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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η θεωρητική και
εµπειρική διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της αύξησης του ∆ηµοσίου Χρέους και των
εθνικών εκλογών στην Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο 1970-2009. Ξεκινώντας µε
την θεωρητική παρουσίαση των στοιχείων για την πορεία του δηµοσίου χρέους και
αναλύοντας τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την αύξηση παρατηρούµε ότι είναι
εµφανής η άµεση αυξητική τάση του κατά τις χρονιές των εκλογών. Περνώντας στην
οικονοµετρική διερεύνηση και την αιτιολόγηση µε στοιχεία αυτής της τάσης και µε την
βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος E-views γίνεται εµφανές ότι υπάρχει θετική
σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών

Λέξεις κλειδιά : ∆ηµόσιο Χρέος, Εθνικές εκλογές
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is twofold: first, to present theoretical underpinnings
regarding the relationship between the Greek public debt and the national elections and
second, to examine empirically that relationship using annual data for the period 19702009.
Starting with the theoretical presentation of data on state debt, and analyzing the
reasons behind this increase we see that there is an upward trend during the years of
elections. Using the econometric program E-views the empirical results support this
upward trending in the data. Therefore the empirical evidence shows that the political
elections could be considered as an important factor behind the worsening of public
debt in Greece.
.

Keywords: Public Debt, National elections
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Η διπλωµατική ασχολείται µε το θέµα του δηµόσιου χρέους στην Ελλάδα τα
τελευταία 40 χρόνια και το πώς αυτό επηρεάστηκε από τις συγκεκριµένες πολιτικές που
ακολούθησε κάθε κυβέρνηση. Πρώτα γίνεται η θεωρητική παρουσίαση των εννοιών
καθώς και η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας και στην συνέχεια παρουσιάζεται η
οικονοµετρική διερεύνηση του ζητήµατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι το δείγµα µας
αποτελείται από 40 παρατηρήσεις, µία για κάθε χρονιά και γίνεται χρήση ποσοτικών
και ποιοτικών δεδοµένων, µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος E-Views, τα
οποία µας οδηγούν σε ένα συµπέρασµα άκρως ενδιαφέρον καθώς γίνεται ξεκάθαρη η
θετική και συνάµα αυξητική συσχέτιση µεταξύ του δηµόσιου χρέους και των εκλογικών
αναµετρήσεων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ζήτηµα του δηµόσιου χρέους δεν είναι πρόσφατο. Ήδη από την δεκαετία του
1930 αποτέλεσε αντικείµενο µιας από τις σηµαντικότερες διενέξεις της θεωρίας της
δηµόσιας οικονοµικής και της οικονοµικής θεωρίας γενικότερα. Μέχρι, όµως, τη
δεκαετία του 1970 η έκταση του δηµόσιου χρέους σε παγκόσµια κλίµακα ήταν
περιορισµένη και τα προβλήµατα που δηµιουργούσε δεν θεωρούνταν ιδιαίτερης
σηµασίας. Τη δεκαετία του 1980 η κατάσταση άλλαξε ριζικά και το δηµόσιο χρέος
διευρύνθηκε τόσο πολύ, ώστε αποτέλεσε σοβαρό πρόβληµα σε πολλές χώρες, τόσο
αναπτυσσόµενες όσο και αναπτυγµένες. Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης, ήταν, πρώτον
η ανάπτυξη της σχετικής οικονοµικής φιλολογίας, η οποία, όπως ήταν φυσικό, άλλαξε
γενική κατεύθυνση στρεφόµενη από την θεωρία στην πολιτική και δεύτερον
προσαρµογή της οικονοµικής πολιτικής. Ο περιορισµός του δηµόσιου χρέους άρχισε να
αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς τόσο της βραχυχρόνιας όσο και της
µεσοχρόνιας οικονοµικής πολιτικής, και συγκεκριµένα της βραχυχρόνιας πολιτικής
οικονοµικής σταθεροποίησης και των µεσοχρόνιων

προγραµµάτων οικονοµικής

προσαρµογής.
Η εργασία αυτή έχει αντικείµενο την διερεύνηση της έννοιας του δηµόσιου
χρέους και της δυναµικής του, την εξέταση της εξέλιξης του δηµόσιου χρέους, των
δαπανών εξυπηρέτησης του καθώς και του παράγοντα που το προκαλεί στην χώρα µας.
Περαιτέρω θα προσπαθήσει να διερευνήσει την σχέση του δηµόσιου χρέους µε τις
εκλογικές αναµετρήσεις στην χώρα µας.

1

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όπως

έχει

επισηµανθεί

επανειληµµένα στη

σχετική βιβλιογραφία και

αρθρογραφία το ∆ηµόσιο Χρέος αποτελεί σήµερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα
της ελληνικής οικονοµίας, καθώς οι εξελίξεις του προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τις
αλλαγές όχι µόνο των δηµοσιονοµικών αλλά και άλλων µακροοικονοµικών µεγεθών.
Οι µεγάλες δαπάνες εξυπηρέτησής του, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τις πολιτικές
ελλειµµατικών προϋπολογισµών που έχουν εφαρµόσει οι εκάστοτε ελληνικές
κυβερνήσεις αλλά και µε το µεγάλο ύψος του συσσωρευµένου χρέους και τα υψηλά
επιτόκια, επιβαρύνουν υπέρµετρα τον Κρατικό Προϋπολογισµό και δηµιουργούν
προβλήµατα στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Το πρόβληµα του χρέους δεν συνδέεται όµως µόνο µε το ύψος του και τις
δαπάνες εξυπηρέτησής του. Η διάρθρωση του χρέους (βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο),
η δυναµική της αυτοτροφοδότησης που έχει αποκτήσει στην περίπτωση της χώρας µας,
οι πιέσεις που ασκούνται στις εγχώριες αγορές χρήµατος και κεφαλαίου για την
χρηµατοδότησή του, οι επιδράσεις του στη διανοµή του εισοδήµατος κ.ά. δηµιουργούν
σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες και αναπτυξιακές εµπλοκές. Επιπλέον
δηµιουργεί σηµαντικούς περιορισµούς στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής κυρίως
στο δηµοσιονοµικό της σκέλος.
Η διερεύνηση της φερεγγυότητας του δηµόσιου τοµέα της ελληνικής οικονοµίας
αποκτά σηµαντικό ενδιαφέρον για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί συνδέεται
άµεσα µε την άσκηση της οικονοµικής πολιτικής θέτοντας ερωτήµατα όπως α) τη
δυνατότητα

της

εκάστοτε

κυβέρνησης

να

ασκεί

πολιτικές

ελλειµµατικών

προϋπολογισµών και των επιπτώσεών τους πάνω σε βασικές µακροοικονοµικές
µεταβλητές, όπως τον πληθωρισµό, τις επενδύσεις, το ισοζύγιο πληρωµών, κ.ά., β) εάν
2

τέτοιου

είδους

πολιτικές

είναι

ρεαλιστικές

µακροχρόνια,

γ)

το

πρόβληµα

φερεγγυότητας που πιθανόν να δηµιουργούν και δ) τις επιπτώσεις και τους
περιορισµούς που θέτει η έλλειψη φερεγγυότητας πάνω στη διαδικασία διαµόρφωσης
της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
∆εύτερον, λόγω της συµµετοχής της Ελλάδας στις διαδικασίες της Οικονοµικής
και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) υπάρχει έντονος
προβληµατισµός (βλέπε Torres και Giavazzi 1993, Kenen 1995) για τις συνέπειες από
την ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική στην κάθε χώρα — µέλος στην πορεία προς
την ΟΝΕ. Εδώ το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στον τρόπο
χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών, στις δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ
κυβερνήσεων σε θέµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής και στο πρόβληµα φερεγγυότητας
που πιθανόν να αντιµετωπίζουν. Η συνθήκη του Μάαστριχτ υπογραµµίζει τη σηµασία
του τελευταίου, θεωρώντας ότι δηµοσιονοµικές πολιτικές που δεν είναι συνεπείς µε τη
µακροχρόνια φερεγγυότητα του δηµόσιου τοµέα είναι πιθανό να προκαλέσουν
αρνητικές συνέπειες στη σταθερότητα της ΟΝΕ. Σαν αποτέλεσµα, η ίδια συνθήκη
επέβαλε µια σειρά από αυστηρούς κανόνες σε µια προσπάθεια συµµόρφωσης,
πειθάρχησης και σύγκλισης των δηµοσιονοµικών πολιτικών των κρατών της Ε.Ε.
επιδιώκοντας την αύξηση του βαθµού φερεγγυότητάς τους.
Η κεντρική ιδέα πίσω από τη συνθήκη του Μάαστριχτ είναι ότι η φερεγγυότητα
του δηµόσιου τοµέα της κάθε χώρας — µέλους της Ε.Ε. θα συµβάλει αποτελεσµατικά
στη δηµοσιονοµική σύγκλισή τους, προϋπόθεση απαραίτητη για την επιτυχία της
πορείας τους προς την ΟΝΕ, αλλά και τη µελλοντική σταθερότητα της τελευταίας. Στη
βάση της η ιδέα αυτή απορρέει από την έκθεση Delors (1989), η οποία θεωρεί ότι η
νοµισµατική ένωση χωρίς δηµοσιονοµική σύγκλιση είναι αρκετά πιθανό να οδηγήσει
σε νοµισµατική και οικονοµική αστάθεια. Πιο συγκεκριµένα, εάν η υπερσυσσώρευση
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χρέους δηµιουργήσει προβλήµατα φερεγγυότητας σε µια χώρα — µέλος της Ε.Ε., οι
άλλες χώρες είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν δηµοσιονοµικές ανισορροπίες ακόµη και
στην περίπτωση που οι πολιτικές τους πειθαρχούν στο στόχο της δηµοσιονοµικής
σύγκλισης. Μια τέτοια εξέλιξη µπορεί να προκαλέσει νοµισµατική αστάθεια ακόµη και
νοµισµατική κρίση σε ένα περιβάλλον υψηλής νοµισµατικής αλληλεξάρτησης (Buiter,
Corsetti και Roubini, 1993). Αυτό είναι αρκετά λογικό, εάν σκεφτούµε ότι ακόµη και
εάν δεν υπάρχει πρόβληµα φερεγγυότητας η πολιτική που θα εφαρµόσει µια κυβέρνηση
για τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων ελλειµµάτων θα προκαλέσει αλλαγές στα
επιτόκια και στη συναλλαγµατική ισοτιµία του εθνικού νοµίσµατος.
Έτσι, στη συλλογιστική των ιδρυτών της συνθήκης του Μάαστριχτ, ο
περιορισµός των δηµοσίων ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους ως ποσοστό του
ΑΕΠ δεν ικανοποιεί µόνο τα ποσοτικά κριτήρια της δηµοσιονοµικής σύγκλισης, αλλά
βελτιώνει το ποιοτικό κριτήριο της φερεγγυότητας, συµβάλλοντας στη σταθερότητα της
ΟΝΕ.
Επιπρόσθετα, η βελτίωση της φερεγγυότητας του δηµόσιου τοµέα αλλά και η
συνεπής επιδίωξή της από την πλευρά της εκάστοτε κυβέρνησης µειώνει τον εθνικό
κίνδυνο αποτυχίας (national default risk premia) εισόδου στην ΟΝΕ. Αυτό έχει θετικές
επιπτώσεις στην επιτυχία της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής σε εθνικό
επίπεδο (σύγκλιση επιτοκίων και συναλλαγµατική σταθερότητα µεταξύ των χωρών —
µελών), και στην προσπάθεια µείωσης του πληθωρισµού και σταθερότητας των τιµών.
Όταν µια κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές ελλειµµάτων, υποθετικά υπόσχεται
στους πιστωτές της ότι θα δηµιουργήσει πλεονάσµατα στον Κρατικό Προϋπολογισµό
τα οποία θα αντισταθµίσουν, στο µέλλον, τα ελλείµµατα του παρελθόντος. Εάν λοιπόν
η κάθε κυβέρνηση υπόκειται σε αυτή τη δέσµευση, τότε πολιτικές διαχρονικών
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων είναι πιθανό να µην είναι εφικτές, όπως επισηµαίνουν οι
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Hamilton και Flavin (1986). Η δυνατότητα ή όχι να έχεις συνεχή ελλείµµατα στον
Κρατικό

Προϋπολογισµό

έχει,

ωστόσο,

σηµαντικές

επιπτώσεις

στην

αποτελεσµατικότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής στο σύνολό της. Για παράδειγµα,
εάν µια κυβέρνηση αυξήσει τους φόρους στην προσπάθειά της να δηµιουργήσει
επιπρόσθετα δηµόσια έσοδα, τότε το δηµόσιο έλλειµµα είναι αρκετά πιθανό να µην έχει
σηµαντική επεκτατική επίδραση στη συνολική ζήτηση, στο ΑΕΠ, την απασχόληση,
κ.λπ. Επίσης, εάν η αύξηση των δηµοσίων εσόδων προέλθει από τη δηµιουργία νέου
χρήµατος, τότε το δηµόσιο έλλειµµα είναι πιθανό να προκαλέσει πληθωριστικές πιέσεις
στην οικονοµία (Sargent, 1982).
Στη σχετική βιβλιογραφία (βλέπε Hamilton και Flavin 1986, Corsetti και Roubini
1991, 1993) ο χρεώστης µπορεί να αποκαλεστεί φερέγγυος εάν οι υποχρεώσεις του δεν
ξεπερνούν την παρούσα αξία των µελλοντικών του εσόδων, τα οποία µπορούν να
διατεθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους του. Πρέπει στο σηµείο αυτό να
υπογραµµιστεί το γεγονός ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στον περιορισµό
φερεγγυότητας που αντιµετωπίζει ο δηµόσιος τοµέας, και κατά προέκταση µια
κυβέρνηση, µε εκείνον που αντιµετωπίζει ένας ιδιώτης χρεώστης ή ο ιδιωτικός τοµέας
στο σύνολό του.
Κάθε κυβέρνηση µπορεί "σχετικά εύκολα" (το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο
λειτουργίας της οικονοµίας και η ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα της κυβέρνησης
παίζουν σηµαντικό ρόλο εδώ) να αυξήσει τα µελλοντικά της έσοδα, µέσω µιας αύξησης
φόρων. Ο ιδιωτικός τοµέας στερείται ενός τέτοιου µηχανισµού ανακατανοµής πόρων.
Αυτό σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι η συσσώρευση δηµόσιου χρέους είναι
µια µεταβλητή αδιάφορη για την εκάστοτε κυβέρνηση. Η υπερσυσσώρευση χρέους
είναι

πιθανό

να

δηµιουργήσει

έναν

σηµαντικό

περιορισµό

στην

άσκηση

δηµοσιονοµικής πολιτικής, αφού περιορίζει τους βαθµούς ελευθερίας της κυβέρνησης
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να ασκήσει την όποια επιθυµητή για εκείνην οικονοµική πολιτική. Ο περιορισµός αυτός
γίνεται περισσότερο ασφυκτικός στην περίπτωση που ο δηµόσιος τοµέας στερείται
φερεγγυότητας. Συνεπώς, ο περιορισµός φερεγγυότητας, ως µηχανισµός άσκησης
πίεσης στη δηµοσιονοµική πολιτική της κυβέρνησης, θα µπορούσε να µετατραπεί και
να λειτουργήσει και ως δηµοσιονοµικός κανόνας. Η εφαρµογή του, ουσιαστικά, απαιτεί
ισοσκελισµένο Προϋπολογισµό µακροχρόνια. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί είτε µε
ισοσκέλιση των εσόδων και εξόδων του δηµόσιου τοµέα ανά οικονοµικό έτος, είτε µε
µελλοντικούς πλεονασµατικούς Κρατικούς Προϋπολογισµούς που θα αντισταθµίσουν
τους ελλειµµατικούς του παρελθόντος.
Όπως αρχικά είχε υποστηριχθεί από τους Hamilton και Flavin (1986) και
αργότερα από τους Buiter, Corsetti και Roubini (1993), µια βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη µακροχρόνιας ισορροπίας στα δηµόσια οικονοµικά είναι η ισότητα µεταξύ του
ρυθµού µεγέθυνσης της οικονοµίας και του επιτοκίου αποπληρωµής του χρέους. Πιο
συγκεκριµένα, εάν µια κυβέρνηση δανείζεται µε πραγµατικό επιτόκιο το οποίον είναι
ίσο ή µεγαλύτερο του ρυθµού µεγέθυνσης της οικονοµίας, τότε τα συνεχιζόµενα
ελλείµµατα θα αυξήσουν τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, µειώνοντας τη
φερεγγυότητα του δηµόσιου τοµέα. Σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολη η εκτίµηση
της συµπεριφοράς των πιστωτών της κυβέρνησης, δηλαδή εάν θα συνεχίσουν να
χρηµατοδοτούν τα ελλείµµατα του Κρατικού Προϋπολογισµού, αγοράζοντας δηµόσιο
χρέος. Μια κυβέρνηση θα ήταν ωστόσο ικανή να προστατεύσει τη φερεγγυότητά της,
εάν είναι αξιόπιστη για τη δυνατότητά της να υλοποιήσει πολιτικές πλεονασµατικών
Προϋπολογισµών στο µέλλον. Η ανάκτηση της φερεγγυότητας συνδέεται εδώ µε τον
τρόπο διαµόρφωσης των προσδοκιών (ορθολογικών ή όχι) των πιστωτών για τη
µακροχρόνια αξιοπιστία της εκάστοτε κυβέρνησης.
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Στην περίπτωση που το πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού είναι µικρότερο του
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης, τότε οι πολιτικές ελλειµµατικού Προϋπολογισµού
είναι δυνατό να συνεχιστούν χωρίς να συµβάλλουν στην αύξηση του λόγου του
δηµοσίου χρέους προς το ΑΕΠ (Buiter 1979, Hamilton και Flavin 1986, Buiter, Corsetti
και Roubini 1993). Σε ένα τέτοιο µακροοικονοµικό περιβάλλον ο δηµόσιος τοµέας θα
εξακολουθούσε να είναι φερέγγυος για τους δανειστές του. Αυτό σηµαίνει δυνατότητα
έκδοσης νέου χρέους για τη χρηµατοδότηση νέων ελλειµµάτων και την εφαρµογή
επεκτατικών δηµοσιονοµικών πολιτικών.
Με δεδοµένη λοιπόν τη µακροοικονοµική δοµή και την οικονοµική συγκυρία, το
δηµόσιο έλλειµµα και η υπερσυσσώρευση δηµόσιου χρέους είναι πιθανό να
λειτουργήσουν ως ένας σηµαντικός περιορισµός στην ασκούµενη δηµοσιονοµική
πολιτική. Συνοπτικά, η βασική υπόθεση είναι ότι η κυβέρνηση υπόκειται σε περιορισµό
δανεισµού ο οποίος προσδιορίζεται µακροχρόνια από τη σχέση µεταξύ της παρούσας
αξίας των δηµοσίων δαπανών (καθαρών από τόκους) µε τη παρούσα αξία των
δηµοσίων εσόδων. Ουσιαστικά, ο περιορισµός είναι ότι µακροχρόνια ο Κρατικός
Προϋπολογισµός θα πρέπει να είναι ισοσκελισµένος για να διατηρεί ο δηµόσιος φορέας
τη φερεγγυότητά του.
Το µέγεθος των δηµοσίων δαπανών, εκφρασµένο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αποτελεί
ένα αντιπροσωπευτικό µέτρο των διαστάσεων του δηµοσίου τοµέα. Σύµφωνα µε τον Γ.
Προβόπουλο (1985), η έντονη αυξητική τάση που χαρακτηρίζει τις δαπάνες είχε σαν
αποτέλεσµα το σχετικό τους µέγεθος να πλησιάσει στα µέσα της δεκαετίας του 1980 το
50% του ΑΕΠ. Εκτός από το ύψος των δηµοσίων δαπανών ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η ταχύτητα διόγκωσής τους. ∆ιαπιστώνεται, ότι την ίδια περίοδο οι
δηµόσιες δαπάνες κινήθηκαν µε γοργούς ρυθµούς.
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Η Ελλάδα χρησιµοποίησε τον δηµόσιο δανεισµό ως πηγή χρηµατοδότησης από
τη µεταπολεµική περίοδο. Η σηµαντική αύξηση του δανεισµού, κυρίως εξωτερικού,
προήλθε από την κακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας αρχής γενοµένης µε την πρώτη
πετρελαϊκή κρίση. Συγκεκριµένα, ο κρατικός τοµέας αλλά και ολόκληρος ο δηµόσιος
τοµέας παρουσίασε την περίοδο µετά το 1973, µεγάλα ελλείµµατα. Αποτέλεσµα των
διογκωµένων ελλειµµάτων του δηµοσίου τοµέα είναι η υπερβολική αύξηση του χρέους.
Σύµφωνα µε τον Γεωργακόπουλο (1997), το συνολικό έλλειµµα της Ελλάδας το 1996
έφτασε το 8% του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα το δηµόσιο χρέος εκτινάχθηκε από 25% το
1970 σε 112% το 1996.
Η άνω υπερβολική αύξηση του χρέους στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσµα τη
σηµαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. Είναι προφανές ότι τέτοιες
επιβαρύνσεις από το χρέος καθιστούν την ευελιξία του κρατικού προϋπολογισµού
περιορισµένη. Όπως αναφέρει ο Γεωργακόπουλος (1997), η κύρια πηγή της αύξησης
των ελλειµµάτων και κατά συνέπεια του χρέους, χρεώνεται στα πρωτογενή ελλείµµατα
και στους τόκους. Ακολούθως, παράγοντες όπως χρέη κρατικών τραπεζών, ελλείµµατα
οργανισµών και δηµοσίων επιχειρήσεων, καταπτώσεις εγγυήσεων κ.α. συνετέλεσαν
αισθητά στην διόγκωση του δηµοσίου χρέους.
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, το δηµόσιο χρέος αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας. Η εξέλιξή του, όπως και του ελλείµµατος,
προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την πορεία των δηµοσιονοµικών αλλά και άλλων
µακροοικονοµικών µεταβλητών. Αυτό είναι προφανές, δεδοµένου ότι µια αύξηση του
χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ µπορεί να προκαλέσει αύξηση της φορολογίας που µε τη
σειρά της θα προκαλέσει στρεβλώσεις και θα δηµιουργήσει αντικίνητρα στην
οικονοµία.
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Σύµφωνα µε την Quintos (1995), το ζήτηµα της διατηρησιµότητας αναφέρεται
στο κατά πόσο η κυβέρνηση θα µπορέσει να λειτουργήσει επ’ αόριστον υπό την
τρέχουσα δηµοσιονοµική πολιτική. Και συνεχίζει, κάθε δηµοσιονοµική πολιτική
περιορίζεται από την ανάγκη να χρηµατοδοτήσει το έλλειµµα, εάν αυτό υφίσταται.
Εποµένως, το έλλειµµα θα ήταν διατηρήσιµο εάν η κυβέρνηση µπορούσε να δανειστεί
χωρίς περιορισµούς και να χρηµατοδοτήσει τους τόκους επί του χρέους εκδίδοντας νέο
χρέος. Κάθε κυβέρνηση όµως αντιµετωπίζει ένα περιορισµό όσον αφορά στο ύψος του
δανεισµού. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση ισοσκελίζει διαχρονικά τον προϋπολογισµό
της, θέτοντας την τρέχουσα αγοραία αξία του χρέους ίση µε το άθροισµα των
προσδοκώµενων προεξοφληµένων µελλοντικών πλεονασµάτων. Μια παραβίαση της
ισορροπίας του διαχρονικού περιορισµού του προϋπολογισµού θα σήµαινε µη
διατηρήσιµη δηµοσιονοµική πολιτική, διότι η τιµή του χρέους θα αυξάνονταν
γρηγορότερα από τον ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας.
Συνεχίζει επισηµαίνοντας ότι κάθε κυβέρνηση η οποία λειτουργεί σε µια
δυναµική οικονοµία αντιµετωπίζει έναν περιορισµό στον προϋπολογισµό όσον αφορά
το ύψος του δανεισµού. Εποµένως, για να υπάρξει διατηρήσιµη δηµοσιονοµική
πολιτική θα πρέπει να ικανοποιείται ο διαχρονικός περιορισµός του προϋπολογισµού,
δηλαδή θα πρέπει η τρέχουσα αγοραία αξία του χρέους να ισούται µε το άθροισµα των
προσδοκώµενων προεξοφληµένων µελλοντικών πλεονασµάτων.
Ο Cuddington (1997) προτείνει δυο εναλλακτικές προσεγγίσεις, όσον αφορά το
ζήτηµα της διατηρησιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών. Η πρώτη αναφέρεται στη
λογιστική προσέγγιση, η οποία υποθέτει ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που δεν
προκαλεί καµία µεταβολή στο λόγο χρέος – ΑΕΠ είναι διατηρήσιµο. Η δεύτερη
αναφέρεται στην προσέγγιση της παρούσας αξίας του περιορισµού και θεωρεί ότι η
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διατηρησιµότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής εξαρτάται εξολοκλήρου από το
µέγεθος του χρέους που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί.
Ο Afonso (2000) διατύπωσε την άποψη, ότι διατηρήσιµη δηµοσιονοµική
πολιτική υφίσταται όταν ικανοποιείται διαχρονικά ο περιορισµός του κρατικού
προϋπολογισµού. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η παρούσα αξία του χρέους, στο όριο,
ισούται µε το µηδέν. Όταν οι κυβερνητικές εισφορές δεν επαρκούν να καλύψουν τις
δαπάνες, δηµιουργείται έλλειµµα που οδηγεί σε µη-διατηρήσιµη δηµοσιοοικονοµική
πολιτική. Αλλαγές στην δηµοσιονοµική πολιτική απαιτούνται ως αποτέλεσµα της µηδιατηρησιµότητας.
Οι Chalk και Hemming (2000) χρησιµοποίησαν το µη αυξανόµενο κυβερνητικό
χρέος ως πρακτική προσέγγιση για την εκτίµηση της διατηρησιµότητας, µε σκοπό να
διαχωρίσουν τις διατηρήσιµες δηµοσιονοµικές πολιτικές από τις µη διατηρήσιµες. Η
θεωρητική προσέγγισή τους στο ζήτηµα της διατηρησιµότητας επικεντρώνεται στο
κατά πόσο η δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να συνεχιστεί στο µέλλον χωρίς να
επηρεαστεί η κυβερνητική φερεγγυότητα.
Για τους Bravo και Silvestre (2001), ο διαχρονικός περιορισµός του κρατικού
προϋπολογισµού

αποτελεί

το

σηµαντικότερο

εργαλείο

για

τη

µελέτη

της

διατηρησιµότητας της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Μια µη-διατηρήσιµη δηµοσιονοµική
πολιτική υποδηλώνει ότι µακροχρόνια ο περιορισµός του προϋπολογισµού δεν
ικανοποιείται.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (2002) θεωρεί τη διατηρησιµότητα του χρέους
ως µια κατάσταση στην οποία ο δανειζόµενος προσδοκά στην ικανότητά του να
συνεχίσει να εξυπηρετεί το χρέος, χωρίς να προκαλέσει µεγάλες µελλοντικές
διορθώσεις στην οικονοµική κατάσταση, οι οποίες θα διαταράξουν την ισορροπία του
εισοδήµατος και των δαπανών. Επιπλέον, αναφέρει ότι καταστάσεις όπως
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αναδιάρθρωση του χρέους τώρα ή στο µέλλον ή καταστάσεις όπου ο δανειζόµενος
συνεχίζει να δανείζεται και κατά συνέπεια να συσσωρεύει χρέος µε ρυθµό µεγαλύτερο
της ικανότητάς του να το αποπληρώσει, δεν ανταποκρίνονται µε την έννοια της
διατηρησιµότητας.
Ο Jose Marin (2002) έδωσε έναν εναλλακτικό ορισµό της έννοιας της
διατηρησιµότητας. Σύµφωνα µε τον Marin (2002), η έννοια της διατηρησιµότητας
αναφέρεται στην ικανότητα της κυβέρνησης να πραγµατοποιήσει τις υποσχέσεις της,
όσον αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική που θα ακολουθήσει. Η σταθερότητα της
δηµοσιονοµικής

πολιτικής

επιτυγχάνεται

όταν

οι

δηµοσιονοµικές

πολιτικές

ικανοποιούν το διαχρονικό περιορισµό του κρατικού προϋπολογισµού.
Σύµφωνα µε τους Ballabriga και Mongay (2005), όταν µια κυβέρνηση
χαρακτηρίζεται από φερεγγυότητα, η δηµοσιονοµική της πολιτική είναι διατηρήσιµη
και ο διαχρονικός περιορισµός του προϋπολογισµού ικανοποιείται. Αυτό τους οδήγησε
στον εµπειρικό προσδιορισµό της διατηρησιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών υπό
την έννοια της κυβερνητικής φερεγγυότητας. Για το σκοπό της ανάλυσής τους, οι
Ballabriga και Mongay µελέτησαν πως αντιδράει το αρχικό πλεόνασµα στο
συσσωρευµένο χρέος.
Ο Bohn (2005) διατύπωσε την άποψη ότι µια δηµοσιονοµική πολιτική ικανοποιεί
την

υπόθεση

της

διατηρησιµότητας

του

ελλείµµατος

του

κυβερνητικού

προϋπολογισµού, όταν η προσδοκώµενη παρούσα αξία του µελλοντικού πλεονάσµατος
είναι ίση µε το αρχικό χρέος.
Σε εργασία του HM Treasury (2005), αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί
ορισµοί της έννοιας της διατηρησιµότητας. Ένας ορισµός αναφέρεται στην ικανότητα
της κυβέρνησης να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, εάν και όταν αυτές προκύψουν
στο µέλλον. Κατά συνέπεια, η έννοια της διατηρησιµότητας εξαρτάται από τα
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µελλοντικά κυβερνητικά έσοδα και τις µελλοντικές υποχρεώσεις. Εποµένως, η
ικανότητα της κυβέρνησης να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις υποδηλώνει ότι η
κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάζει την περίπτωση της χρηµατοδότησης µέσω έκδοσης
χρέους, µόνο και µόνο όταν το ΄΄βάρος΄΄ του χρέους παραµένει σε συνετό επίπεδο.
Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης οποιαδήποτε
χρονική στιγµή µπορούν να εκφραστούν από τον διαχρονικό περιορισµό του
προϋπολογισµού. Σύµφωνα λοιπόν µε το διαχρονικό περιορισµό του προϋπολογισµού,
η παρούσα αξία όλων των προεξοφληµένων µελλοντικών εσόδων θα πρέπει να ισούται
µε την παρούσα αξία όλων των προεξοφληµένων µελλοντικών εξόδων και του
τρέχοντος ανεξόφλητου χρέους.
Εάν ο διαχρονικός περιορισµός του προϋπολογισµού δεν ικανοποιείται, δηλαδή
τα µελλοντικά έσοδα δεν επαρκούν να καλύψουν τις δαπάνες και το χρέος, τότε
δηµιουργείται

ανισορροπία,

προϋπολογισµού.

Το

΄΄κενό΄΄

η

οποία
του

καλείται

διαχρονικού

΄΄κενό΄΄

του

προϋπολογισµού

διαχρονικού
µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστούν οι άµεσες αλλαγές που απαιτούνται στη
δηµοσιονοµική κατάσταση. Όπως διατυπώνεται στην εργασία, το γεγονός ότι ο
διαχρονικός περιορισµός του προϋπολογισµού ικανοποιείται δε σηµαίνει απαραίτητα
ότι το χρέος έχει αποπληρωθεί εξολοκλήρου. Εποµένως, η διατηρησιµότητα δε
µετριέται σε όρους χρέους / ΑΕΠ, αλλά στην ικανότητα της κυβέρνησης να
εξυπηρετήσει το χρέος.
Οι Polito και Wickens (2005) ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της µέτρησης της
διατηρησιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών. Στην ανάλυση τους, προσέγγισαν το
θέµα αυτό µε ένα νέο τρόπο µέτρησης της διατηρησιµότητας που απαλλάσσεται από
τους περισσότερους περιορισµούς που έθεταν προηγούµενες µελέτες. Για να µετρήσουν
τη διατηρησιµότητα, χρησιµοποίησαν ένα δείκτη της δηµοσιονοµικής κατάστασης της
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οικονοµίας και ένα µοντέλο πρόβλεψης VAR. Επίσης, ο χρονικός ορίζοντας που
χρησιµοποιούν είναι περιορισµένος. Εάν ο δείκτης υποδείξει µη-διατηρήσιµη
δηµοσιονοµική κατάσταση, τότε µπορεί να θεωρηθεί αναγκαία µια αλλαγή της
οικονοµικής πολιτικής.
Σε σύγκριση µε παλαιότερους τρόπους ελέγχου της διατηρησιµότητας, η
διαδικασία που εισήγαγαν οι Polito και Wickens εµφανίζει πολλά πλεονεκτήµατα εκ
των οποίων το σηµαντικότερο είναι ότι δεν υποθέτει σταθερά πραγµατικά επιτόκια,
πληθωρισµό και οικονοµική ανάπτυξη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένας σαφής ορισµός
της έννοιας της διατηρησιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών και αυτό λογικά
οφείλεται στο γεγονός ότι το ζήτηµα της διατηρησιµότητας αποτελεί ένα πολύπλευρο
αντικείµενο µελέτης. Η άποψη του Blanchard που διατυπώνεται στο έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατηρησιµότητα του χρέους ή/και των δηµοσίων
οικονοµικών αναφέρεται στο κατά πόσο η κυβέρνηση οδεύει προς υπερβολική
συσσώρευση χρέους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) θεωρεί ότι η έννοια της
διατηρησιµότητας περιλαµβάνει την αποφυγή της υπερβολικής επιβάρυνσης στις
µελλοντικές γενεές, καθώς επίσης εγγυάται και την ικανότητα της κυβέρνησης να
προσαρµόζει κατάλληλα την πολιτική προϋπολογισµού στη βραχυχρόνια και
µακροχρόνια περίοδο.
∆εδοµένου του σκοπού της εκτίµησης της διατηρησιµότητας στη µακροχρόνια
περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) δίνει δυο εναλλακτικούς ορισµούς της έννοιας.
Αρχικά αναφέρει ότι η διατηρησιµότητα του δηµοσίου χρέους αντλείται από τον
περιορισµό του προϋπολογισµού. Αυτό απαιτεί, το τρέχον δηµόσιο χρέος και η
προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της επίδρασης
που έχει στον προϋπολογισµό η γήρανση του πληθυσµού, να καλύπτεται από την
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προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών κυβερνητικών εσόδων. Ο δεύτερος ορισµός
αναφέρεται στο κατά πόσο οι τρέχουσες πολιτικές µπορούν να εγγυηθούν την επίτευξη
ενός επιθυµητού επιπέδου του χρέους σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Για τον έλεγχο της διατηρησιµότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) πρότεινε
δυο δείκτες. Οι δείκτες αυτοί καλούνται δείκτες της διατηρησιµότητας και µετράνε το
µέγεθος των απαιτούµενων προσαρµογών στον προϋπολογισµό για :
1.

την επίτευξη του στόχου, το χρέος να κυµανθεί στην τιµή 60%

του ΑΕΠ µέχρι το 2050 (S1 indicator),
2.

την

ικανοποίηση

του

διαχρονικού

περιορισµού

του

προϋπολογισµού σε πεπερασµένο χρονικό ορίζοντα (S2 indicator).
Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι δείκτες διατηρησιµότητας παρέχουν γενικότερες
πληροφορίες και ένα µέτρο του µεγέθους των απαιτούµενων προσαρµογών, καθώς και
πληροφορίες για το κόστος που απορρέει από την καθυστέρηση της εφαρµογής της
µακροχρόνιας διατηρησιµότητας.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2007), η διατηρησιµότητα των
δηµοσίων οικονοµικών αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για σταθερότητα, ανάπτυξη
και συνοχή στους κόλπους της Νοµισµατικής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) ορίζει την έννοια της διατηρησιµότητας ως την ικανότητα της
κυβέρνησης να εξυπηρετήσει το χρέος. Εποµένως, η διατηρησιµότητα απαιτεί οι
τρέχουσες πολιτικές της κυβέρνησης να ικανοποιούν διαχρονικά τον περιορισµό του
προϋπολογισµού. Αυτό συνεπάγεται, η παρούσα αξία των µελλοντικών αρχικών
πλεονασµάτων να ισούται µε το ανεξόφλητο απόθεµα του χρέους. Συνεπώς, όσο
υψηλότερο το επίπεδο του ανεξόφλητου χρέους, τόσο µεγαλύτερο θα πρέπει να είναι το
µελλοντικό αρχικό πλεόνασµα για να εξασφαλιστεί η διατηρησιµότητα. Η αντίληψη για
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µη διατηρήσιµη δηµοσιονοµική πολιτική θα δηµιουργούσε συνθήκες αβεβαιότητας
στην οικονοµία.
Ο Giamarioli (2007) στο άρθρο του αναφέρει ότι τα υγιή δηµόσια οικονοµικά
αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για µακροοικονοµική σταθερότητα και
ενδυνάµωση των προϋποθέσεων για διατηρήσιµη ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τον
Giamarioli (2007), ο όρος ΄΄σταθερότητα΄΄ αναφέρεται στα υγιή δηµόσια οικονοµικά τη
βραχυχρόνια (δηµοσιονοµική σταθερότητα) και τη µακροχρόνια (διατηρησιµότητα
δηµοσίων οικονοµικών) περίοδο. Στη βραχυχρόνια περίοδο, ο όρος της δηµοσιονοµικής
σταθερότητας επικεντρώνεται στην ικανότητα της κυβέρνησης να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της. Αντίθετα, στη µακροχρόνια περίοδο η διατηρησιµότητα των
δηµοσίων οικονοµικών αναφέρεται στην ικανοποίηση του διαχρονικού περιορισµού
του προϋπολογισµού.
Για την πρακτική εκτίµηση της σταθερότητας των δηµοσίων οικονοµικών η
ανάλυση απαιτεί το συνδυασµό της µακροχρόνιας διατηρησιµότητας και της
βραχυχρόνιας σταθερότητας. Ωστόσο, η εκτίµηση δεν πρέπει να σταµατήσει εκεί για
δύο λόγους :
1.

η µακροχρόνια διατηρησιµότητα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και

2.

η µακροχρόνια διατηρησιµότητα δεν παρέχει ξεκάθαρη ΄΄συνταγή΄΄ για

τη διόρθωση των ανισορροπιών.
Κατά συνέπεια, όσο µεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα για τη µακροχρόνια
διατηρησιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, τόσο σηµαντικότερη καθίσταται η
εκτίµηση της βραχυχρόνιας δηµοσιονοµικής κατάστασης.
Ο Wyploz (2007) θέλησε να προσεγγίσει το θέµα της διατηρησιµότητας του
χρέους δίνοντας απάντηση σε µια απλή ερώτηση: πότε το χρέος µιας χώρας γίνεται τόσο
µεγάλο που δε µπορεί να αποπληρωθεί (εξυπηρετηθεί); Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
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(∆.Ν.Τ.) δίνει έναν εναλλακτικό ορισµό της διατηρησιµότητας, όπου θεωρεί ότι: το
χρέος είναι διατηρήσιµο εάν ικανοποιείται η συνθήκη φερεγγυότητας. Η συνθήκη
φερεγγυότητας επιτυγχάνεται όταν το µελλοντικό πλεόνασµα επαρκεί για την
αποπληρωµή του χρέους. Εποµένως, η µελλοντική εξισορρόπηση του χρέους αποτελεί
το σηµαντικότερο συστατικό για µια διατηρήσιµη πολιτική. Παρόλα αυτά, τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης της διατηρησιµότητας του χρέους θα πρέπει να
εξετασθούν µε προσοχή λόγω του ότι η εκτίµηση της διατηρησιµότητας βασίζεται σε
υποθέσεις, όσον αφορά στη µελλοντική εξέλιξη του προϋπολογισµού, του προϊόντος,
των επιτοκίων, και του ρυθµού του πληθωρισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

1.1 Ορισµός δηµόσιου χρέους

∆ηµόσιο χρέος είναι το µέγεθος που αναφέρεται στον υφιστάµενο δανεισµό
του ∆ηµοσίου σε δεδοµένο χρονικό σηµείο. Γενικά, το χρονικό σηµείο αναφοράς είναι
το τέλος κάθε χρόνου. Το δηµόσιο χρέος δηµιουργείται µε τον δηµόσιο δανεισµό, ο
οποίος συνιστά ένα από τα µέσα χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών. Υπάρχουν
και άλλοι τρόποι, όπως η φορολογία και παλιότερα η έκδοση νέου χρήµατος (µέτρο, το
οποίο καταργήθηκε µε την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ).
Το δηµόσιο χρέος είναι χρήµα το οποίο κατέχεται από οποιοδήποτε διοικητικό
επίπεδο. Είτε πρόκειται για κεντρική κυβέρνηση, είτε για οµοσπονδιακή κυβέρνηση,
είτε

για δηµοτική ή για τοπική. Το ετήσιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, ωστόσο,

αναφέρεται στη διαφορά µεταξύ των εσόδων και των δαπανών της κυβέρνησης. Οι
κυβερνήσεις συνήθως δανείζονται από την έκδοση κινητών αξιών, κρατικά χρεόγραφα
και γραµµάτια. Λιγότερο χώρες φερέγγυους ενίοτε δανείζονται απευθείας από
υπερεθνικά όργανα. Ορισµένοι θεωρούν το σύνολο των υποχρεώσεων της κυβέρνησης,
συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών πληρωµών,

των συντάξεων και των

πληρωµών για αγαθά και υπηρεσίες που η κυβέρνηση έχει συνάψει αλλά δεν έχουν
ακόµη καταβληθεί, ως δηµόσιο χρέος.
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1.1.α. Το ποσοστό του δηµόσιου χρέους

Το ποσοστό του δηµοσίου χρέους προκύπτει αν διαιρέσουµε το Χρέος προς το
ΑΕΠ της χρονιάς και το πολλαπλασιάσουµε µε το 100.
Ποσοστό Χρέους =(∆ηµόσιο Χρέος / ΑΕΠ)*100

1.1.β. Η ευρύτητα της έννοιας “δηµόσιο χρέος”

Το πρώτο ζήτηµα που παρουσιάζεται σχετικά αφορά το περιεχόµενο του όρου
«δηµόσιο» και κατά πόσο αυτός χρησιµοποιείται µε την εθνικολογική έννοια της
γενικής κυβέρνησης, δηλαδή περιλαµβάνει µόνο την κεντρική διοίκηση ή την κεντρική
κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τα
νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου ή χρησιµοποιείται µε την έννοια του ευρύτερου
δηµόσιου

τοµέα,

οπότε

περιλαµβάνονται

και

οι

δηµόσιες

επιχειρήσεις.

Η

χρησιµοποίηση του όρου ‘δηµόσιο χρέος’ µε την έννοια του χρέους του δηµόσιου
τοµέα παρέχει µια περισσότερο αξιόπιστη εικόνα του συνολικού δηµόσιου δανεισµού,
γιατί, ως γνωστόν, τµήµα των εσόδων των δηµόσιων επιχειρήσεων προέρχεται από
επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος δηµόσιων
επενδύσεων. Τα έσοδα αυτά επηρεάζουν το µέγεθος της δαπάνης της κεντρικής
διοίκησης ή της γενικής κυβέρνησης και εποµένως και το µέγεθος των ελλειµµάτων και
του χρέους των φορέων αυτών.
Στο µέτρο όµως που οι δηµόσιες επιχειρήσεις χρηµατοδοτούν τις ανάγκες τους
σε κεφάλαια µε εξωτερικό ή εσωτερικό δανεισµό, ο δανεισµός αυτός δεν επηρεάζει µεν
το µέγεθος της δαπάνης της κεντρικής διοίκησης ή της γενικής κυβέρνησης-και κατά
συνέπεια και το χρέος αυτών-, αυξάνει όµως το χρέος των δηµόσιων επιχειρήσεων.
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Τυχόν αναφορά µόνο στο χρέος της κεντρικής διοίκησης θα αγνοούσε τον τυχόν
δανεισµό των δηµόσιων επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί εν δυνάµει έλλειµµα
της κεντρικής διοίκησης, αφού συχνά οι δηµόσιες επιχειρήσεις αδυνατούν αν
εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, που είναι εγγυηµένα από το ∆ηµόσιο, τα οποία όταν
καταπίπτουν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό για την εξόφλησή τους.
Εξάλλου, όχι σπάνια, µέρος του χρέους του δηµοσιοεπιχειρηµατικού τοµέα
µεταφέρεται στο χρέος της κεντρικής διοίκησης.
Στις διεθνείς όµως συγκρίσεις, εξαιτίας τόσο της ανεπάρκειας των στατιστικών
στοιχείων, τα οποία είναι σχετικά περιορισµένα ακόµα και στις χώρες-µέλη της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας οι οποίες έχουν αναπτυγµένα οικονοµικά
συστήµατα, αλλά κυρίως εξαιτίας των διαφορών ως προς τον ορισµό των δηµόσιων
επιχειρήσεων, η χρησιµοποίηση του όρου δηµόσιο χρέος µε την έννοια του χρέους της
γενικής κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι η περισσότερο ενδεδειγµένη, δεδοµένου ότι
εξασφαλίζει σχετική συγκρισιµότητα µεταξύ των διαφόρων χωρών και συνέπεια µε το
σύστηµα των εθνικών λογαριασµών.

1.1.γ. Καθαρό και ακαθάριστο δηµόσιο χρέος

Ένα δεύτερο ζήτηµα που παρουσιάζεται αφορά τη διάκριση µεταξύ
ακαθάριστου και καθαρού δηµόσιου χρέους. Το καθαρό χρέος του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα προκύπτει από το ακαθόριστο χρέος του, δηλαδή το σύνολο των χρηµατικών
υποχρεώσεων του, αφού αφαιρεθούν τα διαθέσιµα, ρευστά και καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας, των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών. Παρόλα αυτά, το
ακαθόριστο δηµόσιο χρέος παραµένει χρήσιµη έννοια, γιατί σχετίζεται άµεσα µε το
ύψος των δαπανών εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους (κυρίως χρεολύσια και τόκοι),
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οι οποίες αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες όψεις του προβλήµατος του δηµόσιου
χρέους.

1.1.δ. Εσωτερικό και εξωτερικό χρέος

Ανάλογα µε την προέλευση του, το δηµόσιο χρέος διακρίνεται σε εσωτερικό,
έναντι δανειστών στο εσωτερικό της χώρας και εξωτερικό, οφειλόµενο σε ξένους
δανειστές. Το εξωτερικό δηµόσιο χρέος διαφέρει από το χρέος σε συνάλλαγµα, γιατί το
δεύτερο εκτός από το εξωτερικό δηµόσιο χρέος, περιλαµβάνει και τα εσωτερικά δάνεια
που έχουν εκδοθεί σε ξένο νόµισµα και το κράτος έχει αναλάβει τη σε ξένο νόµισµα
εξυπηρέτηση τους. Στο εξωτερικό δηµόσιο χρέος περιλαµβάνεται µέρος µόνο των
δανείων του ∆ηµοσίου που έχουν εκδοθεί µε ασφαλιστικές ρήτρες ευρώ ή νοµισµάτων
άλλων χωρών.
Καταρχήν, τα κεφάλαια του εξωτερικού δανεισµού αντιπροσωπεύουν ξένη
αποταµίευση, ενώ τα κεφάλαια του εσωτερικού δανεισµού αντιπροσωπεύουν ηµεδαπή
αποταµίευση. Ιδιαίτερη έκταση όµως έχει λάβει τελευταία η βοήθεια που προσέφερε
στην ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η Goldman Sachs µε σκοπό αφετέρου
να µπορέσει η χώρα µας να εισέλθει στην ζώνη του ευρώ και αφετέρου να καταφέρει
να διατηρηθεί σε αυτήν. Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι τακτικές της Wall Street,
ανάλογες µε αυτές που οδήγησαν στην κρίση των δανείων υψηλού κινδύνου (subprime)
στην Αµερική, επιδεινώνουν την οικονοµική κρίση, κλονίζουν την Ελλάδα και
υπονοµεύουν το ευρώ, διευκολύνοντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κρύψουν τα
διογκούµενα χρέη τους. Η Wall Street, όπως επισηµαίνεται, δεν δηµιούργησε το
πρόβληµα των χρεών της Ευρώπης, ωστόσο οι τραπεζίτες της διευκόλυναν την Ελλάδα
και άλλους να δανειστούν πέρα από τις δυνατότητές τους, µε απόλυτα νόµιµες
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συµφωνίες και να κρύψουν τα συσσωρευµένα χρέη τους. Όπως σωστά ανησυχούν οι
παγκόσµιες αγορές για την Ελλάδα, τα αρχεία και συνεντεύξεις δείχνουν ότι µε τη
βοήθεια της Wall Street, το έθνος µας µπήκε σε µια δεκαετή προσπάθεια να
κουκουλώσει το χρέος του και να παραµείνει στα ευρωπαϊκά όρια. Μία συµφωνία που
δηµιουργήθηκε

από

την

Goldman

Sachs

βοήθησε

σκοτεινή

συγκάλυψη

δισεκατοµµυρίων χρεών από τον εποπτικό προϋπολογισµό των Βρυξελλών.
Ακόµη και τώρα καθώς το τέλος της κρίσης πλησιάζει, οι τράπεζες αναζητούν
τρόπους για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αποφύγει την µέρα της κρίσης. Στις αρχές
Νοεµβρίου - τρεις µήνες πριν η Αθήνα γίνει το επίκεντρο της παγκόσµιας οικονοµικής
ανησυχίας - µια οµάδα από την Goldman Sachs έφτασε στην χώρα µας µε µια πολύ
µοντέρνα πρόταση για µια κυβέρνηση που αγωνίζεται να πληρώσει τους λογαριασµούς
της. Οι τραπεζίτες, µε επικεφαλής τον πρόεδρο της Goldman, Gary D. Cohn,
χρησιµοποίησαν ένα χρηµατοδοτικό µέσο που θα ωθήσει το χρέος από το σύστηµα
υγείας στην Ελλάδα µακριά στο µέλλον. Είχε δουλέψει στο παρελθόν. Το 2001, λίγο
αφότου η Ελλάδα εισήχθη στη νοµισµατική ένωση της Ευρώπης, η Goldman βοήθησε
την κυβέρνηση αθόρυβα δανείζοντας της δισεκατοµµύρια, σύµφωνα µε ανθρώπους που
γνωρίζουν καλά την εν λόγω συναλλαγή. Αυτή η συναλλαγή, η οποία κρατήθηκε
κρυφή από τη δηµόσια θέα, επειδή θεωρήθηκε ως νόµισµα συναλλαγών και όχι ως
δάνειο, βοήθησε την Ελλάδα να τηρήσει τους

κανόνες για την κάλυψη του

ελλείµµατος της Ευρώπης, συνεχίζοντας παράλληλα ως χώρα να δαπανά πάνω από τις
δυνατότητές της.
Η Ελλάδα δεν αποδέχθηκε την τελευταία προσφορά της Goldman Sachs.
Παρόλα ταυτά οι συναλλαγές της τελευταίας δεκαετίας θέτουν ερωτήµατα για το ρόλο
της Wall Street στο τελευταίο οικονοµικό δράµα του κόσµου. Όπως και στην
αµερικανική subprime κρίση και την κατάρρευση της American International Group,
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παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα έπαιξαν κάποιο ρόλο στην πορεία του
ελληνικού χρέους. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν µέσα από την
Goldman Sachs, την JPMorgan Chase και ένα ευρύ φάσµα άλλων τραπεζών επέτρεψαν
στους πολιτικούς να παρέχουν επιπλέον δανεισµό στην Ελλάδα, την Ιταλία και
πιθανότατα και αλλού.
Σε δεκάδες συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη, οι τράπεζες παρείχαν
προκαταβολικά µετρητά µε αντάλλαγµα µελλοντικές πληρωµές, µε αυτές τις
υποχρεώσεις να µένουν εκτός των επίσηµων βιβλίων. Η Ελλάδα, για παράδειγµα,
έδωσε ως αντάλλαγµα τους φόρους αεροδροµίου και τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια
στα επόµενα χρόνια. Οι επικριτές λένε ότι οι εν λόγω συµφωνίες, επειδή δεν
καταγράφονται ως δάνεια, παραπλανούν τους επενδυτές και τις ρυθµιστικές αρχές
σχετικά µε το βάθος των υποχρεώσεων µιας χώρας. Μερικές από τις ελληνικές
συναλλαγές έφεραν ονοµασίες εµπνευσµένες από την ελληνική µυθολογία όπως Αίολος
και Αριάδνη και στην ουσία αποτελούσαν «συγκαλυµµένα δάνεια» τα οποία όµως «δεν
ήταν καταγεγραµµένα» ως τέτοια.
Η κρίση στην Ελλάδα παρουσιάζει την πιο σηµαντική πρόκληση για την
οικονοµική ενότητα της Ευρώπης και το κοινό νόµισµά της, το ευρώ. Η χώρα είναι,
κατά την αργκό των τραπεζών, πολύ µεγάλη για να της επιτραπεί να αποτύχει. Η
Ελλάδα χρωστάει 300 δισεκατοµµύρια δολάρια, και µεγάλες τράπεζες βρίσκονται στο
άγκιστρο για µεγάλο µέρος αυτής της οφειλής. Μια ενδεχόµενη χρεοκοπία θα
αντηχήσει σε όλη την υδρόγειο.
Οι πολιτικοί θέλουν «να περάσουν τη µπάλα προς τα εµπρός», και εάν µια
τράπεζα µπορεί να τους δείξει έναν τρόπο για να µεταθέσουν ένα πρόβληµα για το
µέλλον, τότε θα τον ακολουθήσουν. Η Wall Street δεν δηµιούργησε το πρόβληµα του
χρέους της Ελλάδας. Αλλά οι τραπεζίτες έδωσαν τη δυνατότητα στην Ελλάδα και σε
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άλλους να δανείζονται πάνω από τις δυνατότητές τους, σε συµφωνίες που ήταν
απολύτως νόµιµες. Λίγοι κανόνες διέπουν τον τρόπο, µε τον οποίο τα έθνη µπορούν να
δανειστούν τα χρήµατα που χρειάζονται για δαπάνες, όπως η στρατιωτική και η
υγειονοµική περίθαλψη. Η αγορά τίτλων δηµοσίου χρέους, είναι τόσο απεριόριστη, όσο
και τεράστια.
"Εάν µια κυβέρνηση θέλει να εξαπατήσει, µπορεί να εξαπατήσει», δήλωσε ο
Garry Schinasi, ένας βετεράνος της µονάδας παρακολούθησης των κεφαλαίων του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η οποία παρακολουθεί το θέµα ευπάθειας στις
παγκόσµιες κεφαλαιαγορές. Μπορεί η Ελλάδα να µην εκµεταλλεύτηκε την πρόταση
της Goldman Sachs το Νοέµβριο του 2009, όµως είχε καταβάλει στην τράπεζα 300
εκατοµµύρια ευρώ ως αµοιβή για το διακανονισµό του 2001, σύµφωνα µε τραπεζίτες
που γνωρίζουν το θέµα. H Goldman Sachs εµφανίζεται στην αθηναϊκή σκηνή το 2002
µε τον διακανονισµό µαζικών συναλλαγών swaps ώστε να µειωθεί το κόστος
χρηµατοδότησης του δηµόσιου χρέους της χώρας. Η συµφωνία περιελάµβανε τότε
swaps 5 δισ. συνδεδεµένων µε το ελληνικό χρέος, ενώ οµόλογα αποτιµηµένα σε γιεν
και δολάρια ανταλλάχθηκαν µε ευρώ. Ο αµερικανικός όµιλος ανέλαβε πιστωτικό
κίνδυνο ύψους 1 δισ. ευρώ, τον οποίο αντιστάθµισε µε µια γερµανική τράπεζα, ενώ ο
Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ) δαπάνησε 200 εκατ. ευρώ σε
αµοιβές και προµήθειες. Το 2005, γράφουν οι «F.T.», το swap µεταφέρθηκε στην
Εθνική Τράπεζα, η οποία έστησε ένα όχηµα ειδικού σκοπού µε το όνοµα «Τίτλος» και
µεταµόρφωσε το swap σε τιτλοποιηµένο 20ετές οµόλογο.

1.1.ε. Βραχυπρόθεσµο, µεσοµακροπρόθεσµο και πάγιο δηµόσιο χρέος
Μια άλλη κοινή διάκριση του δηµοσίου χρέους είναι µε βάση την διάρκεια
αποπληρωµής. Έτσι το δηµόσιο χρέος διακρίνεται i) σε βραχυπρόθεσµο, το οποίο
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συνίσταται από δάνεια των οποίων η ληκτικότητα δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ii) σε
µεσοπρόθεσµο, το οποίο συνίσταται από δάνεια των οποίων η ληκτικότητα είναι από
ένα έως δέκα έτη και iii) µακροπρόθεσµο, το οποίο έχει διάρκεια µεγαλύτερη από δέκα
έτη. Βέβαια ο ακριβής προσδιορισµός των χρονικών περιόδων ποικίλλει και εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες της κάθε αγοράς. Ο βραχυπρόθεσµος δηµόσιος
δανεισµός δηµιουργείται κυρίως για την αντιµετώπιση ταµειακών δυσχερειών του
δηµόσιου τοµέα που προκύπτουν από τον ετεροχρονισµό των δηµόσιων εσόδων
(εισπράξεις φόρων) και των δηµόσιων δαπανών (πληρωµές σε µισθούς, συντάξεις κ.α.),
οπότε οι δηµόσιοι φορείς αναγκάζονται να προσφύγουν σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό
από την ευρωπαϊκή τράπεζα, τις εµπορικές τράπεζες ή το ευρύ κοινό π.χ. µέσω των
λαϊκών οµολόγων.
Ο

βραχυπρόθεσµος

δηµόσιος

δανεισµός

χρησιµοποιείται

ως

µέσο

χρηµατοδότησης των δηµόσιων δαπανών, εάν οι αποταµιευτές είναι διστακτικοί να
προβούν σε µεσοµακροχρόνιες τοποθετήσεις σε κρατικά χρεόγραφα, όπως συµβαίνει
συχνά σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού, γεγονός βέβαια το οποίο εξαρτάται και από
τους όρους δανεισµού (σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο, για παράδειγµα). Στις
περιπτώσεις εκείνες µάλιστα όπου το κράτος προσφεύγει σε βραχυπρόθεσµα δάνεια, µε
την έκδοση κυρίως εντόκων γραµµατίων του τρίµηνης ή εξάµηνης λήξης, συχνά
ανανεώνει τους τίτλους αυτούς µε την λήξη τους, µε συνέπεια να επιτυγχάνει
κατ’ουσίαν µεσοµακροπρόθεσµο δανεισµό. Τέλος, ενώ ο δηµόσιος δανεισµός
χρησιµοποιείται για την χρηµατοδότηση τόσο των παραγωγικών όσο και των µη
παραγωγικών δηµόσιων δαπανών, συνήθως δεν µπορεί να διακριθεί ως προς το είδος
των δαπανών που χρηµατοδοτεί και αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά
αποτελέσµατα αν χρησιµοποιηθεί µε ανορθόδοξο τρόπο.
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Σε περιόδους κατά τις οποίες η οικονοµία χαρακτηρίζεται από οικονοµική
ύφεση, η έκδοση βραχυπρόθεσµων δανείων για την απορρόφηση από τον δηµόσιο
τοµέα των αδρανούντων αποταµιευτικών πόρων για την αύξηση της συνολικής ζήτησης
θεωρείται

προτιµότερη από την έκδοση µεσοµακροπρόθεσµων δανείων, γιατί τα

βραχυπρόθεσµα δάνεια και συνδέονται µε σχετικά χαµηλότερα επιτόκια και το κράτος
αποφεύγει µε αυτά τις µεγάλης διάρκειας δεσµεύσεις του µεσοµακροπρόθεσµου
δανεισµού. Βέβαια από την άλλη είναι γεγονός ότι ένα µεγάλο βραχυπρόθεσµο δηµόσιο
χρέος δηµιουργεί κινδύνους εκδήλωσης πληθωρισµού, δεδοµένου ότι οι τίτλοι του
βραχυπρόθεσµου χρέους(έντοκα γραµµάτια) συνδέονται µε σχετικά µεγαλύτερο βαθµό
ρευστότητας, ιδιαίτερα όταν κατέχονται από το ευρύ κοινό.
Ο

µεσοµακροπρόθεσµος

δηµόσιος

δανεισµός

δηµιουργείται

για

την

χρηµατοδότηση δηµόσιων επενδύσεων αλλά και καταναλωτικών δηµόσιων δαπανών ή
και µεταβιβαστικών πληρωµών του ∆ηµοσίου, δηλαδή µεταβιβάσεων και τόκων του
δηµόσιου χρέους. Βασικός σκοπός του µεσοµακροπρόθεσµου δανεισµού είναι η
βελτίωση της διαχρονικής κατανοµής του κόστους των δαπανών του δηµόσιου τοµέα,
ιδιαίτερα των δηµόσιων επενδύσεων, µε σκοπό να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση
της τρέχουσας φορολογικής επιβάρυνσης.

Άλλωστε, δεδοµένου ότι η κυβέρνηση

αντλεί τα έσοδά της από µεγάλο µέρος του πληθυσµού, το δηµόσιο χρέος είναι ένα
έµµεσο χρέος των φορολογουµένων.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το δηµόσιο χρέος δεν αποτελείται µόνο από
δάνεια ορισµένης ληκτικότητας (βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα),
αλλά και από δάνεια που γίνονται απαιτητά µε την εµφάνιση του τίτλου, καθώς και από
δάνεια τα οποία ή το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει την ευθύνη να εξοφλήσει (γνήσια πάγια
δάνεια) ή δεν δεσµεύεται µεν να εξοφλήσει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, διατηρεί
όµως το δικαίωµα εξόφλησής τους όταν αυτό κρίνει (µη γνήσια πάγια δάνεια). Οι
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τελευταίες δύο κατηγορίες δανείων, τα γνήσια και τα µη γνήσια πάγια δάνεια,
συνιστούν το πάγιο δηµόσιο χρέος. Είναι προφανές, ότι οι κάτοχοι τίτλων του πάγιου
δηµόσιου χρέους µπορούν να τους ρευστοποιήσουν µόνο µε την πώλησή τους στο
χρηµατιστήριο.

1.2. ∆ηµόσιος δανεισµός

Ο δηµόσιος δανεισµός αφορά το ποσό που η κυβέρνηση δανείζεται για να
καλύψει τις υποχρεώσεις της. Συνήθως, οι κυβερνήσεις ξοδεύουν περισσότερα απ' ότι
µπορούν να συγκεντρώσουν µέσω της φορολόγησης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων
µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν στο δανεισµό για να καλύψουν τη διαφορά.
Για να αντιληφθούµε αν το ύψος του δηµόσιου δανεισµού µιας χώρας ξεπερνά τα όρια
ασφαλείας δεν αρκεί να γνωρίζουµε µόνο το πόσο του ετήσιου δανεισµού, διότι αν και
µεγάλο, δεν µας δίνει την πραγµατική διάσταση του προβλήµατος. Για παράδειγµα, η
χώρα µας το 2009 δανείστηκε περίπου 25 δις ευρώ. Το ποσό φαίνεται να είναι µεγάλο,
αλλά για να αποκτήσουµε µία αίσθηση του µεγέθους του δανεισµού θα πρέπει να το
συσχετίσουµε µε την επιφάνεια της οικονοµίας που αντιπροσωπεύεται από το ΑΕΠ. Για
παράδειγµα, αν το χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ είναι σχετικά µικρό τότε η
αποπληρωµή του θα είναι σχετικά εύκολη και εποµένως δεν θα πρέπει να µας ανησυχεί.

1.2.α. Ανεκτό ποσοστό δηµόσιου δανεισµού

Οι διεθνείς οργανισµοί µαζί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θέσει ένα ανεκτό όριο
δανεισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 3%.
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Εποµένως, ο δηµόσιος δανεισµός της χώρας µας για το 2009 που φτάνει το 12,7
% του ΑΕΠ της ίδιας χρονιάς θα πρέπει να θεωρείται επικίνδυνος, µε την έννοια ότι αν
δεν πάρει η κυβέρνηση δραστικά µέτρα περιορισµού του δανεισµού τότε ίσως να
αντιµετωπίσει αδυναµία να βρει πρόθυµους δανειστές.

1.2.β ∆ηµόσιος δανεισµός και οικονοµική δραστηριότητα

Ø Η οικονοµία σε φάση ύφεσης

Ο ∆ηµόσιος ∆ανεισµός επηρεάζεται από το φαινόµενο των οικονοµικών
διακυµάνσεων. Όταν το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας µεταβάλλεται, η
κρατική δαπάνη και τα φορολογικά έσοδα επηρεάζονται κατά τρόπο αυτόµατο.
Κατά την διάρκεια της ύφεσης κάποιοι χάνουν τις δουλειές τους ενώ άλλοι
βλέπουν τα εισοδήµατά τους να µειώνονται. Ο άµεσος αντίκτυπος της κακής
κατάστασης της οικονοµίας είναι η µείωση των εισπράξεων από την άµεση φορολογία
(φόρος εισοδήµατος). Αλλά µείωση θα υπάρξει και από την έµµεση φορολογία- τις
εισπράξεις από ΦΠΑ- διότι τα νοικοκυριά περικόπτουν τις δαπάνες τους αγοράζοντας
τα τελείως απαραίτητα. Επίσης, η µείωση των κερδών των εταιριών µειώνει περαιτέρω
φορολογικά έσοδα του κράτους .
Από την πλευρά των δαπανών του κράτους λόγω των εκτάκτων αναγκών που
δηµιουργεί η ύφεση, η ανάγκη για στήριξη των ανέργων, των οποίων ο αριθµός αυξάνει
υποχρεώνει την κυβέρνηση να αυξήσει τις κοινωνικές της δαπάνες. Το συµπέρασµα
είναι πως σε περιόδους ύφεσης της οικονοµικής δραστηριότητας, η ανάγκη του
δηµοσίου για δανεισµό µεγαλώνει.
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Ø Η οικονοµία σε φάση ανόδου

Με την οικονοµία σε φάση ανάκαµψης όπου η παραγωγή µεγαλώνει
ανταποκρινόµενη στην άνοδο της συνολικής ζήτησης, ο δηµόσιος δανεισµός τείνει να
µειώνεται. Στη φάση αυτή συµβαίνουν ευχάριστα πράγµατα.
Μεταξύ των άλλων, µε τη µείωση του αριθµού των ανέργων περιορίζονται τα
έξοδα του δηµοσίου για επιδόµατα προς τους ανέργους και άλλες παροχές κοινωνικής
στήριξης σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Επίσης, λόγω της αύξησης της
απασχόλησης τα νοικοκυριά στο σύνολό τους απολαµβάνουν υψηλότερα εισοδήµατα
και αυτό δηµιουργεί καλή ψυχολογία για να ξοδεύουν το µεγαλύτερο µέρος του
εισοδήµατός τους. Εποµένως, είναι αναµενόµενο και οι εισπράξεις του δηµοσίου να
παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση από την άµεση φορολογία και την έµµεση
φορολογία.
Συνεπώς, σε περιόδους άνθησης της οικονοµικής δραστηριότητας η ανάγκη για
∆ηµόσιο ∆ανεισµό µειώνεται δραστικά ή και εξαλείφεται εντελώς στην περίπτωση
δηµιουργίας πλεονάσµατος στο ταµείο του δηµοσίου.

1.2.γ. Κυκλικός δανεισµός του δηµοσίου

Όπως είδαµε, ο ∆ηµόσιος ∆ανεισµός αυξοµειώνεται ανάλογα µε την φάση του
οικονοµικού κύκλου την οποία διέρχεται η οικονοµία. Στις καλές φάσεις ο δανεισµός
µηδενίζεται αφού δηµιουργούνται πλεονάσµατα, ενώ στις κακές συγκυρίες ο δανεισµός
αυξάνει. Το ιδανικό θα ήταν µακροχρόνια ο δηµόσιος δανεισµός να κυµαίνεται γύρω
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από µια µέση αξία ίση µε το µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να ανησυχούµε
ιδιαίτερα όταν δηµιουργούνται υψηλά ελλείµµατα σε µία κακή περίοδο της οικονοµίας,
διότι µε την έλευση της καλής περιόδου τα ελλείµµατα εξαφανίζονται και στη θέση
τους δηµιουργούνται πλεονάσµατα και θα παραµείνουν µέχρις ότου η οικονοµία µπει
ξανά σε καθοδική φάση. Η πορεία αυτή του δανεισµού που διαµορφώνεται από την
πορεία του οικονοµικού κύκλου ονοµάζεται κυκλικός δανεισµός του κράτους.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο κυκλικός δανεισµός µακροπρόθεσµα δεν επηρεάζει το
∆ηµόσιο Χρέος . Η ύφεση µπορεί να µεγαλώνει τον δανεισµό, αλλά µε την έλευση της
ανοδικής φάσης ο δανεισµός µειώνεται.

1.2.δ. ∆οµικός δανεισµός του δηµοσίου

Συχνά οι κυβερνήσεις δανείζονται ανεξάρτητα της φάσης που διέρχεται η
οικονοµία. Ο δανεισµός αυτός καλείται δοµικός δανεισµός. Όλοι µας θα πρέπει να
ανησυχούµε για τον δοµικό δανεισµό παρά για τον κυκλικό δανεισµό, δεδοµένου ότι ο
πρώτος συµβάλει στη διόγκωση του δηµόσιου χρέους, ενώ ο δεύτερος µακροπρόθεσµα
ισορροπεί στο σηµείο όπου µηδενίζεται ο δανεισµός. Για τον λόγο αυτό οι κυβερνήσεις
θα πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα και προσήλωση στην µείωση δανεικών τους
αναγκών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

2.1. Ορισµός διαχείρισης δηµόσιου χρέους

Ο ορισµός της διαχείρισης του ∆ηµοσίου Χρέους περιλαµβάνει αποφάσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών (Treasury) που αφορούν 1. Το είδος του υπό έκδοση χρέους
για την άντληση νέου χρήµατος, 2. Τα είδη του υπό έκδοση χρέους για την
αναχρηµατοδότηση των αξιόγραφων που λήγουν και 3. Αποφάσεις της Κεντρικής
Τράπεζας που αφορούν τα είδη αγοράς και πωλήσεις οµολόγων και εντόκων
γραµµατίων για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής. Στον παραπάνω ορισµό της
διαχείρισης του ∆ηµοσίου Χρέους δεν συµπεριλαµβάνονται οι νέες εκδόσεις
αξιογράφων του Υπουργείου Οικονοµικών για την κάλυψη του ελλείµµατος του
Προϋπολογισµού ή η αποπληρωµή οµολόγων από πλεονάσµατα του προϋπολογισµού.
Οι περιπτώσεις αυτές δεν καταγράφονται ως διαχείριση του χρέους αλλά ως
∆ηµοσιονοµική πολιτική. Προφανώς η εξέλιξη του ∆ηµοσίου Χρέους στην Ελλάδα
µέχρι πρόσφατα άφηνε ελάχιστα περιθώρια διαχείρισης του χρέους λόγω των
τεράστιων ελλειµµάτων του ∆ηµοσίου που συσσωρεύονταν ετησίως.
Η όλη χρηµατοδότηση ήταν συνάρτηση της ∆ηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής
πολιτικής που ακολουθήθηκε και όχι διαχείριση. Μέχρι το 1987 η χρηµατοδότηση του
∆ηµοσίου Χρέους γινόταν από την Τράπεζα της Ελλάδος δια µέσου α) των
υποχρεωτικών δεσµεύσεων των καταθέσεων των Εµπορικών Τραπεζών στην Τράπεζα
της Ελλάδος, β) την εκτύπωση νέου χρήµατος στο τυπογραφείο του Χολαργού και γ)
τον εξωτερικό δανεισµό.
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Η σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος το 1987, η µετέπειτα
απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγµατος και η πολιτική µείωσης του ρυθµού
αυξήσεως των ελλειµµάτων του ∆ηµοσίου, έχουν πλέον δηµιουργήσει τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την άσκηση αποτελεσµατικής διαχειρίσεως του ∆ηµοσίου Χρέους.
Έτσι σήµερα και στην Ελλάδα µπορούµε να συµπεριλάβουµε τον ορισµό ∆ιαχείρισης
του ∆ηµοσίου Χρέους όλες τις πράξεις πωλήσεως αξιογράφων που επηρεάζουν τη
σύνθεση του ∆ηµοσίου Χρέους. Ένα χρέος που αγοράζεται από ιδιώτες, τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις και θεσµικούς επενδυτές. Μια σωστή διαχείριση
του χρέους πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν

τις επιπτώσεις που θα έχουν επί της

οικονοµίας οι µεταβολές στη σύνθεση και διάρθρωση του χρέους από την πώληση
χρεογράφων.
Η ταχεία αποκλιµάκωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του
ΑΕΠ, αποτελεί τα τελευταία χρόνια, βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής. Το
γεγονός ότι η δηµοσιονοµική πολιτική θα έχει πλέον το κύριο βάρος για τη
σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας µετά την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του
ευρώ, καθιστά το δηµόσιο χρέος µια από τις πλέον κρίσιµες µακροοικονοµικές
µεταβλητές για τη διαµόρφωση των υπόλοιπων δηµοσιονοµικών µεγεθών. Πέραν όµως
αυτού, ο περιορισµός του συνεπάγεται την εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων, οι οποίοι
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση άλλων τοµέων της οικονοµίας.
Bασική πεποίθηση είναι ότι η πορεία µείωσης του χρέους, όπως αυτή καθορίζεται
από τις µακροοικονοµικές µεταβλητές (προσαρµογές ελλείµµατος/χρέους, διαφορά
επιτοκίου/ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ, κ.λπ.) δεν θα πρέπει να προσδιορίζεται αυτοτελώς,
αλλά θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επί µέρους δυναµικές που διέπουν το χρέος, η
δοµή του και το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον.
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Προς την κατεύθυνση αυτή, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σοβαρή πρόοδος τόσο
από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιου Χρέους όσο και από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης
∆ηµόσιου Χρέους και έχουν υιοθετηθεί νέες πολιτικές. Οι πολιτικές αυτές είναι:
● η άσκηση ενεργούς διαχείρισης του χρέους µέσω:
- της αναδιάρθρωσης του υφιστάµενου χρέους (εσωτερικού και εξωτερικού), µε
τη χρήση νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και τη συµµετοχή νέων µέσων
δανεισµού, ώστε να καταστεί ευέλικτο και αποτελεσµατικό,
- της επιµήκυνσης της µέσης διάρκειάς του, καθώς και της εξοµάλυνσης των
πληρωµών για την εξυπηρέτηση του, όχι µόνο κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και
στο χρονικό ορίζοντα των επόµενων ετών. Η αύξηση της µέσης διάρκειας του χρέους
έχει ως συνέπεια την ορθολογική κατανοµή και τελικά τη διαχρονική µείωση των
επιβαρύνσεων του προϋπολογισµού,
- της µείωσης του κόστους εξυπηρέτησής του µε τη χρήση εξελιγµένων
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (swaps επιτοκίου, extention swaps κ.λπ.),
- της προσπάθειας µείωσης του εξωτερικού δανεισµού ως ποσοστό του συνολικού
δανεισµού, σε ποσοστό χαµηλότερο του 20%,
● ο σηµαντικός περιορισµός της παροχής εγγυήσεων από το ελληνικό ∆ηµόσιο.
Σύµφωνα µε τελευταία νοµοθετική ρύθµιση, οι παρεχόµενες κατ’ έτος εγγυήσεις του
∆ηµοσίου δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 3%των εγγεγραµµένων πιστώσεων του ΤΠ,
● η εµβάθυνση και ο εκσυγχρονισµός της κεφαλαιαγοράς, που υλοποιείται µε:
- την αποτελεσµατική λειτουργία της πρωτογενούς αγοράς και της Ηλεκτρονικής
∆ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων του ∆ηµοσίου (Η∆ΑΤ). Πρόσφατα βελτιώθηκε ο
Κανονισµός Λειτουργίας των Βασικών ∆ιαπραγµατευτών Αγοράς, ενώ ήδη
οργανώνονται καινούργια σχήµατα µε τη συµµετοχή διεθνών οίκων, προκειµένου ο
θεσµός να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς ευρωοµολόγων,
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- τη λειτουργία της ηλεκτρονικής αγοράς repos για την αύξηση της ρευστότητας
της αγοράς και τη µείωση της διακύµανσης των τιµών των τίτλων του ∆ηµοσίου,
- τη λειτουργία της αγοράς Futures για το δεκαετές οµόλογο του ∆ηµοσίου,
σταθερού επιτοκίου (benchmark), παρέχοντας έτσι στους επενδυτές ένα ισχυρό
εργαλείο αντιστάθµισης του κινδύνου(hedging instrument),
● η επιτάχυνση της υλοποίησης του σηµαντικού προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων
και η χρησιµοποίηση των εσόδων για τη µείωση του ύψους του δηµόσιου χρέους. Οι
µετοχοποιήσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών συνοδεύονται επίσης από
σηµαντικά οφέλη, αφού αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα του οικονοµικού
συστήµατος και µειώνουν την επιβάρυνση του προϋπολογισµού από τις επιχορηγήσεις
προς τις επιχειρήσεις αυτές.

2.2. Επιπτώσεις επί της οικονοµίας από την πώληση/αγορά χρεογράφων

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω ο ορισµός της διαχειρίσεως του χρέους
συµπεριλαµβάνει όλες τις παρεµβάσεις στην αγορά χρεογράφων (debt management
operations) που επηρεάζουν τη σύνθεση του χρέους που έχει αγορασθεί από το κοινό.
Με αυτόν τον ορισµό όλες οι παρεµβάσεις (operations) της διαχειρίσεως του χρέους
συµπυκνώνονται σε µία και µόνο παρέµβαση. Την πώληση ενός είδους χρεογράφου. Ας
υποθέσουµε για παράδειγµα ότι το Υπουργείο Οικονοµικών (Treasury) πουλάει ένα
οµόλογο µακροπρόθεσµου λήξεως και χρησιµοποιεί το έσοδο για την αποπληρωµή
βραχυπρόθεσµου λήξεως χρέους. Σύµφωνα µε την παραδεδειγµένη θεωρία της
διαχειρίσεως του χρέους αυτή η ενέργεια θα έχει περιοριστικές και αντιπληθωριστικές
επιπτώσεις που καταγράφονται ως α) επιπτώσεις επί των επιτοκίων και β) επιπτώσεις
επί της ρευστότητας.
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2.2.α. Επιπτώσεις επί των επιτοκίων

Η

πώληση

χρεογράφων

µακροπρόθεσµου

βραχυπρόθεσµου λήξεως χρέους

λήξεως

και

η

αποπληρωµή

τείνει να ωθήσει προς τα πάνω τα επιτόκια

µακροπρόθεσµου δανεισµού και αντίστοιχα να µειώσει τα επιτόκια βραχυπρόθεσµου
δανεισµού. Παράλληλα θα υπάρξουν και δευτερογενείς επιδράσεις στο σύνολο της
διάρθρωσης των επιτοκίων ανάλογα µε τις επενδυτικές προσδοκίες του επενδυτικού
κοινού. Το τελικό αποτέλεσµα στην εξισορρόπηση του συστήµατος θα είναι µια
σχετική άνοδος των µακροπρόθεσµων επιτοκίων και µια σχετική πτώση των
βραχυπρόθεσµων επιτοκίων.
Η περιοριστική επίδραση επί της οικονοµίας που µπορεί να προέλθει από την
αυξητική τάση των µακροπρόθεσµων επιτοκίων θα εξαρτηθεί από το εάν η
περιοριστική επίδραση που προκαλούν τα αυξανόµενα επιτόκια είναι µεγαλύτερη από
την επεκτατική επίδραση που δηµιουργεί η µείωση των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων.
Στην πραγµατικότητα η διαπίστωση µιας καθαρής περιοριστικής επιδράσεως
προϋποθέτει ότι η ελαστικότητα του επιτοκίου που επηρεάζει τις δαπάνες σε σχέση µε
τα µακροπρόθεσµα επιτόκια είναι µεγαλύτερη της ελαστικότητας σε σχέση µε τα
βραχυπρόθεσµα επιτόκια.

2.2.β. Επιπτώσεις επί της ρευστότητας

∆εδοµένου ότι η ρευστότητα ενός χρεογράφου εξαρτάται από τη διακύµανση της
τιµής του και ότι η διακύµανση των τιµών των χρεογράφων βραχυπρόθεσµων λήξεων
χρεογράφων, η αγορά/πώληση οµολόγων θα περιορίσει ελαφρώς τη ρευστότητα λόγω
της

µειώσεως

της

ρευστότητας

των

επενδυτών

που

αγοράζουν

οµόλογα
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µακροπρόθεσµου λήξεως και θα αυξήσει λιγότερο τη ρευστότητα των επενδυτών που
αγοράζουν τίτλους βραχυπρόθεσµων λήξεων. Σηµειώνεται ότι πέρα των επιδράσεων
επί των επιτοκίων που αναφέρεται παραπάνω δεν έχει τεκµηριωθεί ότι οι όποιες
µεταβολές στη ρευστότητα προκαλούν σηµαντικές µεταβολές στις δαπάνες που
δηµιουργούν εισόδηµα. Έτσι όπως και στην περίπτωση των επιτοκίων οι επιδράσεις
στη ρευστότητα που δηµιουργούνται από τη διαχείριση του χρέους είναι δευτερεύουσας
σηµασίας. Με λίγα λόγια, οι επιδράσεις στα επιτόκια και στη ρευστότητα που
προκύπτουν από τις οριακές µεταβολές στη διάρθρωση του χρέους δεν είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές. Οι τυχόν επιδράσεις στο σύνολο της ακαθάριστης δαπάνης της οικονοµίας
που τυχόν θα προέλθουν από τις παραπάνω µεταβολές µπορούν να επιτευχθούν πιο
αποτελεσµατικά από τη χρήση της νοµισµατικής πολιτικής.

2.3. Το υφιστάµενο χρέος ως αυτόµατος σταθεροποιητής

Είναι χρήσιµο να διακρίνουµε µεταξύ της διαρθρώσεως του χρέους και των
οριακών µεταβολών της διαρθρώσεως αυτού. Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται εξ
ολοκλήρου στις οριακές µεταβολές και καταλήγει ότι οι επιπτώσεις των µεταβολών
αυτών επί της οικονοµίας δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλες. Εν τούτοις, η διάρθρωση του
χρέους προσδιορίζει σε ορισµένες περιπτώσεις τον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµία και
ιδιαίτερα

το

(disturbances)

χρηµατοπιστωτικό
όπως

στις

σύστηµα

πρόσφατες

αντιδρά

σε

χρηµατιστηριακές

εξωγενείς
και

επιδράσεις

συναλλαγµατικές

αναταράξεις.
Εάν το ∆ηµόσιο Χρέος περιλαµβάνει κυρίως βραχυπρόθεσµων λήξεων
χρεόγραφα τα όποια νοµισµατικά µέτρα θεσπιστούν στην άσκηση νοµισµατικής
πολιτικής δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά. Και αυτό γιατί είναι εύκολο για τα
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χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να παρακάµψουν τα µέτρα αυτά και να διοχετεύσουν τη
ρευστότητα που έχουν στην κατανάλωση µέσω της αγοραπωλησίας βραχυπρόθεσµου
λήξεως χρεογράφων. ∆εδοµένου δε ότι τα χρεόγραφα αυτά είναι σχεδόν πλήρη
υποκατάστατα του χρήµατος είναι εύκολο να διατεθούν σε πελάτες που έχουν
εκτεταµένη ρευστότητα σε αδρανή κεφάλαια χωρίς να δηµιουργούν σηµαντικές
µεταβολές στα επιτόκια και στον προσδοκώµενο περιορισµό στο σύνολο της
ακαθάριστης δαπάνης της οικονοµίας.
Αντίθετα, το γεγονός ότι οι τιµές των χρεογράφων µακροπρόθεσµου λήξεως
έχουν

µεγαλύτερη

διακύµανση

από

τις

τιµές

των βραχυπρόθεσµων,

όπως

µεταβάλλονται τα επιτόκια, δηµιουργεί δυσκολίες και αντικίνητρα στη ρευστοποίηση
των χρεογράφων µακροπρόθεσµου λήξεως.
Συνεπώς, όταν η διάρθρωση του χρέους περιλαµβάνει κυρίως µακροπρόθεσµου
λήξεως χρεόγραφα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αυτόµατος σταθεροποιητής που
συµβάλλει

στη

σταθεροποίηση

της

οικονοµίας

και

διευκολύνει

την

αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής.

2.4. Το κόστος της χρηµατοδοτήσεως του χρέους

Το κόστος της χρηµατοδοτήσεως του ∆ηµοσίου Χρέους είναι ένας σηµαντικός
παράγοντας στη διαµόρφωση της πολιτικής διαχειρίσεως του χρέους. Στη διαµόρφωση
της πολιτικής αυτής επιβάλλεται να συνυπολογιστεί το κόστος της χρηµατοδοτήσεως
του χρέους µε τις επιπτώσεις των µεταβολών των επιτοκίων επί της οικονοµίας.
Αναµφίβολα, σε περιόδους πτώσεως των επιτοκίων ενδείκνυται η έκδοση
µακροχρόνιας λήξεως χρεογράφων που συµβάλλουν στον περιορισµό της δαπάνης
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χρηµατοδοτήσεως του χρέους και στην επιµήκυνση των λήξεων. Στην περίπτωση που
οι επιπτώσεις αυτών των παρεµβάσεων (operations) από το Treasury οδηγούν σε
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα τότε η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να είναι έτοιµη να
παρέµβει αποτελεσµατικά ώστε να µην επηρεασθεί δυσµενώς η ακολουθούµενη
νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική.

2.5. ∆υνατότητα βελτιώσεως της τεχνικής διαχείρισης του χρέους

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση του χρέους πρέπει να
διευκολύνουν το Υπουργείο Οικονοµικών (Treasury) να διαθέτει τα χρεόγραφα που
επιθυµεί µε το χαµηλότερο κόστος κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς.
Οι τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι:
Α. Η δηµοπρασία χρεογράφων µε µακροπρόθεσµες λήξεις. Ένα από τα
πλεονεκτήµατα αυτής της τεχνικής πέρα της επιµηκύνσεως των λήξεων είναι η
δυνατότητα απορρόφησης εκδόσεων µεγάλου µεγέθους στην υψηλότερη τιµή, µε
αποτέλεσµα το χαµηλότερο επιτόκιο να περιορίζει το κόστος χρηµατοδότησης.
Β. Συνεχείς εκδόσεις περιορισµένου µεγέθους. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στο
Treasury να απορροφήσει µεγαλύτερο ποσοστό της τρέχουσας αποταµίευσης. Για την
αποφυγή πολλαπλών εκδόσεων υπάρχει η δυνατότητα ανοίγµατος προηγούµενων
εκδόσεων µε το ίδιο επιτόκιο.
Γ. Αναχρηµατοδότηση χρεογράφων πριν την λήξη τους. Η µέθοδος αυτή δίνει την
προαίρεση στους κατόχους τίτλων του υφιστάµενου χρέους να ανταλλάξουν τους
τίτλους αυτούς πριν από τη λήξη τους µε χρεόγραφα νέας έκδοσης.

37

∆. Χρεόγραφα µε δικαίωµα του Treasury να εξοφληθούν πριν από τη λήξη τους.
Η µέθοδος αυτή παρέχει τη δυνατότητα στο Treasury να εξοφλήσει ένα χρεόγραφο πριν
από τη λήξη του έπειτα από την πάροδο ορισµένου χρόνου από την ηµεροµηνία
εκδόσεως. Σε περιόδους σηµαντικής πτώσεως των επιτοκίων το Treasury µπορεί να
προεξοφλήσει την έκδοση χρεογράφου µε υψηλό επιτόκιο και να προβεί στην έκδοση
αντίστοιχου λήξεως χρεογράφου µε χαµηλότερο επιτόκιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

3.1. Η περίοδος του ελληνικού οικονοµικού θαύµατος (1950-1974)

Η Ελλάδα µετά τον Β' παγκόσµιο πόλεµο και τον ένοπλο εµφύλιο σπαραγµό,
ήταν µια κατεστραµµένη χώρα. ∆εν είχε κεφάλαια, υποδοµές και µηχανολογικό
εξοπλισµό. Η Ελλάδα βρισκόταν σε µια άθλια κατάσταση παντελούς ισοπέδωσης. Ο
αγροτικός τοµέας παρήγαγε κάτω από το µισό της προπολεµικής περιόδου, υπήρχε
υπερπληθωρισµός και τεράστιες υποτιµήσεις της δραχµής. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες έγιναν σύµφωνα µε το "∆όγµα Τρούµαν" (Μάρτιος 1947) και το "Σχέδιο
Μάρσαλ" µαζικές επενδύσεις στη χώρα µας από κεφάλαια των ΗΠΑ. Γύρω από το
1950 οι επενδύσεις αυτές άρχισαν να αποδίδουν και η παραγωγή έφτασε στα προ του Β'
παγκοσµίου πολέµου επίπεδα αλλά µε τον πληθωρισµό ακόµη κοντά στο 10% και το
έλλειµµα στο 25%.
Από το 1950 και µετά- µε τον Μαρκεζίνη στον τιµόνι της οικονοµίας- η Ελλάδα
άρχισε να ανακάµπτει τάχιστα. Μετά την µεγάλη υποτίµηση του 1953 η οποία έγινε για
αναπτυξιακούς λόγους, ο Μαρκεζίνης ακολούθησε µια φιλελεύθερη οικονοµική
πολιτική ελευθερώνοντας κάπως το διεθνές εµπόριο ενώ λόγω της οικονοµικής
σταθερότητας οι Έλληνες καθώς και άλλοι άρχισαν να εµπιστεύονται την δραχµή και
να αποταµιεύουν σε δραχµές αντί σε χρυσό που ήταν µέχρι τότε γενικός κανόνας. Αυτό
αύξησε την αποταµίευση της οικονοµίας βάζοντας τα θεµέλια για τη συνέχισης της
οικονοµικής προόδου, ενώ παράλληλα συνέβαλε στην µείωση του πληθωρισµού καθώς
η αποταµίευση µείωσε την ποσότητα χρήµατος µε φυσικό τρόπο.
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Αυτά όλα οδήγησαν στο συγκλονιστικό οικονοµικό αποτέλεσµα ενός
πραγµατικού θαύµατος. Η κατεστραµµένη Ελλάδα του 1948 άρχισε την δεκαετία του
1950 και 1960 να αναπτύσσεται µε ρυθµούς που βλέπουµε σήµερα µόνο στην Κίνα,
δηλαδή ρυθµούς γύρω από το 10% κάθε χρόνο. Κάποιες χρονιές η Ελλάδα είχε την
ταχύτερη ανάπτυξη (µαζί µε την Ιαπωνία) σε όλο τον κόσµο. Κατά µέσο όρο η
ανάπτυξη µας από το 1950-1967 αυξανόταν κάθε χρόνο πάνω από 7%.
Η Ελλάδα µε πρωθυπουργό τον Κων/νο Καραµανλή υπέγραψε τελωνειακή ένωση
µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το Νοέµβριου του 1962. Η Ελλάδα του 1960 γνώρισε µια
τροµακτική ανάπτυξη, νέα κτίρια, νέοι δρόµοι, νέα εργοστάσια, φτηνό εργατικό
δυναµικό, µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας, µεγάλες εγχώριες επενδύσεις από τις
αποταµιεύσεις που είχαν αρχίσει από το 1953. Ο παράδεισος του κάθε επιχειρηµατία
και των επιχειρήσεων. Οι µετανάστες έστελναν πίσω στην πατρίδα πολλά χρήµατα
(όπως κάνουν σήµερα οι αλλοδαποί) ενώ και ο τουρισµός είχε δειλά, δειλά ξεκινήσει.
Μια εντυπωσιακή οικονοµική πρόοδος που βασίστηκε στις τεράστιες εισοδηµατικές
ανισότητες.
Κατά την περίοδο της δικτατορίας ο πληθωρισµός αυξήθηκε, το δηµόσιο χρέος
τριπλασιάστηκε, η ανάπτυξη προσγειώθηκε απότοµα και η διαφθορά του κράτους
έβαλε φραγµό στις Ευρωπαϊκές µας φιλοδοξίες. Η ελληνική ανάπτυξη σηµείωσε
µεγάλη αύξηση αλλά όµως την ίδια περίοδο ο µέσος όρος των άλλων αναπτυσσόµενων
χωρών πήγαν πολύ καλύτερα από εµάς. Κάτι απαράδεκτο δεδοµένων των νέων
υποχρεώσεων λόγω µόχλευσης της οικονοµίας και αύξησης του δηµοσίου χρέους. Η
ελληνική οικονοµία υπέστη ζηµιά αυτή την περίοδο παρόλο το ότι ευνόησε µε
διεφθαρµένο τρόπο κάποιους υποστηρικτές της. Η ακύρωση των αγροτικών χρεών το
1968 έγινε µε κονδύλι που είχε ήδη φτιαχτεί και αποταµιευτεί από τα προηγούµενα
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χρόνια, κονδύλι που η χούντα απλά µείωσε. Συνεπώς η στρεβλή αίσθηση που υπάρχει
για το ότι η χούντα είχε θετικά αποτελέσµατα στην οικονοµία είναι ένας µύθος.

3.2. Η µεταπολιτευτική περίοδος 1974-1990

3.2.α. Η διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή

Η µεταπολίτευση βρήκε την ελληνική οικονοµία σε στασιµότητα και τη διεθνή
οικονοµία να ταλανίζεται. Ο Καραµανλής ακολούθησε σφιχτή οικονοµική πολιτική
χωρίς παροχές, µείωσε λίγο τον πληθωρισµό και άρχισε και πάλι να αυξάνεται η
ανάπτυξη και το εθνικό προϊόν κατά σηµαντικά ποσοστά (3%-4% ανά έτος). Μην
ξεχνάµε ότι η δεκαετία του 1970 ήταν µια δεκαετία πετρελαϊκών κρίσεων και
κλυδωνισµών του κεϋνσιανού µοντέλου διεθνώς. Η Ελλάδα είχε ακόµη αρκετά
περιθώρια ανάπτυξης αλλά οι διεθνείς αυτές συνθήκες δεν επέτρεψαν - παρά την
καλυτέρευση της οικονοµίας της- να επανέλθει σε επίπεδα του 1960. Παρόλα αυτά η
Ελλάδα γίνεται µέλος της ΕΟΚ και η οικονοµία της αργά αλλά σταθερά αντιµετωπίζει
τις διεθνείς δυσκολίες. Εκείνη την περίοδο η Ιρλανδία ήταν εµφανώς πιο φτωχή χώρα
από την Ελλάδα ενώ το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν στα επίπεδα του 28% του
ΑΕΠ.

3.2.β. Η πρώτη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου

Το ελληνικό µοντέλο χαρακτηρίζεται από ένα εκ γενετής «προπατορικό
αµάρτηµα». Τότε στις αρχές της δεκαετίας του '80, που η πολιτική ηγεσία αδυνατώντας
να πραγµατώσει το µείζον αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για αναδιανοµή του
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πλούτου και κοινωνική δικαιοσύνη µε δοµικές και διαρθρωτικές αλλαγές στο ίδιο το
πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα, προσέφυγε στην πολιτική των
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και της διεύρυνσης του δηµοσίου χρέους. ∆εύτερον,
αναπτύχθηκε µια άµετρη φιλοδοξία της νέας µεταπολεµικής γενιάς για να αυξήσει το
µερίδιο συµµετοχής της στον παραγόµενο πλούτο µη διστάζοντας ακόµη και να
µεταφέρει δηµοσιονοµικά βάρη, µέσω δανεισµού, στις επερχόµενες γενιές, οι οποίες θα
κληθούν να αποπληρώσουν τον δανεισµό αυτό. Τρίτον, από τα κόµµατα εναλλαγής
στην εξουσία ακολουθήθηκε η πολιτική «της καµένης γης» σε µια προσπάθεια να
υπονοµεύσουν τις δυνατότητες επιτυχίας των διαδόχων τους στην κυβέρνηση.
Τέταρτον, αναπτύχθηκε ένα δικοµµατικό σύστηµα εναλλαγής στην εξουσία
µονοκοµµατικών κυβερνήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό διαµορφώθηκαν δύο κεντρικά πολιτικά κόµµατα µε
διαφορετικές πολιτικές για τη σύνθεση των δηµοσίων δαπανών. Αφενός, αποκλειόταν η
περίπτωση που το ένα κόµµα θα παρέµενε για πάντα στην εξουσία και θα είχε κίνητρο
να εφαρµόσει πολιτική ισοσκελισµένων προϋπολογισµών προκειµένου να εξοµαλύνει
διαχρονικά τη φορολογική επιβάρυνση και να µη µεταφέρει το κόστος στις µελλοντικές
γενιές. Αφετέρου, το εκάστοτε κόµµα στην εξουσία γνώριζε ότι δεν θα παρέµενε εκεί
για πάντα και έτσι προσπαθούσε να προσαρµόσει τη δηµοσιονοµική του πολιτική µε
στόχο να υπονοµεύσει τις δυνατότητες της αντιπολίτευσης να πραγµατοποιήσει
δαπάνες στην περίπτωση που αυτή θα κέρδιζε τις επόµενες εκλογές. Κατέληγε, λοιπόν,
στην πολιτική διεύρυνσης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και χρηµατοδότησης των
δηµοσίων δαπανών µε δανεισµό και όχι µε υγιή πλεονάσµατα που να προκύπτουν από
µία βέλτιστη διαχρονική σχέση εσόδων - δαπανών.
Στη δεκαετία του 1970 η οικονοµική φιλοσοφία στην Ελλάδα περιείχε ακόµα σαν
κεντρική στόχευση τους ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς. Το περίεργο ήταν ότι
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τούτο ήταν αντίθετο µε ότι συνέβαινε στις άλλες χώρες της ∆ύσης, όπου το µοντέλο
ήταν κεϋνσιανό µε ισχυρή την κρατική παρέµβαση. Το κεϋνσιανό µοντέλο η Ελλάδα
άρχισε να το υιοθετεί στις αρχές του 1980, όταν οι άλλοι στη ∆ύση είχαν αρχίσει να το
εγκαταλείπουν.
Ακολουθούν οι εκλογές του 1981, όταν η Νέα ∆ηµοκρατία, µε πρόεδρο τον
Γεώργιο Ράλλη, χάνει. Κερδίζει πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο
ερχοµός των σοσιαλιστών φέρνει αλλαγές στην οικονοµική και όχι µόνο πολιτική. Η
χρονιά (1981) κλείνει µε έλλειµµα 9,1%. Η απότοµη άνοδος οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στις δαπάνες των εκλογών. Αλλά ήταν να µη γίνει η αρχή. Ένα χρόνο αργότερα
το έλλειµµα, ναι µεν υποχωρεί, αλλά παραµένει υψηλό, ήτοι 6,8% του ΑΕΠ. Τα
επόµενα χρόνια αυξάνεται σε 7,6% το 1983 σε 8,4% το 1984 και σε 11,7% το 1985.
Το νεαρό στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ εγκαινίασε σε ευρεία έκταση την αλλαγή
πολιτικής. Κρατικοί πόροι (προερχόµενοι από δανεισµό) διοχετεύθηκαν στην
κατανάλωση και στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. Πίστεψαν οι ασκούντες την
οικονοµική πολιτική, ότι έτσι θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ισχυρή παραγωγική βάση.
Τα αποτελέσµατα ήταν αντίθετα από τα αναµενόµενα. Οι Έλληνες καταναλωτές δεν
επέλεξαν εγχώρια προϊόντα αλλά εισαγόµενα, µε αποτέλεσµα τις γνωστές δύο
υποτιµήσεις της δραχµής το 1983 και το 1985.
Η πολιτική αυτή απέτυχε παταγωδώς. Βεβαίως, υπήρξαν επιτυχίες σε
κοινωνικό επίπεδο, αφού εξασφαλίστηκαν τα κατώτερα εισοδήµατα και προωθήθηκε
µία πολιτική κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, τα κέρδη αυτά για τους Έλληνες πολίτες
σχεδόν εξανεµίστηκαν από τις αρνητικές οικονοµικές εξελίξεις. Έτσι, στα µέσα του
1985 ο πληθωρισµός αυξήθηκε σηµαντικά, όπως επίσης µε τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα και άρχισε να διαφαίνεται µία σηµαντική αύξηση του δηµόσιου χρέους
λόγω των υψηλών ετήσιων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Η κατάσταση αυτή είχε ως
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αποτέλεσµα

να

διογκωθεί

υπέρµετρα

το

ισοζύγιο

πληρωµών.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε µετά τις εκλογές του 1985 να πάρει αυστηρά
δηµοσιονοµικά µέτρα εισοδηµατικά και γενικότερα µακροοικονοµικά ακυρώνοντας
στην ουσία την «πλουσιοπάροχη» οικονοµική πολιτική της προηγούµενης τετραετίας.
Πρόκειται για το περίφηµο πρόγραµµα σταθεροποίησης του ΄86-΄87, το οποίο επιδίωκε
µέσα από µία αυστηρή εισοδηµατική και δηµοσιονοµική πολιτική, να µειώσει τις
πληθωριστικές πιέσεις και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
προϊόντων µέσα και από µια νέα υποτίµηση της δραχµής. Μετά το 1987 άρχισαν να
γίνονται εµφανή κάποια θετικά στοιχεία από την εφαρµογή του προγράµµατος,
ιδιαίτερα στο επίπεδο του πληθωρισµού. Ωστόσο, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν
συγκρατήθηκε αποφασιστικά και το δηµόσιο χρέος συνέχιζε να αυξάνεται.
Από το 1988 και ύστερα η οικονοµική πολιτική, κυρίως στο εισοδηµατικό πεδίο,
χαλάρωσε σε επικίνδυνο βαθµό λόγω και της πολιτικής συγκυρίας. Έτσι, τόσο ο
πληθωρισµός, όσο και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα εκτροχιάστηκαν.
Το 1980 το χρέος της Ελλάδας αντιστοιχούσε στο 23,8% του ΑΕΠ, ενώ πέντε
χρόνια αργότερα το 1985 είχε κιόλας υπερδιπλασιαστεί και είχε φθάσει το 51,6% του
ΑΕΠ. Tο 1990 είχε φθάσει στο 90,1% του ΑΕΠ και η πορεία του ήταν ανοδική, καθώς
σταδιακά η χώρα εισέρχονταν σε µια νέα περίοδο. Εκείνης της ανακάλυψης των
γκρίζων πτυχών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που ήταν παντού φορτωµένος µε χρέη,
τα οποία όµως δεν φαίνονταν.
Χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους την δεκαετία αυτή όπως
παρουσιάζεται στο διάγραµµα 1
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∆ιάγραµµα 1
Πηγή : economics.gr

Την περίοδο εκείνη η χώρα θα βυθιστεί σε ένα οικονοµικό τέλµα και θα έρθει
µπροστά σε τεράστια αδιέξοδα. Ιδρύονται αµέτρητοι δηµόσιοι οργανισµοί οι οποίοι δεν
λειτουργούν µε βάση τα έσοδα-έξοδα αλλά όταν "µπαίνουν µέσα" βαφτίζονται ως
"προβληµατικοί

οργανισµοί"

και

συνεχίζουν

κανονικά

τη

λειτουργία

τους,

τιµαριθµοποιείται η µισθολογική κλίµακα, γίνονται µεγάλες δηµόσιες καταναλωτικές
δαπάνες υπό τη µορφή µαζικών προσλήψεων στο δηµόσιο, δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας στον δηµόσιο τοµέα, κοινωνικών παροχών, συντάξεων κτλ. Οι µεγάλες
οικονοµικές κρίσεις τελειώνουν το 1982 αλλά στην Ελλάδα ο πληθωρισµός µόλις τότε
αρχίζει να ανεβαίνει ανεξέλεγκτα φτάνοντας στα επίπεδα του 20%+, το δηµόσιο χρέος
εκτοξεύεται µέχρι στο 1989-1990 στο 100%+ του ΑΕΠ ενώ οι κρατικές δαπάνες δεν
έχουν κανένα αναπτυξιακό όραµα και τα ελλείµµατα φτάνουν επίσης το 20%.
Το 1985 ο Κώστας Σηµίτης ανέλαβε το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, όπου
παρέµεινε µέχρι τον Νοέµβριο του 1987 εφαρµόζοντας το πρώτο πρόγραµµα
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σταθεροποίησης, µε αποτέλεσµα τον περιορισµό του ελλείµµατος σε µονοψήφιο
ποσοστό 9,5% το 1986 και 9,2% το 1987. Λίγο µετά τις εκλογές του 1985 ο τότε
διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Χαλκιάς είχε τηλεφωνήσει στον Ανδρέα
Παπανδρέου για να του ανακοινώσει ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Εκείνη τη στιγµή η
Ελλάδα είχε πληθωρισµό 25% και εκρηκτικό πρόβληµα µε τα επιτόκια και τα
ελλείµµατα. Έτσι, µετά τις εκλογές του 1985 ο Παπανδρέου τοποθετεί τον Σηµίτη
υπεύθυνο της οικονοµικής σταθεροποίησης. Ο Σηµίτης σε πολύ µικρό χρονικό
διάστηµα πετυχαίνει πολύ εντυπωσιακά οικονοµικά αποτελέσµατα αλλά σύντοµα
αντικαθίσταται από τον Τσοβόλα και η χώρα οδηγείται και πάλι στα προβλήµατα.
Η χώρα µετά το 1987 εισήλθε σε περιπέτειες µε αλλεπάλληλες εκλογικές
αναµετρήσεις. Ο Κ. Σηµίτης παραιτήθηκε τον Νοέµβριο του 1987 όταν διαφώνησε µε
τη χαλάρωση των µέτρων . Το έλλειµµα ξαναρχίζει να ανεβαίνει σε 11,5% το 1988 και
εκτινάσσεται σε διψήφια νούµερα: 14,4% το 1989 και 16,1% το 1990. Η χρονιά (1990)
κλείνει µε τεράστιο έλλειµµα 16,1%.
Από τα περίπου 680 δις δρχ. χρέους το 1980 έφτασε το 1990 στα περίπου 11 τρις
δρχ. ∆ηλαδή αν αφαιρεθεί ο πληθωρισµός, η ανάπτυξη, το ΑΕΠ κτλ το χρέος από το
1990 µέχρι σήµερα υπερ10πλασιάστηκε σε απόλυτους αριθµούς. Η αναφορά είναι
ενδεικτική καθώς το χρέος πάντοτε πρέπει να µετριέται σε σχέση µε το ΑΕΠ (έτσι το
µετράει και η συνθήκη του Μάαστριχ). Οπότε από το 1980 έως σήµερα το χρέος
αυξήθηκε κατά 200 φορές φτάνοντας σήµερα τα περίπου 350 δις ευρώ .
Ενδεικτικά, την δεκαετία του 1980 η παραγωγικότητα της εργασίας κατέρρευσε,
οι επιχειρήσεις αντιµετώπιζαν εντελώς ασταθές οικονοµικό περιβάλλον ενώ είχαν
επιπλέον να αντιµετωπίσουν πανίσχυρα συνδικάτα, αντιπαραγωγική εργασιακή
κουλτούρα, µεγάλες αυξήσεις µισθών και περιορισµούς στις αυξήσεις των τιµών των
προϊόντων τους. Η δεκαετία του 1980 αποδιάρθρωσε όλη την εγχώρια παραγωγή η
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οποία πλέον στήριξε την επιβίωσή της στο ρουσφέτι, την διαπλοκή και τις ελάχιστες ή
µηδενικές επενδύσεις. Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε πρακτικά µια επιχειρηµατική
κόλαση. Εξαιτίας αυτής της περιόδου η Ελλάδα απέκτησε το παρατσούκλι "η τελευταία
σοβιετικού τύπου οικονοµία".
Παρόλο που κάποιες χρονιές το ΑΕΠ µειώθηκε και η ανεργία αυξήθηκε από το
2,4% το 1980 στο 6,4% το 1990, η δεκαετία του 1980 µείωσε τις εισοδηµατικές
διαφορές. Το δε εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε παρόλο που το
συνολικό δηµόσιο χρέος εκτοξεύτηκε.

3.3. Η περίοδος 1990-2000, η νεοφιλελεύθερη εποχή

3.3.α. Η διακυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Παρά την άσκηση σφιχτής οικονοµικής πολιτικής η οικονοµία δεν µπόρεσε να
επανέλθει σε ανταγωνιστική τροχιά στα 3+ χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο
πληθωρισµός και το έλλειµµα µειώθηκαν µεν αλλά όχι όσο θα φανταζόταν κάποιος. Το
δηµόσιο χρέος είχε ήδη µια ανεξέλεγκτη ανοδική τροχιά και έτσι αυξήθηκε
περισσότερο ενώ το ΑΕΠ έµεινε στάσιµο λόγω της πολύ περιοριστικής πολιτικής.
Άρχισαν να γίνονται οι πρώτες ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων οργανισµών.
Με υπουργό Οικονοµικών τον κ. Γ. Παλαιοκρασσά η τότε κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας άρχισε να εντάσσει στο κανονικό χρέος, όλα τα κρυφά χρέη και να
εκδίδει τα δάνεια οικονοµικής εξυγίανσης. Αποτέλεσµα εκείνης της πολιτικής
ανάληψης των κρυφών χρεών ήταν η αύξηση του δηµοσίου χρέους, για την οποία δεν
ευθύνονταν η τότε κυβέρνηση. Η Ελλάδα είχε αρχίσει να κινείται προς την Ε.Ε. και η
ανάληψη των χρεών ήταν µέρος του παιχνιδιού. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
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κατηγορήθηκε για τη διόγκωση του χρέους στο διάστηµα 1990-1993, που προκλήθηκε
εξαιτίας της ανάληψης των κρυφών χρεών τα οποία είχε δηµιουργήσει η δεκαετία του
1980.
Η Νέα ∆ηµοκρατία προώθησε διαρθρωτικές αλλαγές µε σκοπό τη µείωση του
δηµόσιου τοµέα, προκαλώντας αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και συνδικαλιστικών
φορέων. Το έλλειµµα υποχώρησε σε 11,5% το 1991 και 12,8% το 1993. Η χώρα
εισέρχεται σε ύφεση - µείωση παραγόµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών - λόγω των
µεγάλων έµµεσων φόρων που επιβάλλει η κυβέρνηση µε υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών τον Στέφανο Μάνο (1992-1993) και επηρεασµένη από τη φθίνουσα
πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας. Έτσι, λόγω µείωσης του ΑΕΠ, η Ελλάδα έκλεισε το
1993 µε µεγαλύτερο έλλειµµα, ήτοι 13,8%. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχασε τις
εκλογές ή «ανετράπη από τα οικονοµικά συµφέροντα», όπως ισχυρίστηκε ο τότε
πρωθυπουργός.

3.3.β. Η δεύτερη διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου

Στην συνέχεια, από το 1994-1996 ο Παπανδρέου ακολούθησε και αυτός µια πιο
σφιχτή οικονοµική πολιτική και τοποθέτησε υπουργό εθνικής οικονοµίας τον
Παπαντωνίου ο οποίος εφάρµοσε αυτή την πολιτική. Τότε ήταν που πρώτη φορά το
ΠΑΣΟΚ ήρθε σε ρήξη µε τον προηγούµενο εαυτό του, αυτό της δεκαετίας του 1980.
Ίσως έπαιξε σε αυτό έναν ρόλο η τραγική κατάσταση που είχε περιέλθει η ελληνική
οικονοµία και το ότι διεθνώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές φαινόταν απόλυτα
επιτυχηµένες µετά και την πτώση του ανατολικού µπλοκ, ήδη από το 1989.
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3.3.γ. Η διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Σηµίτη

Το µεγάλο όµως θαύµα της ελληνικής οικονοµίας, στα πρότυπα του 1960, έγινε
από τότε που την διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε ο Κώστας Σηµίτης το 1996, µετά
τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήδη από το 1985 είχε δείξει τις διαχειριστικές
του ικανότητες. Μέσα σε λίγα χρόνια τα ελλείµµατα αποκλιµακώθηκαν ραγδαία, ο
πληθωρισµός επανήλθε σε µονοψήφιο αριθµό µετά από περίπου 20 χρόνια και ο
Παπαντωνίου επιχείρησε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις από οποιονδήποτε άλλο
υπουργό οικονοµικών σε ολόκληρο τον κόσµο. Μετά από αυτή την προσπάθεια, αντί η
Ελλάδα να κάνει πίσω, όπως είχε κάνει το 1987, ο Σηµίτης έβαλε ψηλότερα τον πήχη
µε την επέκταση της προσπάθειας για να εισαχθεί η Ελλάδα στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση.
Η προσπάθεια «νοικοκυρέµατος» του κράτους συνεχίστηκε. Τα ελλείµµατα
υποχωρούν στα χαρτιά, αλλά όχι και τόσο στην πραγµατικότητα, όπου οι λογιστικές
αλχηµείες ξεκινούν. Σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό του έτους 2000
(συντάχθηκε στο τέλος του 1999), προβλεπόταν ότι το έλλειµµα για το έτος 1998 θα
κλείσει στο 2,5% επί του ΑΕΠ. Επίσης στον ίδιο προϋπολογισµό προβλεπόταν
έλλειµµα 1,2% για το 2000. Η χώρα τιθασεύει το έλλειµµα στα χαρτιά και µε
υποτίµηση 14% της δραχµής το 1998 µπαίνει στον προθάλαµο της ΟΝΕ.
Έτσι, τον Μάρτιο του 1998 η δραχµή υποτιµάται και "δένεται" στον ευρωπαϊκό
µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε ισοτιµία 353,109 δραχµές ανά ευρώ. Ενώ το
2001 η Ελλάδα συµµετέχει στην ΟΝΕ κάνοντας την πρώτη ανατίµηση της δραχµής
στην ιστορία της (συµβολικό γεγονός) αφού από 353,109 η ισοτιµία διαµορφώθηκε στις
340,75. Την περίοδο αυτή συντελείται ένα οικονοµικό θαύµα ανάλογο του 1960. Η
ανάπτυξη εκτοξεύεται µετά από πολλά χρόνια σε επίπεδα της τάξης του 4%, οι
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επενδύσεις αυξάνονται, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται, η ανεργία
µειώνεται, ο πληθωρισµός εκµηδενίζεται και η χώρα εξαφανίζει τα ελλείµµατά της. Το
δηµόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται αλλά πλέον δεν αποτελεί πρόβληµα γιατί
αυξάνεται παράλληλα και το ΑΕΠ της χώρας µε πολύ ταχείς ρυθµούς.
Όµως, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι το
έλλειµµα του ελληνικού ∆ηµοσίου ήταν 3,7% το 2000. ∆ηλαδή, η χώρα δεν θα έπρεπε
να είναι µέσα στην ΟΝΕ, αφού ουδέποτε είχε έλλειµµα κάτω από το 3% του ΑΕΠ που
προέβλεπε η Συνθήκη της Ε.Ε.

3.4. Περίοδος 2000-2010: η Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής

3.4.α. Συνέχεια της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Σηµίτη.

Το κύριο στοιχείο της περιόδου αυτής, στοιχείο που δεν µπόρεσε να διαχειριστεί
η Ελλάδα, είναι τα χαµηλά επιτόκια. Με την είσοδο της Ελλάδος στην ΟΝΕ τα επιτόκια
που δανείζονται οι πολίτες και το κράτος πέφτουν δραµατικά. Ήδη από το 1997 ο
πολύς κόσµος έχει αρχίσει να αυξάνει το δανεισµό του από τις τράπεζες. Από το 2001
και µετά ο Σηµίτης θεώρησε ότι πέτυχε το στόχο του και θέλησε να κάνει κάποιες
κοινωνικές παροχές. Παράλληλα, η Ελλάδα ανέλαβε τους Ολυµπιακούς αγώνες του
2004 µαζί µε µεγάλες οικονοµικές υποχρεώσεις. Έτσι σύντοµα το κράτος άρχισε να
δανείζεται (ήδη από τα τελευταία δύο χρόνια της εποχής Σηµίτη) µεγάλα ποσά κυρίως
από το εξωτερικό. Ποσά που προστίθενται σε ένα µεγάλο δηµόσιο χρέος.
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Κανείς δεν ανησυχεί καθώς η Ελλάδα νιώθει τροµερή αυτοπεποίθηση, λες και
έχει κερδίσει κάποιον πόλεµο θριαµβευτικά. Η είσοδός της στην ΟΝΕ αποτέλεσε τη
διόρθωση των οικονοµικών σφαλµάτων του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980.
Παράλληλα, η επιτυχής διοργάνωση των Ολυµπιακών αγώνων και η ολοκλήρωση
κάποιων µεγάλων έργων κάνουν τη χώρα να πετάει στα σύννεφα ξεχνώντας το
πρόσφατο παρελθόν της.

3.4.β. Η διακυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή

Σε αυτό το περιβάλλον ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας το 2004 ο
Καραµανλής. Η αλήθεια είναι ότι επειδή η χώρα µπήκε στην ΟΝΕ και ο Σηµίτης πέτυχε
κάποια εντυπωσιακά οικονοµικά αποτελέσµατα, δεν σηµαίνει ότι η χώρα έλυσε και
όλα της τα προβλήµατα. Έτσι, τώρα φάνηκαν τα διαρθρωτικά προβλήµατα και
ανισορροπίες που είχε η χώρα σε σχέση µε τον διεθνή ανταγωνισµό. Παρά τις µεγάλες
ιδιωτικοποιήσεις,

ο

στενός

δηµόσιος

τοµέας

συνέχιζε

και

λειτουργούσε

αναποτελεσµατικά ενώ η διαφθορά ήταν ο τρόπος που γίνονται οι business στην
Ελλάδα. Ο Σηµίτης έκανε ότι καλύτερο µπορούσε στο πλαίσιο που είχε µπροστά του.
Ασφαλώς δεν θα µπορούσε να "φτιάξει" µέσα σε 8 χρόνια ανισορροπίες 40 ετών.
Ξαφνικά όµως µετά από τους Ολυµπιακούς αγώνες και µετά από 2-3 χρόνια
επεκτατικής και "κοινωνικής" οικονοµικής πολιτικής (2001-2004), άρχισαν να
φαίνονται τα διαρθρωτικά προβλήµατα. Η ανταγωνιστικότητα της εργασίας άρχισε να
πέφτει, η ανάπτυξη άρχισε να µειώνεται, τα ελλείµµατα να αυξάνονται και το δηµόσιο
χρέος να διογκώνεται. Και όσο αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχιζόταν τόσο το δηµόσιο
δανειζόταν για να χορηγεί "κοινωνικές" παροχές µε σκοπό να αναπληρώσει την
αγοραστική δύναµη που χανόταν λόγω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας. Άλλωστε οι
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διεθνείς συνθήκες µετά το 2001 είχαν αρχίσει να αλλάζουν. Η ύφεση της παγκόσµιας
οικονοµίας αποτέλεσε αρχικώς τροχοπέδη. Μετά από το 2003 που η ανάπτυξη
επανήλθε διεθνώς οι αδυναµίες της Ελλάδας άρχισαν να βαραίνουν τις πλάτες των
Ελλήνων πολιτών.
Συνεπώς, αργά και σταθερά η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το αυξηµένο δηµόσιο
χρέος, η µειωµένη παραγωγικότητα σε σχέση µε τον διεθνή ανταγωνισµό, τα µεγάλα
ελλείµµατα λόγω "κοινωνικών" παροχών και ολυµπιακών αγώνων, η νέα οικονοµική
κρίση που άρχισε να φαίνεται από το 2007 συν η γενικευµένη αδράνεια της Ν∆ και της
κυβέρνησης Καραµανλή έφεραν την οικονοµία σε νέο γκρεµό.
Το 2004 ο Αλογοσκούφης ξεκινά την περίφηµη απογραφή. Το έλλειµµα του
2004, όπως το είχε προϋπολογίσει ο υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, Νίκος
Χριστοδουλάκης

-στον

προϋπολογισµό

του

2003-

προβλεπόταν

στο

1,2%.

Αναλαµβάνοντας ο νέος υπουργός Γ. Αλογοσκούφης έκανε απογραφή και το
προσδιόρισε σε 2,95%. Οµως επενέβη η Eurostat ύστερα από χρόνια και αποδείχθηκε
ότι το έλλειµµα ήταν 7,5%. Ο πρώην υπουργός είχε κρύψει δαπάνες, οι οποίες ξέφυγαν
εντελώς λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων.
Ο πρώην υπουργός Οικονοµικών Γ. Αλογοσκούφης το 2004, εκτός από την
απογραφή, έκανε κι ένα λογιστικό τρικ. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει µέτρηση του ΑΕΠ µε έναν νέο
κανονισµό. Στην αναθεώρηση, που οδήγησε σε αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 25%
από το 2000, συνυπολογίστηκαν έρευνες για τη µαύρη οικονοµία στο εµπόριο, τις
µεταφορές, τα ξενοδοχεία, τις κατασκευές, τα στοιχεία µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων
ακόµα και στην πορνεία. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση αύξησε την αξία των
παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών της χώρας (ΑΕΠ), προσθέτοντας αξία (εισόδηµα),
το οποίο όµως δεν µπορούσε να «εντοπίσει» και να φορολογήσει. Και ταυτόχρονα
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διόγκωνε τις δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες ήταν πραγµατικές και απαιτητές από
τους πιστωτές.
Με αφορµή την πιστωτική κρίση στις ΗΠΑ το 2007, η παγκόσµια οικονοµία
άρχισε να προσαρµόζεται σε χαµηλότερα επίπεδα δανεισµού. Όσοι είχαν δανείσει
άρχιζαν να ζητούν τα λεφτά τους πίσω, γιατί πίστευαν ότι δεν θα τα πάρουν. Αυτοί που
είχαν δανειστεί αντιµετώπιζαν προβλήµατα αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους, γιατί
η οικονοµική δραστηριότητα προσαρµοζόταν σε χαµηλότερα επίπεδα. Έτσι,
προσγειώθηκαν απότοµα ολόκληρες οικονοµίες που είχαν στηθεί ή υπεραναπτυχθεί µε
δανεικά, όπως ήταν η Ισλανδία, το Ντουµπάι και η Ιρλανδία.
Ακολούθησε η Ελλάδα. Η κυβέρνηση Καραµανλή δεν έλαβε καµία πρόνοια για
το έλλειµµα, το οποίο µεγάλωνε. Το αντιλήφθηκε µόνο λίγο πριν από τις εκλογές, όταν
έλαβε κάποια µέτρα. Το χειρότερο ήταν ότι έκρυβε την πραγµατικότητα κάτω από το
χαλί. Ακόµη και το έλλειµµα του 2006 - που ο Αλογοσκούφης έλεγε ότι το είχε ρίξει
στο 2,9% - αποδείχθηκε ότι ήταν 3,6% σύµφωνα µε τα στοιχεία που έστειλε η σηµερινή
κυβέρνηση στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2010. Το 2008 το έλλειµµα ανεβαίνει στο
7,7%.
Ο δανεισµός της Ελλάδος ακολούθησε την εξής πορεία τα τελευταία χρόνια:
§

1996-2001=29δις.ευρώ

§

2001-2004=43δις.ευρώ

§

2004-2009=186δις.ευρώ

µεγέθη που δείχνουν ότι από το 2004 και µετά η χώρα έχασε κάθε έλεγχο του
δανεισµού της.
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3.5. ∆ιακυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου από το 2009 έως σήµερα

Από το ξεκίνηµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης το 1997 και µετά οι
µηχανισµοί των αγορών είδαν αµέσως την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονοµίας,
τα δυσανάλογα χαµηλά επιτόκια και το τεράστιο πλέον δηµόσιο χρέος. Τα spreads
άρχισαν να ανεβαίνουν, κάτι που θα οδηγούσε µε µαθηµατική βεβαιότητα σε παύση
πληρωµών και αδυναµία πληρωµής οµολόγων. Αυτό φάνηκε στον ορίζοντα από τον
Οκτώβριο του 2008 όταν κυβερνούσε ο Καραµανλής. Ο Καραµανλής τότε βρέθηκε σε
µια πρωτοφανή κατάσταση όπου αισθανόταν ότι είχε µια βόµβα στα χέρια του έτοιµη
να σκάσει.
Το ύψος του ελλείµµατος για το 2009 όδευε σε επίπεδα ανώτερα του 12%
(αναθεωρήθηκε προσφάτως σε 13,6%). Τότε άρχισαν τα δεινά για τη χώρα. Η νέα
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου δεν µπόρεσε να κατανοήσει τη σοβαρότητα της
κατάστασης. Προσπάθησε, περισσότερο µέσω της διπλωµατικής οδού, να εξασφαλίσει
συµπάθεια, αλλά καθυστέρησε αδικαιολόγητα στη λήψη µέτρων. Έτσι, οι ιδιωτικές
διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης του χρέους (κρίνουν εάν µία εταιρεία ή ένα κράτος έχει
τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα δάνεια και βαθµολογούν αναλόγως) υποβάθµισαν
άµεσα την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και στη συνέχεια των τραπεζών, οι
οποίες τόσα χρόνια χρηµατοδοτούσαν το δηµόσιο χρέος (αγόραζαν οµόλογα του
ελληνικού ∆ηµοσίου). Η υποβάθµιση οδήγησε σε ρευστοποιήσεις ελληνικών οµολόγων
προκαλώντας άνοδο των αποδόσεων. Έτσι, ανέβηκαν και τα επιτόκια που η χώρα είναι
υποχρεωµένη να πληρώνει προκειµένου να πάρει νέα δάνεια. Τα παραπάνω
δηµιούργησαν την κρίση του ελληνικού χρέους, που οδήγησαν στο ∆ΝΤ.
Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα (δεδοµένου ότι τα µέτρα που ήδη έχουν
ληφθεί και θα ληφθούν στο µέλλον είναι εξαιρετικά σκληρά) εξαρτάται από την
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παγκόσµια οικονοµία. Με τα περιοριστικά µέτρα που θα παρθούν από την ΕΕ και το
∆ΝΤ αν η διεθνής οικονοµία πάει καλά και ανακάµψει τότε και η Ελλάδα θα
ανακάµψει γρήγορα και µάλιστα µεταµορφωµένη (ίσως σε 2-3 χρόνια). Αυτό το
σενάριο όµως, έχει λίγες πιθανότητες να συµβεί, και αντίστοιχα θα είναι δύσκολο για
την Ελλάδα να συµµετάσχει σε ένα τέτοιο σύντοµο διεθνές οικονοµικό ράλι.
Αν όµως η διεθνής οικονοµία πάει µέτρια, που συγκεντρώνει µεγάλη πιθανότητα,
τότε θα επέλθει µια παρατεταµένη περίοδο ύφεσης και στασιµότητας. Οι κρίσιµοι
οικονοµικοί δείκτες µπορεί να βελτιωθούν αλλά αν η πτώση του ΑΕΠ είναι µεγάλη και
για πολλά χρόνια τότε η Ελλάδα θα είναι για πολύ καιρό πάνω στη λεπτή γραµµή της
χρεωκοπίας παρόλο που θα λαµβάνει δύσκολα µέτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

4.1 Η ιστορία του δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα

Η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους στην περίοδο 1980-2004 υπήρξε η δυσµενέστερη
από όλα τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το ελληνικό χρέος
πενταπλασιάστηκε. Το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας το 1980 χρέος αντιπροσώπευε µόλις
το 22,9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), για να κινηθεί έντονα ανοδικά
στη συνέχεια µε ταχείς ρυθµούς ανά συγκεκριµένες περιόδους. Στο τέλος του 1981 το
ύψος του χρέους ήταν στο 27,1%. Ακολούθησε η πολιτική αθρόων παροχών από την
πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες δεν γινόταν µε δανεικά, όπως αποδεικνύει η
πορεία του χρέους.
Σε ένα χρόνο το δηµόσιο χρέος έφτασε στο 30,6% του ΑΕΠ, το 1983 εκτινάχτηκε
στο 35,1%, το 2004 στο 41,9% του ΑΕΠ και το 1985 στο 49% του ΑΕΠ. Μετά τις
εκλογές του Ιουνίου 2005 ακολούθησε το «σταθεροποιητικό πρόγραµµα» που είχε
εκπονήσει ο τότε υπουργός Οικονοµίας Κώστας Σηµίτης. Συγκράτηση του χρέους
σηµειώθηκε µόνο το 1986, όταν διαµορφώθηκε στο 50,8% του ΑΕΠ. Από το 1987 και
µετά αρχίζει ξανά ο καλπασµός, βοηθούσης της πολιτικής του «Τσοβόλα δώσ’ τα όλα».
Το 1987 το χρέος φτάνει στο 57,1% του ΑΕΠ, το 1988 αυξάνεται περαιτέρω στο 62,4%
του ΑΕΠ και το 1989 ανέρχεται στο 65,7% του ΑΕΠ. Ακολουθεί η περίοδος της
κυβέρνησης Ζολώτα, όπου το οικονοµικό αδιέξοδο ήταν τεράστιο, αφού στα δηµόσια
ταµεία δεν υπήρχε ούτε δραχµή και το ∆ηµόσιο δανείζεται µε επιτόκια 24%-25%,
προκειµένου να πληρώσει µισθούς και συντάξεις.
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Συνέπεια αυτών, αλλά και της αποκάλυψης χρεών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
(ελλείµµατα δηµοσίων οργανισµών), το χρέος αυξάνεται στο 72,6% το 1990 και στο
80,1% του ΑΕΠ το 1992. Στο τέλος του 1993 το χρέος φθάνει στο 100,5% του ΑΕΠ και
ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, επί των οποίων το χρέος εξακολούθησε να
κινείται ανοδικά.
Αποκορύφωµα ήταν το 2007 (επί Κώστα Σηµίτη) όταν διαµορφώθηκε στο
104,1% του ΑΕΠ. Ακολούθως υποχώρησε αναγκαστικά, αφού ήταν όρος της Συνθήκης
του Μάαστριχτ αν το χρέος ήταν υψηλότερο του 60% του ΑΕΠ να ακολουθεί πτωτική
πορεία, προκειµένου η χώρα να ενταχθεί στην ΟΝΕ. Το 2004 το χρέος έφτασε στο
98,6% του ΑΕΠ, ενώ το 2008 έκλεισε στο 94,6% του ΑΕΠ.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που δηµοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε στη διάρκεια του 2009 κατά 35
δισ. ευρώ και διαµορφώθηκε στα 272,3 δισ. ευρώ από 201,24 δισ. ευρώ που ήταν στην
εκπνοή του 2004. Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (που είναι µεγαλύτερο από το
χρέος του Μάαστριχτ όπως λέγεται) αντιστοιχεί στο 125,3% του ΑΕΠ. Αυτό για να
εξυπηρετηθεί το 2010 απαιτεί 27,7 δισ. ευρώ ή το 60% των καθαρών εσόδων (40,6 δισ.
ευρώ) που υπολογίζει να εισπράξει εφέτος ο προϋπολογισµός. Από τα καθαρά έσοδα
περισσεύουν και άλλα 12,9 δισ. ευρώ που αρκούν περίπου για να καταβληθούν µόνο τα
2/3 των αποδοχών (µισθοί - συντάξεις) του ∆ηµοσίου για το 2006. Από τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονοµικών προκύπτει ότι από το 1994 µέχρι και το 2005 έχουν
δαπανηθεί για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους 280 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία που είχαν αναφερθεί στη Βουλή τον περασµένο ∆εκέµβριο στη συζήτηση για
τον προϋπολογισµό: « Kάθε τετραµελής ελληνική οικογένεια καλείται να εξυπηρετήσει
µε τους φόρους της χρέος ύψους 78 χιλιάδων ευρώ περίπου». Εξυπακούεται ότι
καταβάλλοντας το 60% των εσόδων που εισπράττει η χώρα για τοκοχρεολύσια του
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δηµοσίου χρέους, πρέπει το κράτος να δανειστεί: για να πληρώσει συντάξεις, για
επιχορηγήσεις

των

ασφαλιστικών

ταµείων,

για

τις

επιχορηγήσεις

στους

συγκοινωνιακούς φορείς, για το «εθνικό» σκέλος του Π∆Ε.
Το άνοιγµα της «ψαλίδας» ανάµεσα στα έξοδα και τα έσοδα κάθε χρόνο
διόγκωσε τις συνολικές υποχρεώσεις της Ελλάδας προς τους τρίτους, καθώς το
έλλειµµα της µιας χρονιάς συν τα «µαύρα» (δαπάνες που δεν αποτυπώνονται πουθενά)
γίνεται χρέος την εποµένη. Το 1975 το χρέος της χώρας αναλογούσε στο 24,7% του
ΑΕΠ. Το 1980 ήταν στο 28,6%. Οµως, µία δεκαετία αργότερα, το 1990,
τριπλασιάστηκε στο 80,7% του ΑΕΠ. ∆εν πέρασαν τρία χρόνια και το χρέος ξεπερνάει
το 100% πρώτη φορά. Το 1993 το χρέος ανέρχεται στο 111,6% του ΑΕΠ.
Αν ανατρέξει κανείς στα σηµερινά στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αποτελούν τη βασική πλέον πηγή πληροφόρησης µαζί µε τις αναθεωρήσεις, θα
διαπιστώσει µε έκπληξη ότι το έλλειµµα δεν ξεπέρασε ποτέ το 100% το 1993.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, το χρέος υπερέβη το ΑΕΠ το έτος 1997 (101,8%). Ένα
από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι πως το χρέος αφού συνεχίζει την ανοδική του
πορεία µέχρι 102,9% πέφτει εντυπωσιακά στο 95,6% το 2007. Για να διογκωθεί και
πάλι λόγω των ετήσιων ελλειµµάτων και να φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, τα οποία
οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση: να µην εµπιστεύεται κανείς την Ελλάδα για να
την δανείσει.
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4.2. Πρακτικές διαχείρισης δηµοσίων οικονοµικών και αίτια αύξησης του χρέους

Οι θεωρητικοί υποστηρίζουν πως υπάρχουν δύο πολιτικές για τη διαχείριση των
δηµόσιων οικονοµικών. Η µία έχει στόχο την ευηµερία της κοινωνίας και διοχετεύει
χρήµατα -κυρίως δανεικά στη δική µας περίπτωση- προς την κοινωνία. Η άλλη δεν
ενδιαφέρεται τόσο για την εφήµερη ικανοποίηση της κοινωνίας, αλλά για διατηρήσιµη
ανάπτυξη και δεν δίνει πόρους για κατανάλωση. Υπάρχει όµως και µία τρίτη πολιτική,
αυτή που θεωρητικά ήθελε να εφαρµόσει ο σηµερινός πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου.
Να µην υποθηκεύει τα εισοδήµατα των επόµενων γενιών µε χρέη, αλλά να αναδιανείµει
το εισόδηµα, φορολογώντας τα µεγαλύτερα εισοδήµατα. Μόνο που αυτό θα έπρεπε να
είχε γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί, πολύ απλά, οι ελληνικές κυβερνήσεις, εκτός από την
αλόγιστη σπατάλη του δηµόσιου χρήµατος, δεν µπόρεσαν ποτέ να πατάξουν τη
φοροδιαφυγή.

4.2.α. Χαρακτηριστικές πολιτικές των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων

● Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άµεσοι φόροι, δηλαδή οι φόροι
που προκύπτουν από τη φορολόγηση του συνολικού εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, ήταν 4,4% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το '88, όταν το ίδιο έτος ήταν 16,4% στο
Βέλγιο, 11,7% στη ∆ανία, 7,6% στη Γαλλία, 12,9% στην Ιταλία κ.λπ. Με άλλα λόγια, η
Ελλάδα αντλούσε το χαµηλότερο ποσοστό άµεσων φόρων ανάµεσα σε όλες τις τότε
χώρες-µέλη της Ε.Ε. ∆έκα χρόνια µετά, το ποσοστό των άµεσων φόρων αυξήθηκε στο
8,5% όταν όµως ο µέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 12,1%. Το 2008 το ποσοστό για την
Ελλάδα µειώνεται σε 7,7% όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη ανεβαίνει στο 12,2%.
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● Η Ελλάδα, χώρα της Ε.Ε. και ανατολικό σύνορο αυτής, ξοδεύει τεράστια ποσά για
αµυντικές δαπάνες, οι οποίες ελάχιστα συνεισφέρουν στην εγχώρια παραγωγή.
Σύµφωνα µε την επίσηµη λίστα της CIA, οι αµυντικές δαπάνες της Ελλάδας
αντιστοιχούν στο 4,3% του ΑΕΠ της. Στην ίδια λίστα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η
Πορτογαλία και το Βέλγιο εµφανίζονται µε δαπάνες που αντιστοιχούν στο 2,3% και
1,3% αντίστοιχα. Εάν, λοιπόν, η Ελλάδα έριχνε τις δαπάνες της σε επίπεδα αντίστοιχα
µε αυτά της Πορτογαλίας, θα γλίτωνε περί τα 4 δισ. ευρώ ετησίως. Μέσα µια 10ετία,
δηλαδή, θα µπορούσε να εξοικονοµήσει 40 δισ. ευρώ και µε τα σηµερινά δεδοµένα.
● Μια άλλη περίπτωση διόγκωσης του χρέους ήταν η παντοτινή λειτουργία υπό
κρατικό έλεγχο ζηµιογόνων οργανισµών.
● Ο Κώστας Καραµανλής όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας µίλησε για επανίδρυση του
κράτους, αναδιοργάνωση και εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, από την οποία θα
αντλούσε όφελος 10 δισ. ευρώ. Έκανε συχνά µνεία για συρρίκνωσης του κράτους.
Ωστόσο, στην πενταετία διακυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας δηµιουργήθηκαν
περίπου 700 νέοι οργανισµοί, µε ετήσιο κόστος γύρω στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως.
● Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή από την πώληση δηµόσιας περιουσίας,
αντί να αξιοποιούνται αποκλειστικά για τη µείωση του δηµόσιου χρέους,
κατευθύνονταν σε κάθε λογής ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Αυτό το συµπέρασµα
προέκυψε έπειτα από ερώτηση του βουλευτή του Συνασπισµού Π. Λαφαζάνη στη
Βουλή,

ο

οποίος

ζήτησε

στοιχεία

για

το

πού

πάνε

τα

χρήµατα

των

αποκρατικοποιήσεων. Από την εξέλιξη του ειδικού λογαριασµού προέκυψαν τα εξής:
Τα συνολικά έσοδα από το 2000 έως τις 31.10.2009 ανήλθαν σε 17.427.665.484 ευρώ,
ενώ την ίδια περίοδο οι πληρωµές για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ηµοσίου ήταν
16.953.394.531 ευρώ. Από αυτά, µόνο 2.999.362.773 ευρώ χρησιµοποιήθηκαν για
αντίστοιχη µείωση δηµόσιου χρέους.
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● Έλλειµµα ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες
από όσα εξάγει. Έτσι, η οικονοµία λειτουργεί σε καθεστώς χαµηλής παραγωγικότητας
και αναγκάζεται να δανείζεται για να διατηρεί ένα σταθερό βιοτικό επίπεδο. Οµως
µακροπρόθεσµα αυτή η κατάσταση οδηγεί σε υποβάθµιση, καθώς µεταφέρονται
συνεχώς πόροι και εισοδήµατα στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού
χρέους.

4.2.β. Η εξέλιξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής στην Ελλάδα

Ο ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ είναι πολύ µεγαλύτερος των
πραγµατικών επιτοκίων αποπληρωµής του δηµόσιου χρέους για τις δεκαετίες 1960 και
1970. Την περίοδο αυτή η αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας δηµιουργεί
περιθώρια και δίνει τη δυνατότητα στην άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής για
υλοποίηση ελλειµµατικών Κρατικών Προϋπολογισµών, εάν και εφόσον είναι πολιτικά
επιθυµητή. Βέβαια, πρέπει να επισηµάνουµε ότι την περίοδο αυτή η συσσώρευση
δηµόσιου χρέους δεν είχε πάρει τις εκρηκτικές διαστάσεις που πήρε κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1980 µέχρι σήµερα. Σύµφωνα λοιπόν µε το θεωρητικό πλαίσιο της
ανάλυσής µας, δεν υπάρχει πρόβληµα φερεγγυότητας για τον ελληνικό δηµόσιο τοµέα
µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η δηµοσιονοµική και µακροοικονοµική
κατάσταση της χώρας άλλαξε αισθητά. Με βάση τον µέσον όρο για τη δεκαετία, ο
ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας µειώθηκε σηµαντικά, ενώ το βραχυχρόνιο
πραγµατικό επιτόκιο αυξήθηκε αρκετά ξεπερνώντας τον ρυθµό δυναµισµού της
οικονοµίας. Το µακροχρόνιο πραγµατικό επιτόκιο συνέχισε να είναι αρνητικό. Από µια
πρώτη µατιά, µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο δηµόσιος τοµέας εξακολουθεί να είναι
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φερέγγυος, και η δηµοσιονοµική πολιτική απολαµβάνει έναν υψηλό βαθµό ελευθερίας.
Ωστόσο, µια πιο προσεκτική διερεύνηση των στοιχείων αποκαλύπτει µια σηµαντική
αλλαγή στο µακροοικονοµικό περιβάλλον λειτουργίας της οικονοµίας.
Το πέρασµα σε υψηλά ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια και ο χαµηλός
ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ ουσιαστικά θέτουν πρόβληµα φερεγγυότητας για τον
δηµόσιο τοµέα από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και κατά τη διάρκεια της επόµενης
δεκαετίας. Παρατηρούµε ότι τόσο το µακροχρόνιο, όσο και το βραχυχρόνιο πραγµατικό
επιτόκιο κυµαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αντίθεση µε τον ρυθµό µεγέθυνσης της
οικονοµίας. Αυτή η νέα κατάσταση οδηγεί σε δηµοσιονοµική εµπλοκή, αφού τα
συνεχιζόµενα ελλείµµατα στον Κρατικό Προϋπολογισµό και η υπερσυσσώρευση
δηµόσιου χρέους στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ουσιαστικά δηµιουργούν
πρόβληµα φερεγγυότητας για τον δηµόσιο τοµέα και θέτουν υπό αµφισβήτηση τις
επιλογές δηµοσιονοµικής πολιτικής, µειώνοντας τον βαθµό ελευθερίας για την άσκηση
επεκτατικής πολιτικής.
Στην περίπτωση λοιπόν της Ελλάδας, η µακροχρόνια εφαρµογή ελλειµµατικών
Κρατικών Προϋπολογισµών αποδεικνύεται µη ρεαλιστική επιλογή οικονοµικής
πολιτικής στο µέλλον. Πρέπει ωστόσο να υπογραµµιστεί ότι σε αυτό το αποτέλεσµα
καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αλλαγή των χαρακτηριστικών του µακροοικονοµικού
περιβάλλοντος, δηλαδή το πέρασµα σε υψηλά επιτόκια και σε πολύ χαµηλούς ρυθµούς
δυναµισµού της οικονοµίας. Αυτά σε συνδυασµό µε τα συνεχή κρατικά ελλείµµατα και
το συσσωρευµένο χρέος περιόρισαν και, µε βάση το εµπειρικό τεστ ελέγχου της
µακροχρόνιας φερεγγυότητας των Hamilton και Flavin, πιθανόν αφαίρεσαν τη
φερεγγυότητα του δηµόσιου τοµέα από το 1988. Μια τέτοια εξέλιξη έχει σαφώς
αρνητικές επιπτώσεις στον βαθµό αξιοπιστίας της εκάστοτε κυβέρνησης σε εθνικούς
και υπερεθνικούς πιστωτικούς κύκλους, αφού προκαλεί µείωση της δανειοληπτικής της
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ικανότητας. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αρκετά ερωτηµατικά αναφορικά µε τις
επιλογές οικονοµικής πολιτικής και τη δυνατότητα συνέχισης ελλειµµατικών Κρατικών
Προϋπολογισµών. Εµφανίζεται ως απόλυτα λογικός κάθε προβληµατισµός, αλλά και
κάθε αµφισβήτηση των δηµοσιονοµικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν στη διάρκεια
του υποδείγµατός µας εφόσον συνεχιστούν στο µέλλον, αφού θα εντείνουν τον
περιορισµό φερεγγυότητας.
Με τον λόγο του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ να ξεπερνά το 100% τα
τελευταία χρόνια, θα ήταν φυσιολογική η σκέψη ότι µπροστά σε αυτήν την ασταθή
κατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών της χώρας , µια διαδικασία δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και εξυγίανσης αποτελεί, ίσως, µονόδροµο στις επιλογές της οικονοµικής
πολιτικής στο σύνολό της, ανεξάρτητα από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Πολύ
περισσότερο, όταν η τελευταία συνθήκη επιβάλλει µια τέτοια εξέλιξη. Στη λογική της
προσέγγισης αυτής, που αποτελεί και τη φιλοσοφία της µακροοικονοµικής πολιτικής
που εφαρµόζεται στη χώρα τα τελευταία χρόνια, η ανάκτηση της φερεγγυότητας του
δηµόσιου τοµέα προϋποθέτει πολιτικές δηµιουργίας πρωτογενών πλεονασµάτων και
σηµαντικής βελτίωσης του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου. Αυτό απαιτεί την εφαρµογή
περιοριστικών δηµοσιονοµικών πολιτικών µε αυστηρές, ίσως, περικοπές των δηµοσίων
δαπανών και αυξήσεις των δηµοσίων εσόδων. Η επιλογή αυτή θα µπορούσε να
υποστηριχτεί (όπως και γίνεται) από την εφαρµογή µιας αντιπληθωριστικής, στο
σύνολό της, οικονοµικής πολιτικής όπου η κατάλληλη εισοδηµατική, συναλλαγµατική
(σκληρή δραχµή) και νοµισµατική (µείωση των επιτοκίων και συνεπώς του κόστους
νέου δανεισµού και των τόκων πληρωµής του συσσωρευµένου χρέους) πολιτική θα
συνεισέφερε στη βελτίωση του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου. Η εφαρµογή τέτοιου είδους
οικονοµικής πολιτικής δηµιουργεί, αναµφίβολα, βραχυχρόνια και µια δυναµική
ανατροπής των αποσταθεροποιητικών δυνάµεων που προκαλούν σήµερα εµπλοκή στα
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δηµόσια οικονοµικά της χώρας. Είναι όµως φυσιολογική η εφαρµογή αυτής της
περιοριστικής οικονοµικής πολιτική δεδοµένης της αναπτυξιακής κατάστασης στην οποία
βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία; Θα συµβάλλει στην επίλυση του δηµοσιονοµικού
προβλήµατος που αντιµετωπίζει σήµερα η Ελλάδα, ή θα αναπαράγει τον φαύλο κύκλο της
οικονοµικής στασιµότητας µε τη δηµοσιονοµική κρίση;
Τα τελευταία χρόνια η οικονοµικής πολιτική κινείται στον µονόδροµο της λογικής
της "απόλυτης" δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι τα
µεγάλα δηµόσια ελλείµµατα και το υπερσυσσωρευµένο δηµόσιο χρέος δεν αποτελούν
κρίσιµα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, και ότι δεν απαιτείται αλλαγή στη
δυναµική της εξέλιξής τους. Ασφαλώς ένα χρόνιο δηµόσιο έλλειµµα περιορίζει τον
έλεγχο και πάνω στον δηµόσιο τοµέα και στην οικονοµία στο σύνολό της, και
αναµφισβήτητα δηµιουργεί εµπλοκές στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής. Ωστόσο,
δεν θα έπρεπε να αποσυνδέονται από το κρισιµότερο όλων πρόβληµα που είναι η
σοβαρή αναπτυξιακή εµπλοκή της ελληνικής οικονοµίας και η ασθενική οικονοµική
δραστηριότητα. Έτσι, παρόλο ότι ένα µόνιµο έλλειµµα είναι σύµπτωµα νοσηρό, αυτό
δεν είναι το πρωτογενές αίτιο µιας προβληµατικής οικονοµίας, αλλά, πιθανόν, ένας
τρόπος εκδήλωσής της. Η άσχηµη δηµοσιονοµική κατάσταση θα µπορούσε να
θεωρηθεί ως µια από τις συγκεκριµένες εκφάνσεις της. Η λογική λοιπόν µιας
εναλλακτικής

προσέγγισης

δεν

εστιάζει

στην

ισοσκέλιση

του

Κρατικού

Προϋπολογισµού ανάγοντας την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής ως το προοδευτικό
κριτήριο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, αλλά σε αυτήν το πιο επείγον πρόβληµα είναι
η ανατροπή της αρνητικής οικονοµικής δυναµικής της χώρας.
Στην προσπάθεια επανεξέτασης της κατεύθυνσης της οικονοµικής πολιτικής, το
κρίσιµο ερώτηµα που καλείται να απαντήσει κάθε ελληνική κυβέρνηση και το
οικονοµικό της επιτελείο είναι εάν είναι εφικτή η δηµοσιονοµική εξυγίανση και στα
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πλαίσια της Ε.Ε. η δηµοσιονοµική σύγκλιση υπό συνθήκες φθίνοντος ρυθµού
οικονοµικής δραστηριότητας, ή υπό συνθήκες οικονοµικής στασιµότητας. Επίσης, η
ανάκτηση της φερεγγυότητας µπορεί να προέλθει και µε αύξηση του ρυθµού
οικονοµικής µεγέθυνσης, ή σε συνδυασµό µε κατάλληλες δηµοσιονοµικές πρακτικές
που να στοχεύουν στη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος και χρέους. Συνεπώς, η
δροµολόγηση µιας αναπτυξιακής δυναµικής µε ικανοποιητικούς ρυθµούς αύξησης του
ΑΕΠ αποτελεί, ίσως, αναγκαιότητα για να υλοποιηθεί µια διαρθρωτική κρατική
πολιτική δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και σύγκλισης. Η τελευταία δεν µπορεί παρά να
αντιλαµβάνεται τη δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική σαν σηµαντικό κοµµάτι
ενός πακέτου που θα περιλαµβάνει ισότιµα και άλλα εργαλεία οικονοµικής πολιτικής
(όπως βιοµηχανική και τεχνολογική πολιτική).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η περιγραφή των µεθοδολογιών που υιοθετούνται στα
πλαίσια της οικονοµετρικής διερεύνησης της παρούσας διατριβής.
5.1.

Έλεγχοι στασιµότητας

Ένα εκτιµηµένο υπόδειγµα, µια παλινδρόµηση γενικότερα, αξιολογείται παίρνοντας
υπόψη τα γνωστά κριτήρια, όπως είναι ο συντελεστής προσδιορισµού και τα
αποτελέσµατα που µας δίνουν οι γνωστοί έλεγχοι σηµαντικότητας. Όταν έχουµε
χρονολογικές σειρές, ο παραδοσιακός αυτός τρόπος αξιολόγησης µας οδηγεί σε
αξιόπιστα αποτελέσµατα, µόνο όταν οι µεταβλητές του θεωρούµενου υποδείγµατος
είναι στάσιµες. Στις περιπτώσεις που οι µεταβλητές ενός υποδείγµατος δεν είναι
στάσιµες, τότε τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα των κλασικών ελέγχων, δεν σηµαίνει
ότι υπάρχει οπωσδήποτε και αιτιώδης σχέση δεδοµένου ότι είναι πολύ πιθανό να
έχουµε ένα είδος πλασµατικής ή νόθου παλινδρόµησης (spurious regression), µια
κατάσταση η οποία συχνά εµφανίζεται όταν χρησιµοποιούνται στοιχεία µη στάσιµων
χρονολογικών σειρών. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητος ο έλεγχος στασιµότητας
των µεταβλητών του υποδείγµατος.
Για τον έλεγχο στασιµότητας µιας χρονολογικής σειράς, χρησιµοποιούνται συνήθως
οι έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας (unit root tests) από τους οποίους οι πλέον γνωστοί είναι οι
έλεγχοι των Dickey-Fuller. Αν θεωρήσουµε το AR (1) σχήµα που περιγράφεται από την
σχέση:
Yi = ayi-1+ ui

(5.1)
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Όπου ui ~ (0,σ2u) και Cov ( ui, uj ) = 0 (i≠j) είναι γνωστό ότι θα έχουµε µια στάσιµη
διαδικασία µόνο όταν |α| 1. Ο Kenkel (1974, σελ 360) αναφέρει την χαρακτηριστική
αυτή σχέση, ως σχέση ευστάθειας. Στην περίπτωση όπου |α|=1, τότε η στοχαστική
διαδικασία δεν θα είναι στάσιµη.
Με τον απλό έλεγχο των Dickey-Fuller, ελέγχεται έµµεσα στην σχέση (5.1) η
µηδενική υπόθεση Η0 : α=1, δηλαδή ελέγχεται η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας που έχει σαν
συνέπεια την µη στασιµότητα. Σηµειώνεται ότι ο απευθείας έλεγχος της µηδενικής
υπόθεσης µέσω του πίνακα της κατανοµής t του Student, δεν θα µας οδηγήσει σε
αξιόπιστα συµπεράσµατα. Για την εφαρµογή λοιπόν του ελέγχου που προαναφέραµε
αφαιρούµε και από τα δύο µέλη της (5.1) το yi-1 οπότε προκύπτει:
∆yi =(α-1)yi-1+ ui

(5.2)

∆yi=β2 yi-1+ ui
Όπου β2=α-1
Με το µετασχηµατισµό αυτόν, η µηδενική υπόθεση που προαναφέραµε, δηλαδή

Η0 : α=1, παίρνει πλέον την µορφή Η0: β2=0 της οποίας η εναλλακτική είναι Η1 : β2 0
, δηλαδή α 1. Είναι προφανές ότι η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης και η αποδοχή
της εναλλακτικής της σηµαίνει ότι η θεωρούµενη σειρά είναι στάσιµη. Για την
πραγµατοποίηση του ελέγχου αυτού, εκτιµάµε το υπόδειγµα (5.2) µε την µέθοδο OLS
και υπολογίζουµε στην συνέχεια την στατιστική t.
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Η τιµή του t που αναφέρεται στον εκτιµητή β2 ,συγκρίνεται στην συνέχεια µε την
τιµή της στατιστικής τ, η οποία, για ορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας και µέγεθος
δείγµατος, αναφέρεται σε ειδικούς πίνακες που έχουν καταρτίσει οι Dickey-Fuller.
Για ορισµένο επίπεδο σηµαντικότητας και µέγεθος δείγµατος, και µε την
προϋπόθεση ότι δεν έχουµε αυτοσυσχέτιση στο υπόδειγµα (5.2), η µηδενική υπόθεση
απορρίπτεται όταν t

- τ . ∆εχόµαστε λοιπόν την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας, που

σηµαίνει ότι η σειρά δεν είναι στάσιµη , στις περιπτώσεις που δεν ισχύει η παραπάνω
ανισότητα, αλλά είναι t

- τ.

Στο υπόδειγµα (5.1) είναι δυνατή η προσθήκη σταθερού όρου, οπότε και το νέο
υπόδειγµα µπορεί να επαναδιατυπωθεί ως προς τις παραµέτρους του, δηλαδή

∆yi=β1+β2 yi-1+ ui

(5.3)

Όπου β2=α-1.
Για τον έλεγχο αναφορικά µε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και στο υπόδειγµα (5.3)
ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε την προηγούµενη µε την µόνη διαφορά ότι η τιµής
της στατιστικής t που θα υπολογίσουµε θα συγκριθεί µε την στατιστική τc. Όταν στο
υπόδειγµα (5.3) περιλαµβάνεται και µια µεταβλητή χρονικής τάσης δηλαδή :
∆yi=β1+β2 yi-1+β3ti+ ui

(5.4)

Για τον έλεγχο της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας λαµβάνονται οι τιµές της στατιστικής
τt.
Αν µετά τον ανάλογο έλεγχο διαπιστωθεί ότι µια σειρά δεν είναι στάσιµη, τότε
παίρνουµε τις πρώτες διαφορές και επαναλαµβάνουµε τον σχετικό έλεγχο, αναφορικά
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µε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας. Αν και η νέα σειρά δεν είναι στάσιµη, τότε παίρνουµε
τις δεύτερες διαφορές κ.ο.κ. µέχρι η τελευταία σειρά που θα προκύψει αν είναι
στάσιµη, σύµφωνα µε τους ελέγχους που παρατέθηκαν.
Επισηµαίνεται ( Harris,1995) ότι αν µια σειρά χαρακτηρίζεται λ.χ. από τρεις
µοναδιαίες ρίζες τότε θα πρέπει να πάρουµε τρεις φορές τη διαφορά, για να προκύψει
µια στάσιµη σειρά

5.2. ∆ιευρυµένος έλεγχος των Dickey-Fuller
Οι έλεγχοι αναφορικά µε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας, µπορούν να εφαρµοστούν
και στην γενική περίπτωση αυτοπαλίνδροµου σχήµατος AR(k), δηλαδή
yi= β1+α1yi-1+α2yi-2+α3yi-3+ …..+αkyi-k+ui

(5.5)

Για παράδειγµα, στην περίπτωση όπου k=2 η (5.5) παίρνει την µορφή :
yi= β1 + α1yi-1 + α2yi-2 + ui

(5.6)

Όπως και προηγουµένως αφαιρούµε και από τα δύο µέλη της (5.6) το yi-1, και στην
συνέχεια προσθέτουµε στο δεύτερο µέλος και αφαιρούµε το α2yi-1, οπότε βρίσκουµε:
yi-yi-1 = β1 + α1yi-1-yi-1 + α2yi-1-α2yi-1+ α2yi-2 + ui
→ ∆yi = β1 + ( α1+ α2-1) yi-1- α2( yi-1 – yi-2) + ui
→ ∆yi = β1 + β2 yi-1 + β3∆yi-1 + ui

(5.7)

Όπου β2 = α1+ α2-1 και β3 = - α2
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Η 5.7 δίνει µια επαναδιατυπωµένη µορφή στην περίπτωση µιας AR(2) διαδικασίας.
Αναφορικά µε τον έλεγχο για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας ελέγχουµε ουσιαστικά
την µηδενική υπόθεση ότι Η0 : β2 = 0, έναντι της εναλλακτικής της Η1 : β2

0.

Υπενθυµίζεται ότι η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, µας επιτρέπει να κάνουµε
δεκτό ότι η θεωρούµενη σειρά είναι στάσιµη.

5.3. ARMA Models

Tα µοντέλα ARMA χρησιµοποιούνται στην ανάλυση χρονολογικών σειρών για να
περιγράψουν στατικές χρονολογικές σειρές. Τα µοντέλα αυτά αναπαριστούν
χρονοσειρές οι οποίες παράγονται περνώντας λευκό θόρυβο µέσα από ένα αναδροµικό
και µέσω ενός µη αναδροµικού γραµµικού φίλτρου, διαδοχικά. Με άλλα λόγια, το
µοντέλο ARMA είναι ένας συνδυασµός ενός αυτοπαλίνδροµου (AR) µοντέλου και ενός
µοντέλου κινητού µέσου (MA).

Η σειρά του µοντέλου ARMA σε διακριτό χρόνο t περιγράφεται από δύο ακέραιους
αριθµούς

, οι οποίοι αποτελούν τις µεταβλητές του AR-και του MA- µοντέλου,

αντίστοιχα. Η γενική έκφραση για µια διαδικασία ARMA

είναι η εξής:

Όπου
, είναι η µεταβλητή του AR- µοντέλου
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, είναι οι συντελεστές του AR-µέρος του µοντέλου (του
αναδροµικού γραµµικού φίλτρου)
, είναι η µεταβλητή του MA- µοντέλου

, είναι οι συντελεστές του MA-µέρος του µοντέλου (του µη
αναδροµικού γραµµικού φίλτρου)
, είναι τα στοιχεία (input) του λευκού θορύβου και
, είναι τα outputs των ασυσχέτιστων λαθών

5.4. ARCH – GARCH Models

Ένα αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό (autoregressive conditionally
heteroskedasticity - ARCH) µοντέλο είναι ένα µοντέλο χρονοσειρών, το οποίο θεωρεί
τη διακύµανση του τρέχοντος σφάλµατος ως συνάρτηση των διακυµάνσεων των όρων
σφάλµατος των προηγούµενων χρονικών περιόδων. Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο
ARCH υποθέτει αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα (AutoRegressive model - AR) για τη
διακύµανση του σφάλµατος.

Αν υποθέσουµε αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα κινητού µέσου (AutoRegressive
Moving Average model - ARMA) για τη διακύµανση του σφάλµατος, τότε το
υπόδειγµα είναι γενικευµένο αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό
(generalized autoregressive conditionally heteroscedastic - GARCH) υπόδειγµα.
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5.4.α Υπό Συνθήκη Μεταβλητότητα - ARCH(q)

Ο Engle (1982) εισήγαγε το φαινόµενο της υπό συνθήκη µεταβλητότητας,
δείχνοντας πως µεγάλα και µικρά σφάλµατα πρόβλεψης τείνουν να εµφανίζονται σε
οµάδες, πράγµα που υποδεικνύει ότι η διακύµανση έχει έναν τύπο
ετεροσκεδαστικότητας η οποία εξαρτάται από τις προηγούµενες τιµές του
διαταρακτικού όρου. Ονόµασε αυτού του είδους την ετεροσκεδαστικότητα
autoregressive conditional heteroskedasticity δηλαδή υπό συνθήκη µεταβλητότητα.
Αυτού του είδους η ετεροσκεδαστικότητα βρίσκει εφαρµογή τόσο στα µοντέλα
παλινδρόµησης όσο και στα µοντέλα αυτοπαλινδρόµησης (autoregression).
Το υπόδειγµα αυτό το οποίο προτάθηκε από τον Engle, βασίζεται στην υπόθεση ότι
στο κλασικό υπόδειγµα

Υ t = β 0 + β1Χ1t + ... + β Χ kt + ε t
2

η διακύµανση Var (ε t ) = σ t των εt, τη χρονική περίοδο t, εξαρτάται από το τετράγωνο
του διαταρακτικού όρου της χρονικής περιόδου t-1, δηλαδή εξαρτάται από την ε t2−1 . Η
διακύµανση του σφάλµατος δεν σχετίζεται µε άλλη µεταβλητή, αλλά ουσιαστικά είναι
η ίδια µεταβλητή του σφάλµατος µε χρονική στέρηση. Έτσι λοιπόν το υπόδειγµα θα
γράφεται

Υt = β ' X t + εt
Με

ε t = υt α 0 + α1ε t2−1 όπου υt ~ N (0,1)
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Για το µέσο του εt υπό συνθήκη του εt-1 ισχύει ότι Ε(ε t ε t −1 ) =0 άρα Ε(ε t ) =0 και
Ε(Υ t ) = β ' X t .Για την υπό συνθήκη διακύµανση του εt ως προς το εt-1 θα έχουµε

Var (ε t ε t −1 ) = Ε(ε t2 ε t −1 ) = Ε(υt2 ) α 0 + α1ε t2−1  = α 0 + α1ε t2−1 ή

σ t2 = α 0 + α1ε t2−1 το οποίο αποτελεί υπόδειγµα ARCH(1)
Στην γενική του µορφή ένα αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας
υπόδειγµα p τάξεως ARCH(p) θα έχει ως εξής:

σ t2 = α 0 + α1ε t2−1 + α 2ε t2−2 + ... + α pε t2− p

5.4.β Υπόδειγµα GARCH

Ο Bollerslev (1986) επέκτεινε την δουλειά του Engle στην περίπτωση που η υπό
συνθήκη διακύµανση σ t2 δεν είναι συνάρτηση µόνο των τετραγώνων των σφαλµάτων
µε υστέρηση, αλλά επιπλέον είναι και συνάρτηση των διακυµάνσεων υπό συνθήκη µε
υστέρηση δηλαδή είναι
p

q

i =1

i =1

σ t2 = α 0 + ∑ α1ε t2−i + ∑ γ iσ t2−i
Η παραπάνω περίπτωση αναφέρεται στο γενικευµένο αυτοπαλίνδροµο υπό συνθήκη
ετεροσκεδαστικότητας υπόδειγµα, GARCH(p,q).
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5.5. Στατιστικός έλεγχος της εργασίας

Ξεκινώντας να παρουσιάσουµε τα ευρήµατα από τους διάφορους στατιστικούς
ελέγχους που πραγµατοποιήσαµε είναι καλό να απεικονίσουµε την εξέλιξη του
Ελληνικού ∆ηµόσιου Χρέους σε γραφική µορφή

NATIONAL DEBT(MILLIONS EUROS)
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Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια αυξητική τάση πολυωνυµικής µορφής (Non linear
trend) καθώς προχωράµε κατά µήκος του χρόνου.
Επόµενο βήµα είναι ο έλεγχος στατικότητας της µεταβλητής ∆ηµόσιο Χρέος µε το
υπόδειγµα:

∆Yt = a0 + a1t + a2t 2 + ϕYt −1 + b1∆Yt −1 + ε t

Όπου Υ είναι το χρέος και ∆Yt = Yt − Yt −1 η µεταβολή του.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν:
Dependent Variable: DD
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Method: Least Squares

Sample (adjusted): 1972 2009
Included observations: 38 after adjustments

Coefficie

C

nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

4.011790

3.681903

1.089597

0.2838

T

1.309300

0.577603

-2.266782

0.0301

T2

0.086476

0.026803

3.226312

0.0028

DEBT(-1)

0.317444

0.100942

-3.144805

0.0035

DD(-1)

0.574843

0.186828

3.076858

0.0042

R-squared

0.642963

Mean dependent var

7.168563

Adjusted R-squared

0.599686

S.D. dependent var

8.165418

S.E. of regression

5.166290

Akaike info criterion

6.244266

Sum squared resid

880.7882

Schwarz criterion

6.459738

Hannan-Quinn criter.

6.320929

Log likelihood

-
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113.6411
F-statistic

14.85687

Prob(F-statistic)

0.000000

Durbin-Watson stat

1.959062

Από τον McKinnon παρατηρούµε ότι CRITICAL VALUE: -3.9985
P-VALUE: [0.24211]
ACCEPT NULL HYPOTHESIS OF NON-STATIONARITY
Άρα η µεταβλητή Υ είναι µη-στατική.
Στη συνέχεια εξετάζουµε αν έχει 1 ή 2 µοναδιαίες ρίζες.
Έλεγχος στατικότητας της πρώτης διαφοράς της µεταβλητής Υ:

Null Hypothesis: DD has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

t-Statistic

Prob.*

-3.321294

0.0781
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Test critical values:

1% level

-4.219126

5% level

-3.533083

10% level

-3.198312

Απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση στο επίπεδο µεταβλητότητας 10%
Στο επίπεδο σηµαντικότητας 5% η πρώτη διαφορά της µεταβλητής Υ (δηλαδή ∆Y )
δεν είναι στατική, όµως στο επίπεδο σηµαντικότητας 10% η ∆Y είναι στατική.
Στην συνέχεια ελέγχουµε την δεύτερη διαφορά της Υ

Null Hypothesis: DDD has a unit root
Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-6.513023

0.0000

Test critical values:

-3.621023

1% level
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5% level

-2.943427

10% level

-2.610263

Έτσι το Χρέος είναι είτε I(1) ή I(2).
Η δεύτερη διαφορά της Υ είναι στατική.
Το διάγραµµα της πρώτης διαφοράς της Υ:
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Φαίνεται για την ∆Y ότι ταιριάζει ένα υπόδειγµα ARMA(1,0).

Επίσης

συµπεριλαµβάνουµε την ψευδοµεταβλητή dummy. Η ψευδοµεταβλητή dummy
αναφέρεται στην χρονική περίοδο των εκλογών. Συγκεκριµένα:
dummyt = 1 αν t = χρόνος πολιτικών εκλογών
0

διαφορετικά

MODELING DD (=first difference of debt) as ARMA(1,0)
Modelling dd by OLS (using debt-1.xls)
The estimation sample is: 3 to 40

Coefficient . t-value
dd_1

0.715272

Constant

6.32

0.139873

dummy

0.352214

AR 1-2 test:

0.127
5.79

F(2,33) = 0.25317 [0.7778]

ARCH 1-1 test:

F(1,33) = 0.13113 [0.7196]

Normality test: Chi^2(2) = 4.0037 [0.1351]
hetero test:

F(4,30) = 1.5362 [0.2169]
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hetero-X test:

F(5,29) = 1.2781 [0.3001]

RESET test:

F(1,34) = 0.84184 [0.3653]

Επειδή ο σταθερός όρος είναι στατιστικά µη-σηµαντικός επανεκτιµάµε το υπόδειγµα
ARMA χωρίς σταθερό όρο:

Modelling dd by OLS (using debt-1.xls)
The estimation sample is: 3 to 40

Coefficient t-value
dd_1

0.724044

8.18

dum

0.354933

6.32

AR 1-2 test:

F(2,34) = 0.24231 [0.7862]

ARCH 1-1 test:

F(1,34) = 0.14222 [0.7084]

Normality test: Chi^2(2) = 3.9174 [0.1410]
hetero test:

F(4,31) = 1.5895 [0.2018]

hetero-X test:

F(5,30) = 1.3391 [0.2750]

RESET test:

F(1,35) = 0.51567 [0.4775]
80

Ø ∆ιαπιστώνεται ότι ο συντελεστής της µεταβλητής dummy είναι στατιστικά
σηµαντικός και αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι βραχυχρόνια το χρέος
επηρεάζεται θετικά από τις εκλογές

Ø Στη συνέχεια εκτιµούµε την µακροχρόνια ισορροπία όπου και εδώ
φαίνεται ότι και στο µακροχρόνιο διάστηµα οι εκλογές επηρεάζουν θετικά
το χρέος:

Solved static long-run equation for dd
Coefficient t-value
dummy

1.28619

3.38

ECM = dd - 1.28619*dum;

Εποµένως χρησιµοποιώντας την µεταβλητή ∆Y διαπιστώσαµε ότι σηµαντικός
παράγοντας του δηµοσιονοµικού προβλήµατος βραχυχρόνια αλλά και µακροχρόνια
είναι οι πολιτικές εκλογές και οι παροχές που τις συνοδεύουν.

Για την µεταβλητή της δεύτερης διαφοράς του χρέους ( ∆ 2Y )
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βλέπουµε από το παρακάτω διάγραµµα ότι υπάρχει µια διαχρονική µεταβλητότητα.
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Αυτό µας οδηγεί στην µοντελοποίηση της ∆ 2Y µε την χρήση υποδείγµατος
GARCH(1,1)

MODELLING DDD (= ∆ t2 (debt ) with a GARCH(1,1) model

∆ t2 (debt ) = c + ε t

σ t2 = α 0 + α1ε t2−1 + β1σ t2−1 + bx

, όπου ε t = ztσ t και zt

iiD(0,1) και x = elections

Η εκτίµηση του υποδείγµατος έδωσε:
Dependent variable : ddd
Mean Equation : ARMA (0, 0) model.
No regressor in the mean
82

Variance Equation : GARCH (1, 1) model.
1 regressor(s) in the variance.
The distribution is a Gauss distribution.

Strong convergence using numerical derivatives
Log-likelihood = -100.365

Maximum Likelihood Estimation (Std.Errors based on Second derivatives)
Coefficient Std.Error t-value t-prob
Cst(M)
Cst(V)

1.066837 0.0031622 337.4 0.0000
-1.048652 0.64227 -1.633 0.1120

elections (V)

17.427170

8.5549 2.037 0.0497

ARCH(Alpha1)

1.143021 0.47369 2.413 0.0215

GARCH(Beta1)

0.241056 0.10751 2.242 0.0318
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No. Observations :
Mean (Y)

38 No. Parameters :

5

: 0.93144 Variance (Y) : 41.14682

Skewness (Y)

: 0.37651 Kurtosis (Y) : 4.35393

Log Likelihood : -100.365 Alpha[1]+Beta[1]: 1.38388

TESTS :
-----------Information Criterium (to be minimized)
Akaike

5.545518 Shibata

Schwarz

5.515975

5.760990 Hannan-Quinn 5.622182

---------------

Statistic
Skewness
Excess Kurtosis
Jarque-Bera

t-Test

0.89082
1.5015
8.5954

P-Value
2.3270
2.0028
.NaN

0.019964
0.045203
0.013600

---------------
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Επειδή οι συντελεστές Alpha[1]+Beta[1]: 1.38388 είναι το άθροισµά τους µεγαλύτερο
της µονάδας επανεκτιµήσαµε το υπόδειγµα θέτοντας τον περιορισµό Alpha[1]+Beta[1]
= 1 αυτό το υπόδειγµα καλείται IGARCH (1, 1).

Η εκτίµηση του υποδείγµατος έδωσε:
** G@RCH SPECIFICATIONS **
******************************
Dependent variable : ddd
Mean Equation : ARMA (0, 0) model.
No regressor in the mean
Variance Equation : IGARCH (1, 1) model.
1 regressor(s) in the variance.
The distribution is a Gauss distribution.

Strong convergence using numerical derivatives
Log-likelihood = -100.967

Maximum Likelihood Estimation (Std.Errors based on Second derivatives)
Coefficient t-value
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Cst(M) (= c )

1.066838 337.4

Cst(V) (= α 0 )

-0.703538 -1.535

elections (V) (= b)

18.497766

2.063

ARCH(Alpha1) (= α1 )

0.741274

GARCH(Beta1) (= β1 )

0.258926

Statistic

Excess Kurtosis
Jarque-Bera

7.303

P-Value

0.91748
3.8666

0.22103
0.14467

---------------

Q-Statistics on Standardized Residuals
Q( 5) = 2.90160 [0.7151536]
Q( 10) = 15.5648 [0.1127862]
Q( 20) = 22.7774 [0.2998571]
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Q-Statistics on Squared Standardized Residuals
--> P-values adjusted by 2 degree(s) of freedom
Q( 5) = 3.46475 [0.3253625]
Q( 10) = 13.2908 [0.1022268]
Q( 20) = 25.8254 [0.1038181]

Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ξεκάθαρα και εδώ ότι οι εκλογές (µεταβλητή V)
επηρεάζουν την µεταβλητότητα (και τον κίνδυνο) του δηµόσιου χρέους
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Κεφάλαιο 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

6.1 Συµπεράσµατα

Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η Κασσάνδρα ήταν θυγατέρα του Πρίαµου και της
Εκάβης. Η πανέµορφη Κασσάνδρα εθεωρείτο εµπνευσµένη προφήτισσα, δηλαδή
µάντισσα, ισάξια της Πυθίας και της Σίβυλλας. Προφήτευε επερχόµενα δεινά, χωρίς
όµως να γίνεται πιστευτή. Ωστόσο, η Κασσάνδρα προέβλεψε συγκλονιστικά συµβάντα
και γι’ αυτό η ιστορία την κατέταξε στις σηµαντικότερες µάντισσες της αρχαιότητας. Η
Κασσάνδρα προφήτεψε το γεγονός του Τρωικού Πολέµου, το τραγικό τέλος του
Έκτορα, την άλωση της Τροίας εξαιτίας του δούρειου ίππου, το φόνο του Αγαµέµνονος
από την Κλυταιµνήστρα, κ.λπ. Αν και οι περισσότεροι χρησµοί της επαληθεύτηκαν από
την έκβαση των γεγονότων, εντούτοις, όταν η Κασσάνδρα έλεγε τις µαντείες της,
κανένας δεν την πίστευε.
Μετά το 1980 και όταν τα δηµόσια οικονοµικά της χώρας άρχισαν να παίρνουν την
κατρακύλα, ορισµένοι οικονοµικοί αναλυτές είχαν χαρακτηριστεί Κασσάνδρες. Οι
προβλέψεις των Κασσάνδρων περί σταδιακής επιδείνωσης των δηµόσιων οικονοµικών
δεν ήταν αρεστές στο κοµµατικό σύστηµα εξουσίας. Όταν, κατά την περίοδο 19942002, οι τότε κυβερνώντες διατυµπάνιζαν ότι η Ελλάδα επέλυσε το δηµοσιονοµικό της
πρόβληµα και γι’ αυτό πέτυχε επάξια την είσοδό της στην Οικονοµική Νοµισµατική
Ένωση (ΟΝΕ), υπήρχαν τότε µερικές Κασσάνδρες, που υποστήριζαν ότι τα
δηµοσιονοµικά στοιχεία για τις κρατικές δαπάνες, το δηµόσιο χρέος και τα
διαχειριστικά ελλείµµατα ήταν κάλπικα και η δήθεν δηµοσιονοµική προσαρµογή
υπήρξε ένα µεγάλο ψέµα.
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Ο εκτροχιασµός των δηµόσιων οικονοµικών της Ελλάδας άρχισε να εκδηλώνεται
µετά τη δεκαετία του 1980 και ιδίως µετά τη δεκαετία του 1990. Ωστόσο, µε την
έκρηξη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, το τέταρτο τρίµηνο του 2007, η
επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας έλαβε τη µορφή χιονοστιβάδας,
λόγω του τεράστιου κρατικού χρέους, της πτωτικής τάσης των εγχώριων
αποταµιευτικών πόρων, της αισθητής µείωσης των φορολογικών εσόδων και των
σοβαρών χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος.
Το υπέρµετρο δηµόσιο χρέος προκαλεί έντονους κλυδωνισµούς στη λειτουργία του
τραπεζοπιστωτικού συστήµατος. Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδοµένα που
πιστοποιούν την κρίση των δηµόσιων οικονοµικών της χώρας είναι:
1) Την περίοδο 1980-2009 οι δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού από
7,8 και 6,1 δις ευρώ αυξήθηκαν σε 50,5 και 118,7 δις ευρώ, µε συνέπεια το ακαθάριστο
έλλειµµα του προϋπολογισµού από -1,7 δις ευρώ ή -4,4% του ΑΕΠ (Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος) να εκτιναχθεί σε -68,2 δις ευρώ ή -28,7% του ΑΕΠ. Παράλληλα,
την περίοδο 1980-2009 τα τοκοχρεολύσια για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους
της κεντρικής κυβέρνησης και οι δαπάνες για την αναχρηµατοδότηση παρελθόντων
χρεών, από 0,92 δις ευρώ ή 2,4% του ΑΕΠ εκτοξεύτηκαν σε 84,2 δις ευρώ ή 35,4% του
ΑΕΠ. Πώς είναι δυνατόν να ασκηθεί αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική, όταν το
35,4% του εθνικού εισοδήµατος προορίζεται για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου
χρέους;
2) Η αλµατώδης άνοδος των κρατικών ελλειµµάτων συνετέλεσε στη δραµατική αύξηση
του κρατικού χρέους. Την περίοδο 1980-2009 το συνολικό δηµόσιο χρέος της Ελλάδος,
δηλαδή το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης και των ∆ΕΚΟ (∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισµοί), από 11,5 δις ευρώ ή 29,4% του ΑΕΠ εκτοξεύτηκε σε 350 δις ευρώ ή
147,4% του ΑΕΠ. Η δυναµική του δηµόσιου χρέους είναι πρωτοφανής. Αρκεί να
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επισηµανθεί ότι το 2009 οι δαπάνες ικανοποίησης των χρηµατοοικονοµικών αναγκών
του δηµόσιου χρέους ήταν υψηλότερες των συνολικών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισµού κατά 33,7 δις ευρώ (84,2 - 50,5 = 33,7)! Θλίψη προκαλεί η
διαπίστωση ότι το υπερβολικό µέγεθος του κρατικού χρέους κατατρώγει τον κοινωνικό
ιστό της χώρας.
3) Το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα αδυνατεί πλέον να χρηµατοδοτεί το σύνολο των
δανειακών αναγκών του κρατικού και του ιδιωτικού τοµέα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, την περίοδο 2004-2009 το
εξωτερικό χρέος της Ελλάδας από 185,2 εκτιµάται ότι αυξήθηκε σε 420 δις ευρώ. Εκ
των 420 δις ευρώ που ήταν το εξωτερικό χρέος το 2009, τα 238 και 182 δις ευρώ,
αντίστοιχα, αφορούσαν το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τοµέα.
Από το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος των 182 δις ευρώ, τα 160 δις ευρώ ήταν χρέος των
εγχώριων τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, κ.ά.). Αξιοσηµείωτο
είναι ότι την περίοδο 2004-2009 το εξωτερικό χρέος των εγχώριων τραπεζών από 44
ανήλθε σε 160 δις ευρώ, πιστοποιώντας την άµεση εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών
από το ξένο κεφάλαιο.
4) Η εντυπωσιακή αύξηση του εξωτερικού χρέους των ελληνικών τραπεζών, κατά τη
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στη στασιµότητα
των εγχώριων αποταµιευτικών πόρων. Κατ’αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές τράπεζες
αντιµετωπίζουν σήµερα µεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια χρηµατοδότησης των
δανειακών αναγκών του ελληνικού ∆ηµοσίου, µε αρνητική συνέπεια τη µείωση του
βαθµού πιστοληπτικής φερεγγυότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι την περίοδο 2008-2009, λόγω της ύφεσης που
διέρχεται η εθνική οικονοµία, το σύνολο των ιδιωτικών καταθέσεων στις ελληνικές
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τράπεζες από 280,2 µειώθηκε σε 275,5 δις ευρώ, επιβεβαιώνοντας έτσι την πτώση της
οριακής ροπής προς αποταµίευση των νοικοκυριών στη χώρα.
Όταν το πραγµατικό εισόδηµα των νοικοκυριών ελαττώνεται, ως αποτέλεσµα της
κυβερνητικής φοροµπηχτικής πολιτικής και της καθήλωσης των ονοµαστικών µισθών,
η µείωση των ιδιωτικών αποταµιεύσεων στο τραπεζικό σύστηµα είναι επακόλουθη,
επιφέροντας στη συνέχεια την ελάττωση της ρευστότητας στο σύνολο της οικονοµίας.
Οι ανωτέρω διαπιστώσεις πιστοποιούν ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται στο
κρισιµότερο σηµείο των τελευταίων δεκαετιών.
Το δηµόσιο χρέος είναι σαν το λάστιχο. Όσο πιο πολύ το τραβάς τόσο πιο πολύ
τεντώνει. Και κάποια στιγµή, δεν αντέχει, σπάει. Αυτό έκαναν οι ελληνικές
κυβερνήσεις. Όλες. Άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, και γι' αυτό σήµερα φθάνει τα
273,407 δισ. ευρώ και δύσκολα κάποιος της δανείζει. Είναι δηλαδή µεγαλύτερο από το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, καθώς ανέρχεται στο 115,1% της αξίας
όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρήγαγε η χώρα το 2009, σύµφωνα µε τα
τελευταία στοιχεία της Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία). Και θα µεγαλώνει
τα επόµενα χρόνια τόσο ως απόλυτο νούµερο (µόνο οι τόκοι το αυξάνουν 6% ετησίως)
όσο και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ (δεδοµένης της ύφεσης, που σηµαίνει πτώση της
οικονοµικής δραστηριότητας).

«Φούσκωσε», καθώς οι κυβερνήσεις εισέπρατταν

λιγότερα και ξόδευαν περισσότερα από αυτά που προέβλεπαν όταν συνέτασσαν τους
προϋπολογισµούς του κράτους. Οι κυβερνήσεις έκαναν και κάτι άλλο. Κρατούσαν
«διπλά βιβλία», αναθεωρώντας εκ των υστέρων µία και δύο φορές το έλλειµµα και κατ'
επέκταση το συνολικό χρέος. Με αυτό τον τρόπο διόγκωναν τη «µαύρη τρύπα», που
αντιστοιχούσε στη θητεία της προηγούµενης κυβέρνησης και την «έκλειναν», µερικώς,
στη διάρκεια της δικής τους. Η σύγκριση ευνοούσε πάντα την επόµενη κυβέρνηση,
γιατί γινόταν µε βάση την αναθεώρηση, δηλαδή ξεκινούσε από υψηλή βάση. Κάθε
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φορά που άλλαζε η κυβέρνηση, γινόταν το ίδιο. Και η χώρα έµπαινε σε φαύλο κύκλο. Η
διόγκωση αποδείχθηκε ότι δεν γινόταν εικονικά. Οι απερχόµενες κυβερνήσεις πράγµατι
έκρυβαν έλλειµµα. Με αυτό τον τρόπο, οι πολιτικοί ξεγελούσαν τους ψηφοφόρους και
τη Eurostat, που συχνά αδιαφορούσε για τις περίεργες αλλαγές και τα ελληνικά τρικ.
Όµως το χρέος ανέβαινε. Επιπλέον, είχαν ανακαλύψει τρόπους µεταφοράς του στο
απώτερο µέλλον (ίσως να ασπάζονταν το «ποιος ζει, ποιος πεθαίνει»), µέσω σύναψης
συµφωνιών swaps (συµφωνία ανταλλαγής νοµισµάτων, επιτοκίων κ.λπ.) µε επενδυτικές
τράπεζες. Και, τέλος, βρήκαν τρόπους να µεγαλώνουν το ΑΕΠ της χώρας, για να
δείχνουν ότι το έλλειµµα ως ποσοστό είναι µικρότερο.
Για την εξέλιξη, όµως, αυτή όλοι είναι υπεύθυνοι. Και αυτό γιατί η Ελλάδα δεν
προχώρησε σ' έναν αυτοπεριορισµό ex ante, αλλά ακολούθησε µια οπορτουνιστική
συµπεριφορά προσφεύγοντας σε δηµόσιες δαπάνες κατά πολύ υψηλότερες των
δυνατοτήτων της οικονοµίας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία υψηλών δηµοσιονοµικών
ελλειµµάτων και τον εκτροχιασµό του δηµόσιου χρέους. Ακολούθησε δηµοσιονοµικές
πολιτικές που ενώ όλοι οι κανόνες προέβλεπαν ότι µπορεί να οδηγήσουν σε
χρηµατοοικονοµική κατάρρευση, ιδιαίτερα στις περιόδους ύφεσης και καθοδικής
πορείας του οικονοµικού κύκλου, οι πολιτικοί γεµάτοι αλαζονεία ισχυριζόταν ότι όλα
αυτά είναι προϊόν «σκοτεινών κύκλων» και «κέντρων συνωµοσίας» που απεργάζονται
την καταστροφή της χώρας. Αγνόησαν, έτσι, ότι η βιωσιµότητα των δηµόσιων
οικονοµικών απαιτεί όπως η παρούσα αξία των πρωτογενών κυβερνητικών
ελλειµµάτων συν την αξία του τρέχοντος χρέους να είναι µηδέν. Αντιθέτως, µείνανε
στο δικό τους µοντέλο των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και της επ' άπειρον αύξησης
του δηµόσιου χρέους. Τώρα, όµως, ήρθε η ώρα του λογαριασµού. Καλούνται να
πληρώσουν το κόστος της οπορτουνιστικής αυτής πολιτικής µε την επιβολή ενός
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σκληρού ευρωπαϊκού δηµοσιονοµικού πλαισίου και αντάλλαγµα τη διασφάλιση µιας
µακροπρόθεσµης ρευστότητας για την ικανοποίηση των δανειακών αναγκών.

6.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα

Βρισκόµαστε στο κρισιµότερο σταυροδρόµι για την οικονοµία της χώρας µας.
Λίγο πριν την πτώχευση η Ελλάδα αναγκάστηκε να προσφύγει στον µηχανισµό
στήριξης µε σκοπό να αποφύγει τα χειρότερα. Πλέον η Ελλάδα «διοικείται» κατά
κάποιον τρόπο από άλλους. Η Ιστορία θα δείξει κατά πόσο την ευνόησε αυτή η
κατάσταση αλλά τουλάχιστον τα δηµόσια οικονοµικά της θα µπουν σε µια τάξη καθώς
η συνεχής αξιολόγηση από τους εταίρους της και το ∆ΝΤ δεν επιτρέπει τις διάφορες
αλχηµείες και τα κρυφά χρέη που πάντοτε επικαλούνταν οι κυβερνήσεις της χώρας.
Τα πρώτα σηµάδια δίνουν ένα τόνο αισιοδοξίας αν και θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια
για να υπάρξει φως στην άκρη της κρίσης. Βέβαια είναι δεδοµένο ότι το δηµόσιο χρέος
της χώρας θα φτάσει στο 150% του ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια πριν αρχίσει να υποχωρεί
και αυτό λόγω των δανείων που συνάφθηκαν το τελευταίο διάστηµα.
Η διερεύνηση του ∆ηµόσιου Χρέους της Ελλάδας πλέον θα µπει σε µια νέα βάση
και οι όποιες έρευνες ακολουθήσουν θα βασιστούν σε διαφορετική βάση σε σχέση µε
την δική µου. Πλέον αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι η πορεία των δηµόσιων
οικονοµικών της Ελλάδας µετά την είσοδο της στον µηχανισµό στήριξης και αυτό θα
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος
για να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα.
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