά το 2001 και τη συνακόλουθη 

αύξηση των εισαγωγών. Επισημαίνουν επίσης ότι η παραγωγικότητα δεν αυξήθηκε 

παρά μόνο σε ελάχιστους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενώ οι ελληνικές 

κυβερνήσεις απέτυχαν να διαχειριστούν σωστά τις υποδομές των ολυμπιακών 

αγώνων του 2004 και να τις αξιοποιήσουν προς όφελος του δημοσίου. Παρακάτω στο 

διάγραμμα 12 παρουσιάζεται η πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 

Ελλάδας από στοιχεία του ΟΟΣΑ για τα έτη 2002 έως και το 2009 σε τριμηνιαία 

δεδομένα.  

Διάγραμμα 12: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, Ελλάδα και 

υπόλοιπη Ευρωζώνη, 2002-2009 (τριμηνιαία δεδομένα, πηγή: OECD) 

 



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

 
37 

 

Από το διάγραμμα γίνεται εμφανής η χειροτέρευση του δείκτη ως ποσοστό του ΑΕΠ 

καθόλα τα έτη 2002 με 2008, δηλαδή η χώρα είχε από την ένταξή της στη ζώνη του 

ευρώ ένα έλλειμμα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών μεγαλύτερο του 5%, το οποίο 

άγγιξε το 10% το έτος 2005 και πέρασε και σε μεγαλύτερες τιμές από το 2006 και 

έπειτα. Η εικόνα του διαγράμματος περιγράφει μία κατεξοχήν εισαγωγική χώρα, η 

οποία ολοένα και περισσότερο βασίζεται στις εισαγωγές αντί για την δική της 

παραγωγή. Η μεγάλη μείωση των εξαγωγών της Ελλάδας την περίοδο αυτή κυρίως 

για τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα, μπορεί να εξηγηθεί και λόγω των αγροτικών 

επιδοτήσεων που έπαιρνε η χώρα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λαμπριανίδης 2009). Τέλος οι Gibson, Hall και Tavlas 2012 

επισημαίνουν την εγχώρια αύξηση των μισθών ως ένα ακόμα στοιχείο που ενέτεινε 

τη μείωση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας και έκανε τη χώρα μη ελκυστική σε νέες 

μακροχρόνιες ξένες επενδύσεις. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι σωρευτικές 

αυξήσεις μισθών τα έτη πριν την κρίση, που υπερβαίνουν κατά πολύ του μέσου όρου 

των μισθών στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, μαζί με τον αυξημένο πληθωρισμό τον οποίο 

αδυνάτησαν (ή αδυνατούσαν) να καταπολεμήσουν οι κυβερνήσεις, οδήγησαν σε 

περαιτέρω πτώση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας και αποθάρρυναν τις 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις από το να γίνουν.  

Αντίθετα, όπως αναφέρουν οι Dvez-Esteban et.al (2016) η είσοδος της 

Ελλάδας, αλλά και άλλων οικονομιών όπως η Ισπανία και η Ιταλία, στην ζώνη του 

ευρώ σε συνδυασμό με την απορρύθμιση των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών αγορών 

που εκείνη την περίοδο ήταν στο απόγειό της, έδωσαν χώρο σε επικίνδυνες 

επενδύσεις που εμπεριείχαν ρίσκο και οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν γίνει ποτέ. 

Οι διεθνείς επενδυτές βρήκαν ευκαιρία και αποφάσισαν να προβούν σε πιο 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, μεγιστοποιώντας τα έσοδά τους και αυτό φαίνεται, 

σύμφωνα με τους συγγραφείς, γιατί αυξήθηκε και η παρουσία τους στα ελληνικά 

επενδυτικά δρώμενα, ο ρόλος τους σαν μέτοχοι σε διάφορα επενδυτικά σχήματα, 

αλλά και η επιρροή τους στις επενδυτικές αποφάσεις. Ακόμη, όπως παρατηρεί ο De 

Young (2013) οι δράσεις αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο  στους διεθνείς επενδυτές, 

αλλά συμμετείχαν σε αυτές και οι ελληνικές τράπεζες, τα επενδυτικά τμήματα των 

οποίων έγιναν ενεργοί και σημαντικοί παίκτες και επιθετικογενείς βραχυπρόθεσμοι 

επενδυτές στην ελληνική αγορά, κόντρα σε αυτό που παραδοσιακά ήταν, παίρνοντας 

ρίσκα υψηλού επιπέδου. Γι αυτές τις εξελίξεις οι Dvez-Esteban et.al (2016) 
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επιρρίπτουν ευθύνες τόσο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την πολιτική της 

για χαμηλά επιτόκια, αλλά και στους εν γένει αδύναμους πολιτικούς και 

χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς των χωρών της Νότιας Ευρώπης, σε σχέση με 

την Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη. 

Η βιβλιογραφία εστιάζει επίσης και στον ρόλο που διαδραμάτισε η Ε.Ε. και τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα αυτής και της Ευρωζώνης, με τους Mylonas (2011) και 

Kouretas και Vlamis (2010) να τονίζουν την ιδιαίτερα καθυστερημένη αντίληψη του 

προβλήματος της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Mylonas (2011) αναφέρει πως λόγω 

του αυξημένου, έντονου και εύκολου Δημόσιου Δανεισμού της χώρας, απόρροια των 

εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων δανεισμού μετά το 2001, αλλά και λόγω των, όπως 

αποδείχθηκε και παραπάνω, πλασματικών υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Οι διεθνείς 

αγορές και τα ελεγκτικά όργανα της Ε.Ε. άργησαν να αντιληφθούν το ελληνικό 

πρόβλημα και τις πολύπλευρες διαστάσεις του, που αφορούσαν έναν συνδυασμό 

υψηλού  Ιδιωτικού και Δημοσίου Χρέους, καθυστερημένου Δημοσίου Τομέα και 

χαμηλής εγχώριας ανταγωνιστικότητας, κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο Featherstone 

(2011).  

ΙΙΙ. Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση ως παράγοντας δημιουργίας της 

ελληνικής κρίσης. 

Η προηγούμενη συζήτηση εισάγει την βιβλιογραφική ανασκόπηση στην τρίτη 

κατηγορία δημοσιεύσεων που θα μελετήσει η παρούσα εργασία και που αποδίδουν τα 

αίτια της ελληνικής κρίσης σε εξωτερικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα στην 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Παρόλο που η μέχρι στιγμής ανάλυση έχει θεωρήσει 

την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007 κυριότερη αφορμή εκδήλωσης της 

ελληνικής κρίσης και όχι ως αίτιό της, εν τούτοις υπάρχουν μελέτες οι οποίες 

συσχετίζουν τις οικονομίες της Ελλάδας και των ΗΠΑ πριν ακόμα το 2007.  

Μια τέτοια μελέτη έγινε από τους Michaelides, Papageorgiou και Vouldis 

(2013)  οι οποίοι πραγματοποίησαν μια οικονομετρική ανάλυση που ερευνά 

συσχέτιση των οικονομικών κύκλων ανάμεσα στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την 

υπόλοιπη Ευρωζώνη για μια μακρά χρονική περίοδο 1960 – 2011. Τα βασικά τους 

αποτελέσματα είναι τα εξής: από την περίοδο 1993 – 2000 υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση μεταξύ του ελληνικού ΑΕΠ και των κινήσεών του με το ΑΕΠ των 
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υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης, απόρροια των πολιτικών σύγκλισης της Ελλάδας 

με αυτές κατά την προενταξιακή της περίοδο. Το σημαντικότερο συμπέρασμα όμως 

είναι πως την περίοδο 2000 – 2010 η συσχέτιση του ελληνικού ΑΕΠ με το 

Ευρωπαϊκό εντείνεται, ενώ η Ελλάδα συγχρονίζεται και με το ΑΕΠ των ΗΠΑ. 

Μάλιστα οι συγγραφείς επισημαίνουν πως η αιτιότητα είναι από τις ΗΠΑ προς την 

Ελλάδα, αλλά όχι αντίστροφα. Μέσα στην πληθώρα συνεπειών της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης που επηρεάζουν τις αγορές και τις οικονομίες όλου του κόσμου, 

ο Lucian 2016 αναφέρει την πτώση στις προσδοκίες των καταναλωτών και επενδυτών 

και στην αυτοπεποίθησή τους, οι οποίες έφεραν αναπόφευκτα αστάθεια και μείωση 

των ρυθμών ανάπτυξης ή και ύφεση. Αν λάβουμε υπόψιν μας και τη συζήτηση που 

προηγήθηκε, σχετικά με την εξάρτηση της πορείας του ΑΕΠ της Ελλάδας από αυτήν 

των ΗΠΑ, είναι αναμενόμενο ότι η ήδη ασταθής ελληνική οικονομία εκτράπηκε 

περισσότερο της πορείας της και πέρασε σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

επηρεασμένη από τις κινήσεις του αμερικάνικου ΑΕΠ.  

Το κεφάλαιο αυτό μελέτησε σε βάθος την σχετική βιβλιογραφία που επιχειρεί 

να ερμηνεύσει την ελληνική κρίση. Συζητήθηκαν ερμηνείες που βασίζονται πάνω σε 

μια γενικότερη οικονομική θεώρηση ή οικονομική θεωρία, όπως επίσης και ερμηνείες 

που έχουν βάση παράγοντες που αντανακλούν ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως προς 

τους θεσμούς, την οργάνωση του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, τη σχέση με την 

Ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια οικονομία.  

Παρόλο που η σχετική βιβλιογραφία κάθε άλλο παρά σύντομη και περιεκτική 

μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς τα άρθρα που επιχειρούν να εξηγήσουν την παρούσα 

κατάσταση της Ελλάδας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο από το 2009 έως σήμερα, 

υπάρχουν κενά στην ανάλυση, καθώς τα όσα παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο 

εμβαθύνουν ιδιαιτέρα μόνο στην χρηματοοικονομική πλευρά της κρίσης, τους τομείς 

της οικονομίας που σχετίζονται με τα Δημόσια Οικονομικά και την σχέση της 

Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομία, από τη άποψη και πάλι κυρίως των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων. Ακόμη, κάποια αντεπιχειρήματα που μπορούν να 

παρουσιαστούν είναι τα έξης: αφενός, η ελλιπής εποπτεία της Ε.Ε. στο θέμα του 

Ελληνικού Χρέους δεν έχει άμεση σχέση με την πραγματική οικονομία της Ελλάδας 

και τους παραγωγικούς της τομείς. Η ανωτέρω κρίση χρέους θα μπορούσε να συμβεί 

και σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπου η Ελλάδα έχοντας δυνατή εσωτερική 



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

 
40 

 

οικονομία, θα μπορούσε να ’διαχωρίσει’ την επίδραση του χρέους  στους τομείς των 

Δημοσίων Οικονομικών και των παραγωγικών τομέων της χώρας, επιτρέποντας της 

να επηρεάσει μόνο τον πρώτο τομέα.  

Αφετέρου, ο τομέας των παραγωγικών επενδύσεων και της διάρθρωσης τους 

επηρεάζει όλους τους παραπάνω τομείς και τα Δημόσια Οικονομικά και τους 

μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες της χώρας, αλλά και 

επηρεάζεται από αυτούς και το παρόν κεφάλαιο δεν μελετά καμία από τις δυο 

κατευθύνσεις αυτής της αμφίδρομης σχέσης. Δεν εμβαθύνει στην πραγματική 

οικονομία της Ελλάδας και δεν εξετάζει την πορεία πριν την κρίση βασικών πυλώνων 

της πραγματικής ελληνικής οικονομίας. Η κρίση Χρέους της Ελλάδας το 2009 

μετεξελίχθηκε σύντομα σε μια κρίση διαφορετικής φύσεως, η οποία επηρέασε στην 

συνέχεια την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά, σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα 

από τα όποια θα υπήρχαν αν η ελληνική κρίση δεν είχε σχέση με την πραγματική 

οικονομία. Το άμεσο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτόν τον συλλογισμό 

είναι, ότι πρέπει να εξεταστεί και η πραγματική οικονομία της χώρας, κάτι που θα 

επιχειρηθεί σε μια πρώτη και διαφορετική ερμηνεία της κρίσης που παρουσιάζεται 

στο επόμενο κεφάλαιο. 
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4. Μια διαφορετική ερμηνεία- Επενδύσεις στην Ελλάδα και τα 

χαρακτηριστικά τους, ο κατασκευαστικός τομέας και η αγορά 

κατοικιών. 

Η αγορά ακινήτων και πιο συγκεκριμένα η αγορά κατοικιών είναι γνωστό πως 

πυροδότησε την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 

2007 και έκτοτε μεταδόθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα, πολλοί αναλυτές της 

παγκόσμιας κρίσης στο ξεκίνημα της μετάδοσης της στον Ευρωπαϊκό χώρο, έτειναν 

να παρουσιάζουν ως κύρια αίτια της Ευρωπαϊκής κρίσης, αυτών στις ΗΠΑ. Η 

μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής κρίσης σε συστημική κρίση χρέους διέψευσε τους εν 

λόγω αναλυτές και πλέον η κυρίαρχη άποψη είναι πως η κρίση στις ΗΠΑ αποτέλεσε 

μόνο την αφορμή εκδήλωσης της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. 

Η βιβλιογραφία έκτοτε στράφηκε στην αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών για την 

Ελληνική κρίση, ωστόσο η μελέτη της Ελληνικής αγοράς ακινήτων και εν γένει η 

μελέτη της συμπεριφοράς των ελληνικών επενδύσεων, δεν ήταν ένα από τα σημεία 

στα οποία εστίασαν οι αναλυτές όπως κατέστη γνωστό και από την ανάλυση του 

προηγούμενου κεφαλαίου. Το παρόν κεφάλαιο καλείται να παρουσιάσει μια 

διαφορετική ερμηνεία της ελληνικής κρίσης, η οποία θα βασίζεται στη μελέτη των 

ελληνικών επενδύσεων, της διάρθρωσης τους, αλλά και στη συνέχεια στην ανάλυση 

της πορείας και της κατάστασης που επικρατούσε στην ελληνική αγορά ακίνητων την 

περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης θα 

επιχειρηθεί να διαπιστωθεί αν οι ανωτέρω αιτίες προσφέρουν μια σχετικά 

ικανοποιητική ερμηνεία της κρίσης και της εξέλιξης της την εξαετία 2010-2016. 

Αρχικά, ξεκινώντας από την μελέτη των επενδύσεων στην Ελλάδα και της φύσης 

τους, παρουσιάζονται τα παρακάτω διαγράμματα 13 και 14, τα οποία δείχνουν 

αφενός τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στην Ελλάδα για τα έτη 1996-

2015 και αφετέρου τις επενδύσεις σαν ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη αυτά 

χρησιμοποιώντας στοιχεία του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ αντίστοιχα. Κοιτώντας το 

διάγραμμα 13 αρχικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε την σταδιακή αύξηση των 

επενδύσεων σαν ποσοστό του ΑΕΠ οι οποίες το 2004 έπιασαν ένα τοπικό μέγιστο σε 

σχέση με την αρχική περίοδο 1996-2003, ενώ μέχρι το 2008 η συνολική επένδυση 

σαν ποσοστό του ΑΕΠ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα. Έκτοτε παρατηρείται μια 
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συνεχής ραγδαία πτώση μέσα σε 7 χρόνια, με τις επενδύσεις να καταλήγουν το 2015 

στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο κάτω του 10% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. 

Διάγραμμα 13: Συνολικές επενδύσεις στην Ελλάδα (σαν ποσοστό του ΑΕΠ), 1996-

2015.(πηγή: Δεδομένα που τηρούνται από το ΔΝΤ (IMF), μέσω της ιστοσελίδας 

www.quandl.com) 

 

Διάγραμμα 14: Ρυθμός μεταβολής συνολικών επενδύσεων στην Ελλάδα, 1996-2015. 

(πηγή: OECD) 
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Αυτή η ραγδαία πτώση των επενδύσεων, η οποία συνοδευόταν από την ταυτόχρονη 

αύξηση των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών χρεών (βλ. παρακάτω), δίνει βάση στο 

επιχείρημα ότι ο ελληνικός δανεισμός, ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια πριν την 

εμφάνιση της κρίσης αυξανόταν εντυπωσιακά, σταμάτησε να χρηματοδοτεί τις 

επενδύσεις ή με άλλα λόγια σταμάτησε να παράγει επιπλέον κατανάλωση. Το 

συμπέρασμα αυτό αποκτά ακόμα περισσότερη βάση εάν λάβει κανείς υπόψη τα 

στοιχεία του διαγράμματος 15, το οποίο παρουσιάζει με στοιχεία του ΟΟΣΑ εκ νέου, 

την πορεία του ρυθμού μεταβολής της μεταβλητής της πρόβλεψης της εσωτερικής 

ζήτησης (domestic demand forecast), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

μεταβλητή proxy για την εσωτερική κατανάλωση. 

Διάγραμμα 15: Ρυθμός μεταβολής της εσωτερικής ζήτησης (domestic demand 

forecast) στην Ελλάδα, 1996-2015. (πηγή: OECD) 

 

 Παρατηρούμε από το διάγραμμα ότι οι ρυθμοί μεταβολής της εσωτερικής 

κατανάλωσης είναι θετικοί μέχρι και το 2007, με μέγιστη τιμή το +7,9% το έτος 

2006. Από το 2008 όμως μέχρι και το έτος 2014 παρατηρούμε ότι οι ρυθμοί 

μεταβολής γίνονται αρνητικοί και μάλιστα υπάρχει μια επιτάχυνση της πτώσης της 

κατανάλωσης μέχρι και το 2011, με ολοένα και αυξανόμενους αρνητικούς ρυθμούς 

μεταβολής. 
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 Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως οι ρυθμοί πέρασαν σε αρνητικά επίπεδα 

πολύ πριν τα τέλη του 2009, οπότε και έγινε αντιληπτό στο ευρύ κοινό το ελληνικό 

πρόβλημα. Η εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση επιβραδυνόταν στην Ελλάδα, όχι 

ως αντίδραση στην παγκόσμια οικονομική κρίση αφού όπως είδαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο η χώρα παρουσίαζε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι και το 2007, με την 

αντίστοιχη τιμή για την κατανάλωση να είναι στο +5,4% (από το διάγραμμα 16) αλλά 

και κόντρα στον ολοένα και αυξανόμενο δημόσιο και ιδιωτικό δανεισμό της χώρας. 

Μια αρκετά ενδιαφέρουσα τροπή της εν λόγω ανάλυσης φαίνεται εάν συζητήσουμε 

τα διαγράμματα 16 και 17, τα οποία παρουσιάζουν τον μέσο όρο των ελληνικών 

επενδύσεων ανά τομέα (νοικοκυριά, ιδιωτικές εταιρίες και κυβερνητικός τομέας) και 

ανά χρηματικό στοιχείο (κατοικίες, οδικά και μεταφορικά έργα, λοιπές κατασκευές 

και επενδύσεις σε τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας) σαν ποσοστό επί τοις 

εκατό των συνολικών επενδύσεων στην οικονομία για τα έτη 1995-2008 και για τις 

χώρες της Ευρωζώνης. Αρχικά το διάγραμμα 16 δείχνει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με 

τις υψηλότερες επενδύσεις νοικοκυριών (πάνω από το 40% του συνόλου της 

επένδυσης της χώρας) και δημοσίου τομέα και ταυτόχρονα με τις χαμηλότερες 

ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρωζώνη. Όλες οι άλλες χώρες (με εξαίρεση την 

Εσθονία) παρουσιάζουν το μοτίβο ότι στα έτη  1995-2008 κατά μέσο όρο οι ιδιωτικές 

επενδύσεις ξεπερνούν αυτές των νοικοκυριών, που με την σειρά τους ξεπερνούν 

αυτές του κράτους. Στην Ελλάδα οι δύο πρώτες εναλλάσσονται και μάλιστα υπάρχει 

και μια διαφορά περίπου της τάξεως του 20% ανάμεσα τους.  

Το ίδιο μοτίβο φαίνεται και στο διάγραμμα 17, όπου παρουσιάζεται και ο μέσος όρος 

των επενδύσεων σε κατοικίες σαν ποσοστό επί τοις εκατό των συνολικών 

επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μαζί με 

την Ισπανία, ενώ στην πρώτη θέση είναι η Ιρλανδία. Μόνο σε αυτές τις τρεις χώρες οι 

επενδύσεις σε κατοικίες ξεπερνούν το 30% των συνολικών επενδύσεων της 

οικονομίας. Από την άλλη οι επενδύσεις σε λοιπά έργα και κατασκευές, πλην οδικών 

έργων, υπολείπονται κατά περίπου 15% (μ.ο) των επενδύσεων σε κατοικίες, αλλά 

αποτελούν και το χαμηλότερο ποσοστό επί τοις εκατό σε όλη την Ευρωζώνη μαζί με 

το Βέλγιο και την Γερμανία.  
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Διάγραμμα 16: Επενδύσεις ανά Τομέα (sector) σαν ποσοστό επί των συνολικών 

Επενδύσεων, μέσος όρος ετών 1995-2008, Ελλάδα (κόκκινο χρώμα) και υπόλοιπη 

Ευρωζώνη (πηγή: OECD) 

 

 

Διάγραμμα 17: Επενδύσεις ανά Χρηματικό στοιχείο (asset) σαν ποσοστό επί των 

συνολικών Επενδύσεων, μέσος όρος ετών 1995-2008, Ελλάδα (κόκκινο χρώμα) και 

υπόλοιπη Ευρωζώνη (πηγή: OECD) 
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Αυτό που αξίζει να σημειωθεί από το διάγραμμα,  είναι ότι τόσο η Ιρλανδία όσο και η 

Ισπανία που παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά επενδύσεων σε κατοικίες με την 

Ελλάδα, είναι χώρες που επίσης μπήκαν σε καθεστώς επιτήρησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφοντας σχετικά μνημόνια συνεργασίας με αυτήν και με το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωστόσο, σήμερα τόσο η Ιρλανδία όσο και η Ισπανία 

όχι μόνο έχουν εξέλθει του καθεστώτος επιτήρησης, αλλά η πρώτη εμφανίζει και 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό μας οδηγεί στο άμεσο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα 

συγκεντρώνει κάποια επιπλέον ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δυσκολεύουν 

ακόμη περισσότερο την διαδικασία ανάκαμψης της και βαθαίνουν ακόμη 

περισσότερο την υπάρχουσα κρίση.  

Από τα παραπάνω διαγράμματα και τη συζήτηση που τα συνοδεύει συμπεραίνουμε 

δύο πράγματα. Αφενός ο κατασκευαστικός τομέας και γενικότερα η οικοδομική 

δραστηριότητα αποτελούσε σημαντικό κομμάτι του ελληνικού ΑΕΠ τα έτη πριν την 

κρίση αφετέρου μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας αυτής καταλάμβανε η 

κατασκευή κατοικιών με προορισμό την πώλησή τους. Συνεπώς, ο κλάδος των 

κατασκευών καταλαμβάνει ένα σεβαστό μερίδιο του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, 

αλλά και οι επενδύσεις στις κατασκευές και τις κατοικίες πιο συγκεκριμένα, έχουν 

πολύ μεγάλο μερίδιο των συνολικών επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία. 

Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στα εν λόγω στοιχεία και θα προβούμε σε μια περαιτέρω 

ανάλυση της αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα, προσπαθώντας να συνθέσουμε μια 

εικόνα της σημαντικότητας της εν λόγω αγοράς για τον κατασκευαστικό κλάδο και εν 

τέλει την εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα.  

Αρχικά, ο Ντούρος (2013) παρουσιάζει μια παλινδρόμηση από τη Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή της ποσοστιαίας μεταβολής των επενδύσεων στις κατασκευές, σε σχέση με 

την αντίστοιχη μεταβολή στο ΑΕΠ για τα έτη 2007-2011 και παρατηρεί ότι οι δυο 

μεταβλητές συσχετίζονται θετικά και σημαντικά, ενώ μια δεδομένη μεταβολή στο 

ΑΕΠ επιφέρει μεταβολή τριπλάσιου μεγέθους στις επενδύσεις σε κατασκευές. Τα 

στοιχεία αυτά υποστηρίζουν και με το παραπάνω την άποψη, ότι αφενός γενικά ο 

κλάδος των κατασκευών επηρεάστηκε περισσότερο από διάφορους άλλους κλάδους 

της οικονομίας της Ε.Ε. από την ύφεση που προκάλεσε ο απόηχος της παγκόσμιας 

κρίσης, αλλά και αφετέρου ότι στην Ελλάδα σαν χώρα, ο κλάδος υπέστη πολύ 

μεγαλύτερα βάρη και ένιωσε πολύ πιο σφοδρά τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 

χρηματοοικονομικής κρίσης. Για να εξετάσουμε τους λόγους που συνέβη αυτό πρέπει 
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πρώτα να εξετάσουμε πιο αναλυτικά την σημασία και το σχετικό μέγεθος του κλάδου 

στην Ελλάδα. 

Ο Χαρδούβελης (2009) παρουσιάζει για το μερίδιο της επένδυσης σε κατοικίες και 

κατασκευές του ΑΕΠ. Το μέσο μερίδιο για τις κατοικίες είναι σχετικά σταθερό από 

το 1993-2007 κοντά στο 7,5% του ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο για τις 

κατασκευές αυξάνεται σταδιακά από 12,4% (1993-1997) σε 13,3 (2003-2007) και τα 

δύο μεγέθη παρουσιάζουν αξιοσημείωτη πτώση για το έτος 2008 σε 5,4% και 10,7% 

αντίστοιχα. Ο Ντούρος (2013) αναφέρει ότι ο όγκος των συναλλαγών για ακίνητα 

μόνο στα έτη 2000-2007 αυξήθηκε κατά περίπου 40%, για να πέσει μέσα σε τρία έτη 

(2008-2011) στο 20% της μέγιστης τιμής του. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το 2007 

πραγματοποιήθηκαν 29,7 χιλιάδες συναλλαγές για ακίνητα έναντι μόλις 7,5 χιλιάδων 

το 2012, το οποίο σηματοδοτεί μία πτώση κατά 4/5 μέσα σε 5 έτη. Ο Vlamis (2012) 

παρουσιάζει ένα πιο αναλυτικό πίνακα με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

(ΑΠΑ) του κλάδου των κατασκευών σαν ποσοστό επί τοις εκατό της συνολικής ΑΠΑ 

της Ελληνικής Οικονομίας
8
 παρατηρώντας, ότι η συμβολή και των δύο κλάδων 

μειώνεται σημαντικά από το έτος 2007 και μετά από 7,01% (της συνολικής ΑΠΑ) σε 

μόλις 3,97% το 2011, κάτι που αποδίδεται τόσο στη μείωση της ζήτησης, όπως αυτή 

περιγράφηκε με την ως τώρα ανάλυση και τα σχετικά διαγράμματα, αλλά και στις 

χρηματικές ροές των κατασκευαστικών εταιριών. 

Στην συνέχεια, εστιάζοντας ακόμη περισσότερο στην ελληνική αγορά ακινήτων, οι 

Mitrakos et. al. (2014) και Ντούρος (2013) παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέροντα 

στοιχεία, ξεκινώντας από τον πολύ υψηλό δείκτη ιδιοκτησίας (80%) των κατοικιών, 

αλλά και από το γεγονός ότι ένα 77,2% του πληθυσμού μένει σε ιδιόκτητη κατοικία
9
, 

εκ των οποίων το 77,4% (59,8% του αντίστοιχου πληθυσμού) βαρύνεται με 

στεγαστικό δάνειο για την ιδιόκτητη κατοικία του. Ο Ντούρος (2013) αποδίδει αυτά 

τα χαρακτηριστικά τόσο στην ομοιότητα που επικρατεί στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, όπου αυτές οι στατιστικές είναι υψηλότερες από ότι οι αντίστοιχες της 

Βόρειας Ευρώπης, όσο και σε ελληνικά στοιχεία. Τα υψηλά ποσοστά των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης αποδίδονται σε κατάλοιπα κομμουνιστικών καθεστώτων και 

αυτά της Νότιας Ευρώπης στην κοινή κουλτούρα των λαών αυτών και στην 

ανεπτυγμένη έννοια του θεσμού της οικογένειας που υπάρχει σε αυτούς.  

                                                           
8
 Vlamis, 2012, πινάκας 1, p. 5 

9
 η διαφορά δύο στατιστικών υπονοεί την ύπαρξη νοικοκυριών 1ης ή και 2ης κατοικίας 



ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

 
48 

 

Αν εστιάσουμε στην Ελλάδα, το ακίνητο θεωρείται γενικά μια ασφαλής επένδυση 

(Ντούρος 2013, Χαρδούβελης 2009) που προστατεύει τον κάτοχο του από τις 

αρνητικές συνέπειες του πληθωρισμού, καθώς και διάφορες κρίσεις νομισμάτων ή 

χρηματοοικονομικές. Ο Χαρδούβελης (2009) αναφέρει επιπλέον πως σε στοιχεία του 

2008 ένα συνολικό 81,8% των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών είναι 

ακίνητα, έναντι μόλις 17% σε καταθέσεις και μόλις 1,2% σε μετοχές, ενώ τονίζει πως 

το φαινόμενο της ιδιοκατοίκησης εντείνεται στις αγροτικές περιοχές (97%) σε σχέση 

με τις αστικές (73,5%). Ακόμη, τονίζει και τη σημασία της ουσιαστικής ανυπαρξίας 

άλλων αγορών (ανεπτυγμένων) για επενδυτικές επιλογές μέχρι τις αρχές του 1990. 

Επίσης, τα στοιχεία για την Ελληνική αγορά ακινήτων που παρουσιάζονται στο εν 

λόγω κεφάλαιο, ξεκινούν από την σχετική δεκαετία του 1990 καθώς μέχρι τότε δεν 

υπήρχε στη χώρα αρμόδιος μηχανισμός που να συγκεντρώνει στοιχεία και να 

κατασκευάζει ικανούς δείκτες. 

Στη συνέχεια, η βιβλιογραφία προχωρά στη μελέτη των στοιχείων τιμών των 

κατοικιών αλλά και στα συγγενικά μεγέθη στον τομέα των κατασκευαστών. Αρχικά 

το διάγραμμα 18 που ακολουθεί, παρουσιάζει στοιχεία για το ΑΕΠ του 

κατασκευαστικού τομέα της Ελλάδας (σε δισεκατομμύρια €) για τα έτη 1995-2016. 

Το διάγραμμα συμφωνεί με τα προηγούμενα, δείχνοντας μια ραγδαία αύξηση του 

συνολικού εισοδήματος του τομέα αμέσως μετά του Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 

(2005-2007), ενώ από εκεί και έπειτα το ΑΕΠ ακολουθεί την ίδια πτωτική πορεία που 

ακολουθούσε η μεταβλητή της εσωτερικής κατανάλωσης και αυτή των εσωτερικών 

συνολικών επενδύσεων.    

Από την άλλη πλευρά, οι Χαρδούβελης (2009) και Ντούρος (2013) χρησιμοποιούν 

στοιχεία της ΤτΕ για να παρουσιάσουν στοιχεία για την πορεία των τιμών των 

κατοικιών στην Ελλάδα. Σε στοιχεία του δεύτερου παρουσιάζεται παρόμοια εικόνα 

όσον αφορά τις πραγματικές τιμές κατοικιών, ενώ ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι 

ονομαστικές τιμές κατοικιών γνώρισαν μια σωρευτική αύξηση περί το 170% από το 

1997 μέχρι και το τέλος του 2007. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Συμιγιάννης και 

Χονδρογιάννης (2009), η εύλογη αυτή αύξηση και ο σχετικός ρυθμός δεν ήταν από 

τους υψηλότερους, ούτε στον κόσμο ούτε στην ΕΕ, με το ΗΒ και τις Ισπανία, 

Ολλανδία, Νορβηγία αλλά και Ιρλανδία να ξεπερνούν την Ελλάδα. Η πτωτική τάση 

από το 2008 και μετά οδήγησε την Ελλάδα σε μία πτώση της τάξης του 
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Διάγραμμα 18:  ΑΕΠ κατασκευαστικού Τομέα στην Ελλάδα σε χιλ. εκ.(δις.) € (1995-2016, πηγή: ιστοσελίδα www.tradingeconomics.com) 

 

Διάγραμμα 19:  Δείκτης Παραγωγής Κτιρίων (2000-2016, έτος βάσης 2010, πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 
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16,4% το 2011 σε σχέση με το 2008, με τις τιμές να έχουν φτάσει στα επίπεδα του 

2005 (Ντούρος 2013), ενώ το 2014 οι  τιμές έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2001 

όπως αναφέρεται στους Mitrakos et.al (2014). Οι τελευταίοι παρουσιάζουν ένα 

διάγραμμα (διάγραμμα 20 παρακάτω) που συσχετίζει τον δείκτη τιμών κατοικιών, 

ονομαστικό και πραγματικό, με τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.  

Διάγραμμα 20: Ονομαστικές και Πραγματικές Τιμές Κατοικιών σε σχέση με τον 

ρυθμό ανάπτυξης, 2001-2014, (πηγή: Mitrakos et. al., 2014) 

 

Παρατηρείται ότι, όσο  οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί μέχρι το 2008, οι τιμές 

ακολουθούσαν ανοδική πορεία, η οποία μάλιστα επιταχύνεται, όταν οι ρυθμοί 

αύξησης του ΑΕΠ ήταν επίσης αυξανόμενοι. Αντίστροφα, μόλις οι ρυθμοί ανάπτυξης 

έγιναν αρνητικοί, οι τιμές  ακολούθησαν επίσης πτωτική πορεία, επιστρέφοντας το 

2014 σχεδόν στα επίπεδα του 2001. Αυτή η στενή σχέση των τιμών των κατοικιών με 

τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, αλλά και με άλλες θεμελιώδεις μακροοικονομικές 

μεταβλητές (fundamendal values), θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια του 

κεφαλαίου αυτού. 

Περνώντας στη μελέτη άλλων μεγεθών και μεταβλητών της αγοράς ακινήτων/ 

κατοικιών στην Ελλάδα, η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει στοιχεία για τον δείκτη παραγωγής 

κτιρίων (κανονικοποίηση με βάση το 2010) τα οποία απεικονίζονται παραπάνω στο 

διάγραμμα 20. Το πρώτο που παρατηρούμε από το εν λόγω διάγραμμα, είναι τα 

εντυπωσιακά μεγέθη παραγωγής (σε σχέση με το 2010) τα οποία μέχρι το β' τρίμηνο 
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του 2009 βρίσκονται στο διπλάσιο του έτους βάσης 2010, παρόλη τη σχετική κάμψη 

που υπήρξε μέσα στα έτη 2005-2006. Το 2008 αποτελεί τοπικό μέγιστο των ετών 

2008-2016 και η έκτακτη παραγωγή μειώνεται γρήγορα, φτάνοντας το 2012-2016 

ακόμη και κάτω από το 50% του 2010. Η πτώση αυτή μπορεί αρχικά να αποδοθεί 

στην παγκόσμια κρίση και τις άμεσες συνέπειες της (επηρέασε την ελληνική αγορά 

κατοικιών, έριξε τις προσδοκίες των νοικοκυριών για μελλοντική αύξηση του 

πλούτου τους και μείωσε τις σχετικές επενδύσεις σε ακίνητα) αλλά και στη 

μετεξέλιξη της κρίσης στη γνωστή ελληνική κρίση χρέους, που με την 

σταθεροποιητική πολιτική που αποκαταστάθηκε οδήγησαν την αγορά σε ακόμη 

μεγαλύτερο τέλμα. Σημαντική φαίνεται να είναι η σχέση αλλά και η αλληλεξάρτηση 

της οικοδομικής δραστηριότητας και του όγκου της στην χώρα με τις τιμές των 

κατοικιών. Σύμφωνα με τον Χαρδούβελη (2009) η σχέση αυτή είναι μια σχέση 

ανάδρασης (αμφίδρομη) με τις τιμές των ακινήτων να οδηγούν και να οδηγούνται 

ταυτόχρονα σε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ενώ το ίδιο συμβαίνει και 

με τις μειώσεις. Το διάγραμμα 21 παρακάτω, παρουσιάζει σε απόλυτα νούμερα τον 

αριθμό οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τα έτη 2004-2016 (πηγή : ιστοσελίδα 

‘trading economics’, www.tradingeconomics.com), το οποίο συμφωνεί απόλυτα με το 

προηγούμενο διάγραμμα και παρουσιάζει την αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα 

τα έτη 2004-2008, αλλά και την θεαματική πτώση από το 2008 ως και το 2016. Ο 

αντίστοιχος δείκτης για τις κατασκευές παρουσιάζεται στο διάγραμμα 22 παρακάτω 

με στοιχεία του ΟΟΣΑ και συγκρίνει την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωζώνης (βάσει 2010). Η Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα στις 4 χώρες με τον 

υψηλότερο δείκτη ως και το 2008, πάντα πάνω από το 150% του δείκτη παραγωγής 

του 2010, ενώ στη συνέχεια η πτωτική τάση φέρνει την χώρα στην τελευταία θέση 

για όλα τα έτη από το 2010 ως και το 2014. 

Το κύριο επιχείρημα της άποψης που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι ότι ο 

επενδυτικός τομέας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα ο κατασκευαστικός τομέας, 

οι επενδύσεις σε κατασκευές, είναι αυτός ο οποίος λόγω της πτώσης την οποία 

περιγράψαμε παραπάνω, οδήγησε σε μείωση της εσωτερικής συνολικής ζητήσεως και 

κατά συνέπεια της συνολικής κατανάλωσης στην χώρα. Η συνδυασμένη κίνηση των 

επενδύσεων και της κατανάλωσης με το αυξανόμενο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος (ο 

δανεισμός αδυνατούσε να παράγει κατανάλωση και δεν χρησιμοποιούνταν για αυτό 

τον σκοπό) ξεκίνησε την αλυσιδωτή αντίδραση της ελληνικής κρίσης. Στα 
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Διάγραμμα 21:  Εκδοθείσες - Οικονομικές Άδειες (20042016, πηγή: ιστοσελίδα www.tradingeconomics.com) 

 

Διάγραμμα 22: Δείκτης Παραγωγής: Κατασκευές, 2000-2015, Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρωζώνη (βάση: 2010, πηγή: OECD) 
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διαγράμματα παραπάνω (16 και 17) συζητήθηκε η σημαντική σχέση της επενδυτικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα με τις κατασκευές και εν συνεχεία η σημαντική σχέση 

των κατασκευών με τον τομέα των κατοικιών. Περνώντας σε περαιτέρω στοιχεία γα 

αυτήν την αγορά και το μέγεθος της, τα διαγράμματα 23 και 24 παρουσιάζουν την 

διαχρονική πορεία των μεταβλητών σε επενδύσεις νοικοκυριών και επενδύσεις σε  

Διάγραμμα 23: Επενδύσεις Νοικοκυριών (household investments) σαν ποσοστό επί 

των συνολικών Επενδύσεων, 1995-2008, Ελλάδα (πηγή: OECD) 

 

Διάγραμμα 24: Επενδύσεις ανά Χρηματικό στοιχείο: Κατοικίες (asset: dwellings) σαν 

ποσοστό επί των συνολικών Επενδύσεων, 1995-2015, Ελλάδα και υπόλοιπη 

Ευρωζώνη (πηγή: OECD) 
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κατοικίες, σαν ποσοστό επί τοις εκατό των συνολικών επενδύσεων στην ελληνική 

οικονομία, μεταβλητές οι οποίες είχαν παρουσιαστεί σαν μέσος όρος στα 

διαγράμματα 16 και 17 αντίστοιχα.  

Οι δυο μεταβλητές ακολουθούν παρόμοια πορεία και δείχνουν την αυξημένη 

σημασία των επενδύσεων σε κατοικίες για τα ελληνικά νοικοκυριά, η οποία φαίνεται 

όχι μόνο από την αύξηση των επενδύσεων τους από 42% περίπου το 2001 σε 51% 

περίπου το 2007 (σαν ποσοστό του συνόλου των επενδύσεων της οικονομίας), αλλά 

και από την αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες από 32% το 2001 σε πάνω από το 

41% το 2007. Ο Χαρδούβελης (2009) παρουσιάζει διάφορους λόγους που εξηγούν 

αυτήν την αυξημένη πτώση των επιτοκίων δανεισμού των ιδιωτικών τραπεζών και 

συνακολουθεί πιστωτική επέκταση (βλ και Ντούρος 2013,  σελίδα 64, διάγραμμα 9: 

επιτόκια για νέα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα) αλλά και απελευθέρωση της πίστης 

και ανάπτυξη του συστήματος δανεισμού των νοικοκυριών για την απόκτηση 

ιδιόκτητης κατοικίας.  

Με λίγα λόγια, το γενικότερο καλό κλίμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, το οποίο 

επικρατούσε στην Ελλάδα πριν το 2008, σε συνδυασμό με τις χρηματοπιστωτικές 

καινοτομίες της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα προσέφερε αφενός στα νοικοκυριά 

μια ενδιαφέρουσα και εύκολη λύση, τόσο για την αγορά κατοικιών όσο και για την 

επένδυση σε αυτά γενικότερα, μέσω αγοράς δεύτερης ή και τρίτης κατοικίας και 

αφετέρου στους τραπεζικούς οργανισμούς ένα νέο εργαλείο ευκολότερης χορήγησης 

δανείων.  

Ο Ντούρος (2013) αναφέρει την χαρακτηριστική ευκολία με την οποία δίνονταν τα 

στεγαστικά δάνεια από τους τραπεζικούς οργανισμούς την περίοδο 2000-2007, όπου 

μάλιστα οι τράπεζες προχωρούσαν πολλές φορές στην χορήγηση δανείου που 

υπερέβαινε το 100% της αξίας του ακινήτου που θα αγοραζόταν από τον ιδιώτη και 

ταυτόχρονα προχωρούσαν σε υποθήκη του ακινήτου. Αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν 

η αύξηση ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από τα νοικοκυριά, τα οποία στη συνέχεια 

‘τιτλοποιούνταν’ από τις τράπεζες με διαδικασίες στα πρότυπα των ΗΠΑ, το οποίο 

δημιούργησε το ίδιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, όταν έσκασε η φούσκα των 

κατοικιών στις ΗΠΑ και η συνακόλουθη αύξηση του ιδιωτικού χρέους των 

νοικοκυριών σε τράπεζες, κάτι που απεικονίζεται γλαφυρά στο διάγραμμα 25 πιο 

κάτω.  
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Σε αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το ιδιωτικό χρέος των ελληνικών 

νοικοκυριών, σαν ποσοστό επί τοις εκατό του Ακαθάριστου ΑΕΠ της χώρας για τα 

έτη 2000-2015, το οποίο αυξάνει συνεχώς από μόλις 30% του Ακαθάριστου ΑΕΠ το 

2000 σε 100% το 2010 και περίπου 120% το 2014. Η αύξηση αυτή έρχεται σε 

συνάρτηση με τις μεταβολές της παραγωγής τα έτη 2000-2007, αλλά και την αύξηση 

των τιμών των κατοικιών όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ωστόσο, ενώ τα 

τραπεζικά υποκαταστήματα έγιναν ιδιαίτερα φειδωλά στην χορήγηση νέων 

στεγαστικών δανείων την περίοδο 2008, ζητώντας συνήθως όλο και περισσότερες 

εγγυήσεις από τους δανειολήπτες και παρότι περιγράφηκε και η πτώση της 

κατασκευαστικής παραγωγής, το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών συνέχισε να 

αυξάνει.  

Διάγραμμα 25: Χρέος Ελληνικών Νοικοκυριών σαν ποσοστό του Καθαρού Εθνικού 

Εισοδήματος, 2000-2015 (πηγή: OECD) 

 

 

Την εικόνα συμπληρώνουν και τα στοιχεία για τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων 

στην χώρα. Σύμφωνα με τον Ντούρο (2013), τα υπόλοιπα αυξήθηκαν θεαματικά από  

11,8 δις ευρώ το 2000 σε απόλυτα νούμερα ή μόλις 8,2% του ΑΕΠ, σε 78 δις ευρώ το 

2011 ή 36,2% του ΑΕΠ. Ο Χαρδούβελης (2009) παραθέτει σχετικό διάγραμμα στο 

οποίο παρατηρούνται αυξημένοι ρυθμοί αύξησης των στεγαστικών δανείων στην 

Ελλάδα κατά διψήφια νούμερα. Η Ελλάδα εμφανίζει μια μεγάλη απόκλιση καθώς 
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βρίσκεται μονίμως πάνω από το σχετικό μέσο όρο της Ευρωζώνης,  ακόμη και όταν ο 

ρυθμός αύξησης των υπολοίπων των στεγαστικών σε αυτήν πλησιάζει το μηδέν 

(2008-2009), ο αντίστοιχος της Ελλάδας είναι περίπου στο 10%.  

Τα παραπάνω φαινόμενα οφείλονται στην πτωτική τάση των τιμών των κατοικιών 

από το 2007 και μετά παγκοσμίως και στην Ελλάδα και στο φαινόμενο του «negative 

equity» το οποίο την ακολούθησε
10

. Η αυξανόμενη αδυναμία των δανειοληπτών να 

αποπληρώσουν  το στεγαστικό τους δάνειο, αποτέλεσμα και της χειροτέρευσης των 

οικονομικών συνθηκών στην χώρα (οι οποίες συζητήθηκαν στο κεφάλαιο 2) οδήγησε 

στην συσσώρευση ακινήτων προς πλειστηριασμό στις τράπεζες, ακίνητα τα οποία 

όμως θα πωλούνται πλέον σε πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτήν στην οποία 

αγοράστηκαν (Ντούρος 2013, Βλάμης 2012, 2011), αναγκάζοντας τις τράπεζες να 

σημειώσουν ζημία στον ισολογισμό τους. Ακόμη, ο δανειολήπτης εξακολουθεί να 

χρωστά μέρος του δανείου στην τράπεζα, καθώς το αρχικό δάνειο άξιζε περισσότερο 

από το σπίτι το οποίο παραχωρήθηκε στην τράπεζα λόγω υποθήκης, εξηγώντας έτσι 

το γεγονός ότι το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών εκτοξεύθηκε τα έτη 2008-2014. 

Σύμφωνα με τον Βλάμη (2011, 2012) οι αδιάθετες νεόδμητες κατοικίες στην Ελλάδα 

ήταν πάνω από 150.000 και παρότι ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η περαιτέρω πτώση 

των τιμών των κατοικιών θα βοηθήσει κάπως την εξισορρόπηση της αγοράς, με το να 

απορροφήσει αυτή την προσφορά ακινήτων, τονίζει ότι αυτή η εξέλιξη θα φέρει σε 

ακόμη χειρότερη θέση τους παλαιούς αγοραστές ακινήτων και σε μεγάλο ποσοστό 

και τους δανειολήπτες, καθώς τα ακίνητα που διαθέτουν έχουν όλο και μικρότερη 

αξία από το αρχικό δάνειο, του οποίου σίγουρα χρωστούν μεγάλο μέρος. Ακόμη και 

αν ο δανειολήπτης χρεοκοπήσει, το φαινόμενο «negative equity» θα μεταφέρει την 

ζημία στον ισολογισμό της τράπεζας που εξέδωσε το αρχικό δάνειο.  

Ο Βλάμης (2011) εντυπώνει πάρα πολύ εμφατικά ένα κρίσιμο σημείο της 

επιχειρηματολογίας ότι η ελληνική κρίση προϋπάρχει της παγκόσμιας, με την έννοια 

ότι οι προϋποθέσεις της ελληνικής κρίσης εδράζονται σε αιτίες που έχουν εστία στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 και την αρχή της δεκαετίας του 2000.  

Το φαινόμενο αυτό στην Ελλάδα καμουφλαρίστηκε από τους θετικούς ακόμη 

ρυθμούς ανάπτυξης που κατέγραψε η χώρα μέχρι το 2008. Εδώ έρχεται και η 

διαπίστωση των Συμιγιάννη και Χονδρογιάννη (2009) όσο και του Χαρδούβελη 

                                                           
10

 Βλ. επίσης και Lucian (2016) για επιπλέον στοιχειά σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην 
Ελλάδα. 
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(2009), ότι η αύξηση των τιμών των κατοικιών αιτιολογείται και είναι σύμφωνη με τα 

θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι στο 

εμπειρικό μέρος του άρθρου τους προβαίνουν σε μια συσχέτιση των τιμών των 

κατοικιών (σε στοιχεία για τα έτη 1995-2007) με τα θεμελιώδη μεγέθη της 

οικονομίας και οδηγούνται στο συμπέρασμα, ότι οι κινήσεις των τιμών των 

κατοικιών εξηγούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις θεμελιώδης τιμές σχετικών 

μεγεθών, ένα συμπέρασμα το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό στο σχετικό 

διάγραμμα
11

.  

Είναι πολύ εύκολο να εξάγει κανείς υπό το φως αυτών των στοιχείων τα παρακάτω 

συμπεράσματα: από την μια πλευρά υπάρχει η πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης 

και η συνοδευόμενη πτώση στις επενδυτικές δραστηριότητες, που εκφράστηκε 

κυρίως μέσω της πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας και δη της κατασκευής 

νέων κατοικιών, όπως υποδηλώνουν τα σχετικά διαγράμματα περί οικοδομικών 

αδειών. Ο ταυτόχρονος υψηλός δανεισμός που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, δεν συνοδευόταν από ταυτόχρονη υψηλή κατανάλωση όπως τα 

προηγούμενα χρόνια και γιατί ‘’σταμάτησε’’ να την δημιουργεί και γιατί στράφηκε 

από ένα σημείο στην εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων του δημοσίου. Από την 

άλλη πλευρά υπάρχουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα οποία είχαν επωφεληθεί από 

την χαλάρωση των τραπεζικών αγορών και πλέον βαρύνονταν με ένα ενυπόθηκο 

δάνειο, μεγαλύτερης αξίας πλέον από το ακίνητο τους μετά το 2008, δεν είχαν 

περιθώριο για να μπορέσουν να αντέξουν στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και 

άλλα βάρη οποιουδήποτε μεγέθους. Το ιδιωτικό χρέος συσσωρεύονταν στα ελληνικά 

νοικοκυριά, χωρίς κανείς να ασχολείται με τις συνέπειες που θα είχε αυτό σε μια 

πιθανή ύφεση που θα αντιμετώπιζε η χώρα. Μια τυχαία ή περιοδική ύφεση στην 

ελληνική οικονομία είτε στον ίδιο χρόνο με την παγκόσμια είτε σε διαφορετικό, 

λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω στοιχεία και μια λιμνάζουσα και χαμηλή 

κατανάλωση, θα οδηγούσε σε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που είδαμε τα 

προηγούμενα χρόνια.  

Τα συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου συνοψίζονται στο παραπάνω επιχείρημα, 

το οποίο είναι ενδυναμωμένο από την ανάλυση που προηγήθηκε και παρουσιάζει μια 

διαφορετική ερμηνεία της ελληνικής κρίσης, ως κρίσης ελλιπούς εσωτερικής 

                                                           
11

 Βλ. Συμιγιάννης , Χονδρογιάννης 2009 ,σελ 107 ,διάγραμμα 4. 
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κατανάλωσης, η οποία εκφράστηκε κυρίως μέσω της πτωτικής πορείας των 

κατασκευαστικών επενδύσεων και της οικοδομικής δραστηριότητας και η οποία 

επηρέασε ιδιαιτέρα την αγορά κατοικιών της Ελλάδας, δημιουργώντας συνθήκες 

χαμηλής ζήτησης και υψηλού ιδιωτικού χρέους, το οποίο άρχισε να βαραίνει τα 

νοικοκυριά πριν εκδηλωθεί η ελληνική κρίση το 2009, με την διαδικασία να 

επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο μέσω των νέων φορολογικών βαρών, τα οποία 

κλήθηκαν να σηκώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά μετά και το 2010. 

 

5. Επίλογος-συμπεράσματα 

Κύριος και βασικότερος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν να 

παρουσιάσει αναλυτικά την βιβλιογραφία που ασχολείται με τις ερμηνείες γύρω από 

τα βαθύτερα αίτια της παρούσας ελληνικής κρίσης, η οποία ξεκίνησε το 2009 και 

παρά τις όποιες προσπάθειες των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων και της Ε.Ε. 

έχει φέρει την ελληνική οικονομία σε πολύ δύσκολη θέση τα τελευταία 6 χρόνια, 

ακόμη και στο χείλος της χρεοκοπίας. 

 Η παρούσα κατάσταση της οικονομίας και κοινωνίας της Ελλάδας, όπως αυτή 

παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο μέσα από το πρίσμα των συνεπειών της κρίσης, 

δεν άφηνε περιθώρια παρά μόνο για μια εξονυχιστική ανάλυση και συζήτηση γύρω 

από τα αίτια που οδήγησαν σε οικονομική και κοινωνική κατάρρευση την χώρα από 

το 2010 ως το 2016. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια στο εν λόγω ζήτημα και εξετάζει 

την Ελληνική κρίση από σχεδόν όλες τις πιθανές σκοπιές όπως την 

χρηματοοικονομική, την κοινωνική, την σκοπιά του δημόσιου χρέους και της 

κακοδιαχείρισης των Δημοσίων Οικονομικών, αλλά και τις σχέσεις της ελληνικής 

οικονομίας με την Ε.Ε. και την ζώνη του ευρώ, αλλά και την αλληλεπίδραση της με 

άλλους διεθνείς παράγοντες όπως η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση του 

2007. 

Παρότι στο κεφάλαιο δυο της εργασίας συζητήθηκαν τα διαφορά πιθανά αίτια και 

ερμηνείες της παρούσας ελληνικής κατάστασης, κανένα δεν παρουσιάστηκε ως 

πλήρες και απόλυτα ικανοποιητικό, διότι δεν εξέταζαν αναλυτικά τον παραγωγικό 

ιστό της χώρας, τις παραγωγικές επενδύσεις στο εσωτερικό της και την συνολική 

εσωτερική κατανάλωση. Αυτό επιχειρήθηκε να γίνει στην συνέχεια στο τρίτο 

κεφάλαιο, με μια πρωτότυπη παρουσίαση της Ελληνικής κρίσης ως κρίσης μειωμένης 
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εσωτερικής κατανάλωσης και υπερβάλλοντος δανεισμού, ο οποίος σταμάτησε να 

χρησιμοποιείται ως μέσο δημιουργίας πλούτου και συνεπώς κατανάλωσης στο 

εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας. 

Με την βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων αναλύθηκαν η σύνθεση των 

ελληνικών επενδύσεων ανά τομέα και χρηματικό στοιχείο, η σύνδεση των 

επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας με τον κατασκευαστικό τομέα και η 

υπερβολική εξάρτηση του τελευταίου από την αγορά κατοικιών στην Ελλάδα. 

Αναπόφευκτα, στην συνέχεια μελετήθηκε η ελληνική αγορά ακίνητων, με την 

ανάλυση να καταλήγει στην διπλή δικλείδα συσσώρευσης ιδιωτικού χρέους και 

ταυτόχρονης των επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα και στην αγορά 

ακινήτων/κατοικιών. 

Αυτή η διαφορετική έως τώρα άποψη για την προέλευση της ελληνικής κρίσης έχει 

ατέλειες, όπως όλες οι υπόλοιπες. Κρίνεται όμως επί της αρχής ως πιο ικανοποιητική 

από αυτές, διότι η βάση ανάλυσης της εδράζει βαθιά στον παραγωγικό ιστό της 

χώρας, τον κατασκευαστικό τομέα. 

Η παρούσα εργασία μπορεί να είναι μια αρχή, στην βάση της οποίας μπορούν 

μελλοντικές μελέτες να χτίσουν μια νέα, διαφορετική και πιο ολοκληρωμένη 

θεώρηση της Ελληνικής κρίσης, που να κατανοεί τα δρώμενα στον εσωτερικό 

παραγωγικό ιστό της, τις δομές και την κατεύθυνση των επενδύσεων εντός Ελλάδας 

και να δώσουν μια ολοκληρωμένη ερμηνεία των αιτιών της ελληνικής κρίσης. Η 

παρούσα εργασία έχει δώσει τον τόνο για την νέα αυτή θεώρηση.  
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