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ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

1.1  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

     Η ελληνική οικονοµία είχε εντυπωσιακούς ρυθµούς ανόδου µετά το ∆εύτερο 

Παγκόσµιο πόλεµο και τον Εµφύλιο, κατά κύριο λόγο όµως επειδή ξεκινούσε από πολύ 

χαµηλή βάση. Η συνεχής σύγκλιση µε τις αναπτυγµένες δυτικές χώρες διακόπηκε 

απότοµα το 1973 λόγω της πρώτης µεγάλης πετρελαϊκής κρίσης. Ακόµη χειρότερη 

έγινε η κατάσταση το 1979, µε το ξέσπασµα της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης. 

     Σε γραφήµατα που παραθέτονται στο παράρτηµα (πίνακας 1 & 2), υπάρχει µια 

ενδεικτική σύγκριση της ανάπτυξης στην Ελλάδα συγκριτικά µε άλλες χώρες ,µε έτη 

βάσης το 1950 και 1980. Όπως φαίνεται και στα γραφήµατα όταν η καµπύλη µιας 

χώρας είναι υψηλότερη από µιας άλλης πλουσιότερης έχουµε σύγκλιση , ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση έχουµε απόκλιση. Παρατηρούµε ότι το 1965 περίπου, η Ελλάδα 

ξεπερνάει ακόµα και τη Γερµανία σε ταχύτητα ανόδου. Αντιθέτως µετά το 1980 η 

Ελλάδα µένει τελευταία, πίσω και από τις αρκετά πιο πλούσιες ΗΠΑ. Η κατάσταση 

βελτιώνεται λίγο το 1989 και ακόµη περισσότερο τη διετία 1995-1996. 

     Την 1 Ιανουαρίου 2002 η Ελλάδα, και οι άλλες έντεκα τότε χώρες της ευρωζώνης 

απέκτησαν κοινό νόµισµα, το ευρώ. Η ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ έγινε 

το 2001 µετά την επιτυχή πορεία σύγκλισης των δηµοσιονοµικών µεγεθών και την 

ικανοποίηση κατά τη διάρκεια του 2000 των κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ.   

     Το ακαθάριστο προϊόν συνέχισε εν µέρει να αυξάνεται µε ρυθµούς άνω του 

ευρωπαϊκού µέσου όρου λόγω των επενδύσεων σε υποδοµές σχετιζόµενες µε τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε πιστώσεις 

για καταναλωτικές δαπάνες. Ωστόσο η Ελλάδα από το 2001 έως και το 2005 βρέθηκε 

να παραβιάζει το κριτήριο για έλλειµµα κάτω από 3% του Συµφώνου Σταθερότητας το 
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οποίο έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα κράτη µετά την ένταξη στην ευρωζώνη και την 

ικανοποίηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, συνεχίζουν να τα τηρούν. 

     Από τα τέλη του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασµού διεθνών (οικονοµική 

κρίση) και τοπικών παραγόντων η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σοβαρά 

προβλήµατα, καθώς έχει το δεύτερο µεγαλύτερο ετήσιο έλλειµµα κρατικού 

προϋπολογισµού και το δεύτερο µεγαλύτερο δηµόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

1.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
 

     Η Ελλάδα είναι µια ανεπτυγµένη χώρα, µε ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και πολύ 

υψηλό  δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, όπου κατατάσσεται 22η στο κόσµο το 2010 και 

22η στον δείκτη του ‘The Economist’  του 2005 για τη ποιότητα ζωής παγκοσµίως. Με 

βάση τα στοιχεία της Eurostat (πίνακας 3) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν ίσο 

µε το 94% του µέσου όρου της ΕΕ το 2008. Οι κύριοι µεγάλοι κλάδοι της Ελληνικής 

οικονοµίας είναι ο τουρισµός, η ναυτιλία, η βιοµηχανική παραγωγή  τροφίµων και η 

επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χηµικά , τα προϊόντα µετάλλου, 

η µεταλλευτική και η µονάδες διύλισης πετρελαίου. 

     Η µεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδος είναι επίσης, κατά µέσον όρο, από 

το 1990 υψηλότερη από αυτόν του µέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εντούτοις, η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα, 

περιλαµβανοµένων και της αύξησης των επιπέδων της ανεργίας, την γραφειοκρατία και 

την διαφθορά.  

     Το 2009, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη χαµηλότερη κατάταξη στην ΕΕ σύµφωνα µε 

το ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας µετά την Πολωνία, ενώ κατατάσσεται 

81η παγκοσµίως. Η χώρα υποφέρει από υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονοµικής 

διαφθοράς και χαµηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά µε τους Ευρωπαίους εταίρους 

της.  

     Λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας 

γύρισε σε αρνητικό πρόσηµο το 2009, για πρώτη φορά από το 1993. Μια ένδειξη της 

τάσης υπερχρέωσης τα περασµένα χρόνια είναι το γεγονός ότι η αναλογία ιδιωτικών 
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δανείων προς καταθέσεις ξεπέρασε τις 100 µονάδες (αναλογία δηλαδή µεγαλύτερη του 

1 προς 1) κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του έτους 2007.  

     Μέχρι το τέλος του 2009, ως αποτέλεσµα του συνδυασµού της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης και εσωτερικών παραγόντων, η Ελληνική οικονοµία αντιµετώπισε την πιο 

σοβαρή της κρίση από το 1993, µε το υψηλότερο δηµόσιο έλλειµµα -αν και κοντά σε 

αυτό της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου- καθώς και το δεύτερο υψηλότερο 

χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ. Το δηµόσιο έλλειµµα του 2009 έφτασε στο 

14,3% του ΑΕΠ. Αυτό και τα αυξανόµενα επίπεδα χρέους, στο 127,1% του ΑΕΠ 

(πίνακας 4, πηγή ΕΣΥΕ ,Στατιστική Επετηρίδα, Eurostat )το 2009, οδήγησαν σε υψηλό 

κόστος δανεισµού, που προκάλεσε µια σοβαρή οικονοµική κρίση. Η Ελλάδα προσπαθεί 

να καλύψει το υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα της στα ίχνη της παγκόσµιας οικονοµικής 

κρίσης.  

 

1.3 ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ(2001-2010) 

 

 1.3.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2001-2010 
      

     Ο όρος  ανάπτυξη  στα οικονοµικά αναφέρεται στην αύξηση της 

πραγµατικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε µία οικονοµία µε την πάροδο του 

χρόνου. Κατά σύµβαση, ως µέτρο ή δείκτης της ανάπτυξης ορίζεται ο µακροχρόνιος 

µέσος ποσοστιαίος ρυθµός αύξησης του  πραγµατικού ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σε πραγµατικούς όρους, δηλαδή 

διορθωµένους ως προς τον πληθωρισµό, και όχι σε ονοµαστικούς όρους. 

     Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή ΑΕΠ είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και 

αγαθών που παράγει µια οικονοµία, εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες. Με άλλα 

λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών, υλικών και άυλων, που 

παράχθηκαν εντός µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους, ακόµα και αν µέρος αυτού 

παράχθηκε από παραγωγικές µονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

    Τη δεκαετία 2001-20010 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν χαρακτηρίζεται από µια  

συνεχή και επιταχυνόµενη επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης του, ειδικά από το 2006 

και έπειτα. Ενδεικτικά ο ρυθµός ανάπτυξης ελληνικής οικονοµίας είχε ως εξής: Το 
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2001 ο δείκτης βρισκόταν στο 4,2 % ,το 2002 στο 3,4 %,το 2003 είχαµε µια µικρή 

αύξηση στο 5.9 % , το 2004  στο 4,4 % ,ώσπου στο τέλος της δεκαετίας και 

συγκεκριµένα το 2010 ο δείκτης είχε αρνητικό πρόσηµο -4,5 %.(πίνακας 4 στο 

παράρτηµα). 

 

     Κατά τη χρονική περίοδο 2001‐10, η Ελλάδα αύξησε το ΑΕΠ της µε ρυθµό διπλάσιο 

του µέσου όρου των 27 χωρών της ΕΕ(πίνακας 3) και µείωσε το ποσοστό της ανεργίας 

µε επίσης διπλάσιο ρυθµό. Η ταχεία αύξηση του ΑΕΠ αντικατοπτρίστηκε και στα 

εισοδήµατα, τα οποία αυξήθηκαν ταχύτερα στην Ελλάδα από ότι στις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

 

      Όπως όµως έγινε σαφές κατά την πρόσφατη κρίση, αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης δεν 

ήταν βιώσιµος διότι δεν οφειλόταν σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η 

ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, η οποία ήταν ήδη χαµηλή εντός της ΕΕ στην αρχή της 

τελευταίας δεκαετίας, µειώθηκε ακόµη περισσότερο. Για παράδειγµα, το 2002, µόλις 

οκτώ χώρες στην ΕΕ των 27 µελών ήταν λιγότερο ανταγωνιστικές από την Ελλάδα.  

     

      Η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων εργασίας την περίοδο 2001-2010 οφειλόταν 

κυρίως στα χρήµατα που δανειζόταν οι κυβερνήσεις από το εξωτερικό και µε τα οποία 

τροφοδοτούσαν την οικονοµία. Κάποια από τα χρήµατα αυτά δαπανήθηκαν σε 

δηµόσιες υποδοµές, προκαλώντας έτσι αύξηση της δραστηριότητας και δηµιουργία 

θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο. Η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων 

εργασίας µεταφέρθηκαν και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, καθώς όσοι 

απολάµβαναν αυξηµένα εισοδήµατα ξόδευαν περισσότερο σε άλλα αγαθά και 

υπηρεσίες. Παραδείγµατος χάρη, όσοι απασχολούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο 

µπορούσαν να ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα σε διακοπές, αυξάνοντας έτσι τη 

δραστηριότητα και δηµιουργώντας θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο, και ούτω 

καθεξής. 
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1.3.2 Εισαγωγές – εξαγωγές 2001-2010 
 

     Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µετρά την οικονοµική θέση µιας χώρας στον 

κόσµο, καλύπτοντας όλες τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ µονάδων 

κατοίκων και µονάδων µη κατοίκων, κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών παρέχει πληροφορίες όχι 

µόνο για το διεθνές εµπόριο αγαθών - που είναι κατά κανόνα η µεγαλύτερη κατηγορία -

, αλλά και για το διεθνές εµπόριο υπηρεσιών, το εισόδηµα και τις τρέχουσες 

µεταβιβάσεις. 

     

      Για όλες αυτές τις συναλλαγές, το ισοζύγιο πληρωµών καταγράφει την αξία 

των πιστώσεων (εξαγωγών) και των χρεώσεων (εισαγωγών). Όταν το ισοζύγιο είναι 

αρνητικό, δηλαδή όταν υπάρχει έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

σηµαίνει ότι η χώρα δαπανά στο εξωτερικό περισσότερα από όσα κερδίζει από τις 

συναλλαγές της µε τις άλλες οικονοµίες και, συνεπώς, είναι καθαρός οφειλέτης έναντι 

της αλλοδαπής. Εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό τότε η χώρα 

παρουσιάζει πλεόνασµα . Ενδεικτικά για τη δεκαετία αυτή (µε βάση το πίνακα 5 του 

παραρτήµατος), οι εισαγωγές αγαθών ήταν τριπλάσιες σε σχέση µε τις εξαγωγές. 

     

      Η πρώτη σειρά στον (Πίνακα 5 ) αφορά το εµπορικό ισοζύγιο, το οποίο προκύπτει 

αφαιρώντας τις εισαγωγές από τις εξαγωγές. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες - και 

παλαιότερα, σε µικρότερη όµως κλίµακα - , το εµπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό, 

δηλαδή η Ελλάδα εισήγαγε περισσότερο από ότι εξήγαγε. Το αρνητικό εµπορικό 

ισοζύγιο σηµαίνει επίσης ότι η Ελλάδα κατανάλωνε και επένδυε περισσότερο από ότι 

παρήγαγε. Πράγµατι, η επιπλέον κατανάλωση και οι επενδύσεις προέρχονταν από 

εισαγωγές, οι οποίες ξεπερνούσαν τις εξαγωγές. Γενικότερα, το άθροισµα της 

κατανάλωσης και των επενδύσεων µείον το ΑΕΠ ισούται µε µείον το εµπορικό 

ισοζύγιο, όπως επιβεβαιώνουν οι πίνακες παραρτήµατος. 
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      Η Ελλάδα ήταν σε θέση να εισάγει περισσότερο από ότι εξήγαγε λόγω του 

εξωτερικού δανεισµού της. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 το ετήσιο 

ποσοστό δανεισµού προσέγγιζε το 10,2% και όπως ήταν αναµενόµενο, το εξωτερικό 

χρέος αυξήθηκε ραγδαία: ανήλθε από 42,7% επί του ΑΕΠ το 2000 σε ποσοστό 82,5% 

το 2009. 

      

     Ο Πίνακας 5 του παραρτήµατος υποδεικνύει ότι ο εξωτερικός δανεισµός αυξήθηκε 

διότι η Ελλάδα πραγµατοποιούσε εισαγωγές σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε 

τις εξαγωγές της και διότι οι µεταβιβάσεις από το εξωτερικό µειώθηκαν. ∆ύο είναι οι 

κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στη µείωση των µεταβιβάσεων. Πρώτον, οι εισροές 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση µειώθηκαν, καθώς εντάχθηκαν σε αυτήν φτωχότερες χώρες 

από την Ελλάδα και οι πόροι από τα πακέτα συνοχής ανακατανεµήθηκαν αναλόγως. 

∆εύτερον, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να πληρώνει µεγαλύτερους τόκους στο αυξηµένο 

εξωτερικό χρέος της. 

      

     Εν ολίγοις, η Ελλάδα χρεώθηκε περαιτέρω στους ξένους κατά τη δεκαετία του 2000 

διότι εισήγαγε ακόµη περισσότερο σε σύγκριση µε τις εξαγωγές της, παρόλο που 

δεχόταν µικρότερες εισροές κεφαλαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλο που 

ήταν ήδη χρεωµένη.  

 

1.3.3 Ανταγωνιστικότητα 2001-2010 
 

      Η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι µια ευρεία και πολύπτυχη έννοια για την οποία 

δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος ορισµός. Για την µέτρηση της χρησιµοποιούνται 

διάφοροι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες όµως η επίδραση της δεν έχει σχέση µόνο µε 

τον εξαγωγικό της προσανατολισµό αλλά συνδέεται  µε την γενικότερη κοινωνική 

ευηµερία και το κατά κεφαλήν εισόδηµα. 

     Οι συνήθεις δείκτες µέτρησης  είναι ο δείκτης τιµών καταναλωτή και ο δείκτης 

κόστους εργασίας ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Σύµφωνα µε αυτούς τους 

δείκτες η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας µας τη περίοδο 2001-2010, έχει µε 

βάση τον δείκτη τιµών καταναλωτή χειροτερεύσει κατά 18,2%, ενώ µε βάση το δείκτη 

κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας έχει  
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χειροτερεύσει κατά 19,9% και αυτό παρά την µείωση του κόστους εργασίας κατά 6,2% 

το 2010 και την µείωση των τιµών κατά 0,5%. 

     Το 2010 η χώρα µας υποχώρησε κατά 10 θέσεις , τις περισσότερες σε παγκόσµιο 

επίπεδο, στο πίνακα κατάταξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και πλέον βρίσκεται 

στην 4η θέση από το τέλος ξεπερνώντας επί συνόλου 59 χωρών µόνο την Ουκρανία, 

την Κροατία και την Βενεζουέλα.(πίνακας 6) 

     Η ανταγωνιστικότητα παίζει σηµαντικό ρόλο. Προκειµένου οι Έλληνες πολίτες να 

έχουν πρόσβαση σε καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας και υψηλά εισοδήµατα, και 

αυτό να συµβαίνει σε βιώσιµη βάση, η οικονοµία πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Αν η 

οικονοµία δεν είναι ανταγωνιστική και τα εισοδήµατα εξακολουθούν να είναι υψηλά, 

αυτό απαραίτητα σηµαίνει ότι χρήµατα εισρέουν από το εξωτερικό υπό µορφή 

µεταβιβάσεων, π.χ. από την ΕΕ ή εξωτερικού δανεισµού. 

    Οι επιδόσεις της Ελλάδας τη τελευταία δεκαετία αποδεικνύουν τη σηµασία της 

ανταγωνιστικότητας. Ο (Πίνακας 7) παρουσιάζει τη µέση ανάπτυξη του πραγµατικού 

ΑΕΠ τη περίοδο 2001-2010, την αλλαγή του ποσοστού ανεργίας κατά την ίδια περίοδο, 

και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Το πραγµατικό ΑΕΠ προκύπτει από το ΑΕΠ 

λαµβάνοντας υπόψη τον πληθωρισµό, υποθέτοντας δηλαδή  ότι οι τιµές το 2008 ήταν οι 

ίδιες µε το 2000. Η ανταγωνιστικότητα υπολογίζεται βάσει του αριθµού των 27 χωρών 

της ΕΕ των οποίων ο δείκτης ανταγωνιστικότητας,  υπερβαίνει αυτόν της Ελλάδας. 

 

1.3.4 Πληθωρισµός 2001-2010 

      

     Πληθωρισµός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών µιας 

οικονοµίας µέσα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ο πληθωρισµός µπορεί να 

είναι είτε θετικός, είτε αρνητικός , οπότε µιλάµε για αντιπληθωρισµό . Ας σηµειωθεί ότι 

πληθωρισµός είναι η µεταβολή των τιµών. ∆εν υφίσταται όταν οι τιµές 

σταθεροποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι. Σε µια οικονοµία όταν µετράµε 

τον πληθωρισµό, στην ουσία µελετάµε την ποσοστιαία µεταβολή του επιπέδου των 

τιµών, Για να µετρηθεί ο πληθωρισµός, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό µεταβολής του 

επιπέδου τιµών κατά την διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου. 
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     Παρατηρώντας την οικονοµική ιστορία των περασµένων δεκαετιών, διαπιστώνουµε 

ότι η βασική προκατάληψη των αρχών της οικονοµικής πολιτικής σε κάθε χώρα στην 

περίοδο αυτή ήταν να αποφευχθούν καταστάσεις υψηλού πληθωρισµού και να 

εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιµών. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής είναι η 

θέσπιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), µε αποκλειστική αρµοδιότητα 

την εξασφάλιση σε µόνιµη βάση της σταθερότητας των τιµών στη Ζώνη του Ευρώ. 

Στην περίπτωση αυτή ως «σταθερότητα των τιµών» θεωρείται µια κατάσταση στην 

οποία ο πληθωρισµός είναι χαµηλότερος, αλλά δεν αποκλίνει από το 2%. 

     Η διατήρηση του πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα τους πρώτους µήνες του 2000 

επέτρεψε στην Ελλάδα να ικανοποιήσει το κριτήριο σύγκλισης ως προς τη σταθερότητα 

των τιµών, δεδοµένου ότι ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός µε βάση τον Εν ∆ΤΚ 

κυµαινόταν, µέχρι και τον Ιούνιο, µεταξύ 2% και 2,1%. Στη διάρκεια του 2000, όµως, ο 

πληθωρισµός αυξήθηκε στην Ελλάδα, όπως και στη ζώνη του ευρώ. Η εξέλιξη αυτή 

αντανακλούσε κυρίως την άνοδο της τιµής του αργού πετρελαίου στην παγκόσµια 

αγορά και την ανατίµηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της δραχµής. Πράγµατι, ο 

ετήσιος ρυθµός του πληθωρισµού επιταχύνθηκε µεταξύ ∆εκεµβρίου 1999 και 

∆εκεµβρίου 2000 από 2,3% σε 3,7% µε βάση τον Εν ∆ΤΚ. Τον Ιούνιο του 2001, ο 

πληθωρισµός, µε βάση τον Εν ∆ΤΚ, έφτασε στο 4,5% αλλά στη συνέχεια υποχώρησε 

φτάνοντας στο 3,2% τον Οκτώβριο. Τότε ήταν που ο πληθωρισµός tης Ελλάδας ήταν ο 

4ος υψηλότερος στη ζώνη του ευρώ , µαζί µ’ εκείνον της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και 

της Ιρλανδίας. 

     Το 2002, ο πληθωρισµός διατηρήθηκε υψηλός και µάλιστα σε επίπεδα τα οποία 

υπερέβαιναν τα αντίστοιχα των τελευταίων µηνών του 2001 ,3,7% τον Οκτώβριο του 

2002, έναντι 3% τον ∆εκέµβριο του 2001. Στη διαµόρφωση αυτού του  αποτελέσµατος 

συνέβαλαν µια σειρά παραγόντων - κυρίως έκτακτοι και εξωγενείς - όπως: οι 

εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές συνθήκες τον 12/2001 και 1/2002, ώθησαν σε πολύ 

υψηλά επίπεδα τις τιµές των νωπών οπωροκηπευτικών, οι διεθνείς τιµές (σε δολάρια) 

του αργού πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών αυξήθηκαν, η εισαγωγή των 

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ οδήγησε σε στρογγυλοποιήσεις προς τα άνω 

κατά την τιµολόγηση ορισµένων καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρώ, το 

κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος αυξήθηκε ταχύτερα το 2002. 
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       Όσον αφορά το έτος 2003, παρατηρείται µέση ετήσια αύξηση τόσο του Εν ∆ΤΚ 

όσο και του ∆ΤΚ περίπου 3,5% δηλαδή ελαφρά µικρότερη απ’ ότι το 2002. Σε 

χαµηλότερο επίπεδο απ’ ότι το 2003, διαµορφώθηκε και ο πληθωρισµός του 2004, 

γεγονός, όµως, που οφείλεται αποκλειστικά σε έκτακτους εξωγενείς παράγοντες 

,κυρίως στη µείωση των τιµών των οπωροκηπευτικών. 

      Ο πυρήνας του πληθωρισµού, ωστόσο, εµφάνισε ανοδική τάση (από 3,1% το 2003 

σε 3,6% το 2004) γεγονός το οποίο οφείλεται αφενός σε παράγοντες που ενισχύουν τη 

ζήτηση και το κόστος παραγωγής αφετέρου στις µη ικανοποιητικές συνθήκες 

ανταγωνισµού σε ορισµένες αγορές οι οποίες δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά. 

     Ανάλογη πορεία ακολούθησε ο πληθωρισµός και κατά την διετία 2005-2006. 

Παράγοντες όπως η άνοδος της τιµής του αργού πετρελαίου, η άνοδος των τιµών των 

λοιπών εισαγόµενων προϊόντων, η άνοδος του κόστους εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος, η αύξηση της φορολογίας διαµόρφωσαν τον ετήσιο ρυθµό του πληθωρισµού 

στο 3,5% βάσει του Εν ∆ΤΚ. Σχετικά µε τον πληθωρισµό του 2007, αυτό το οποίο 

πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι αφενός ο µέσος ετήσιος πληθωρισµός υποχώρησε στο 

3% από 3,3% το 2006 λόγω κυρίως προσωρινών ευνοϊκών παραγόντων και ιδίως της 

µείωσης της τιµής των καυσίµων αφετέρου το τελευταίο τρίµηνο του 2007 

παρατηρήθηκε σηµαντική έξαρση του πληθωρισµού. Η έξαρση του πληθωρισµού που 

είχε ενταθεί στη διάρκεια του 2008 (4,6%), έπληξε ιδιαίτερα τις οικονοµικά 

ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες και οφειλόταν σε εκ πρώτης όψεως βραχυχρόνιους 

εξωτερικούς παράγοντες - απ’τη µεγάλη άνοδο των τιµών των καυσίµων και των 

τροφίµων διεθνώς - και σε βραχυχρόνιους εγχώριους παράγοντες όπως την επιτάχυνση 

του ρυθµού ανόδου του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. 

     Τελείως διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο πληθωρισµός το 2009. Συγκεκριµένα, ο 

µέσος ετήσιος ρυθµός του διαµορφώθηκε γύρω στο 1,3% έναντι 4,6% το 2008. Η 

µεγάλη υποχώρηση του γενικού πληθωρισµού αντανακλά, µεταξύ άλλων, τη ραγδαία 

πτώση των διεθνών τιµών του πετρελαίου και των άλλων βασικών εµπορευµάτων που 

άρχισε µετά τα µέσα του 2008. Επιπλέον, εξαλείφθησαν οι πληθωριστικές πιέσεις που 

οφείλονταν στην υπερβάλλουσα ζήτηση. Η εξασθένιση της ζήτησης συνοδεύτηκε τόσο 

από την µείωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων όσο και από σηµαντική 

επιβράδυνση του ρυθµού ανόδου του κόστους εργασίας.  
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     Ωστόσο, αυτή η θετική εξέλιξη του πληθωρισµού δεν κράτησε παρά µόνο για λίγο. 

Το κόστος εφαρµογής των αναγκαίων µέτρων για την έξοδο της οικονοµίας από την 

κρίση αντανακλάται το 2010, µεταξύ άλλων, στην προσωρινή έξαρση του 

πληθωρισµού η οποία οφείλεται: α. κυρίως στη µεγάλη αύξηση της έµµεσης 

φορολογίας, β. στην άνοδο της τιµής του αργού πετρελαίου στην παγκόσµια αγορά και 

γ. σε πολύ µικρότερο βαθµό, στην ανάκαµψη των τιµών των άλλων εισαγόµενων 

προϊόντων. Τους πρώτους 9 µήνες του 2010 ο ετήσιος ρυθµός ανόδου του Εν ∆ΤΚ 

εµφάνισε έντονη επιτάχυνση από 2,3% τον Ιανουάριο σε 5,7% το Σεπτέµβριο 

φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1997. Για ολόκληρο το 

2010,  ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του Εν ∆ΤΚ θα διαµορφωθεί  γύρω στο 4,8% 

έναντι 1,3% το 2009. 

 

1.3.5 Επιτόκιο δανεισµού δηµόσιου χρέους 

     Η ιδέα µείωσης των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα, τόσο 

από την Ευρωζώνη όσο και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο βρίσκεται εδώ και 

αρκετό καιρό σε περίοπτη θέση στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Αφενός τα 

υπερβολικά υψηλά επίπεδα χρέους, ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθιστούν σύµφωνα µε το 

∆ΝΤ αλλά και τη κοινή λογική, το ελληνικό χρέος µη βιώσιµο και αφετέρου, τα 

τεράστια ποσά που καταβάλλει ετησίως το ελληνικό δηµόσιο πνίγουν ακόµη 

περισσότερο τις όποιες ελπίδες ανάκαµψης. 

     Στις 3 Μαΐου 2010, η Ελλάδα αιτήθηκε οικονοµική βοήθεια. Το ύψος της πρώτης 

δανειακής σύµβασης µε τις χώρες της Ευρωζώνης έφτασε τα 80 δισ. ευρώ, υπό τη 

µορφή διακρατικών δανείων µε αναλογική συµµετοχή των 16 κρατών, ενώ το ∆ΝΤ 

συνεισέφερε 30 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαµορφώθηκε κοντά στο 5,2%. Βάσει της 

συµφωνίας οι τόκοι καταβάλλονταν κάθε τρίµηνο µε κυµαινόµενο επιτόκιο ίσο µε το 

Euribor 3 µηνών πλέον περιθωρίου 3% για τα πρώτα τρία έτη και 4% για τα επόµενα. 

 

     Το Μάρτιο του 2011, έγινε η πρώτη παραδοχή από πλευράς Ευρωπαίων, ότι το 

ελληνικό πρόγραµµα µε τους συγκεκριµένους όρους δεν έχει αποτέλεσµα. Έτσι 

φτάσαµε στη µείωση του επιτοκίου κατά µία ποσοστιαία µονάδα και στην παράταση 

της διάρκειας αποπληρωµής στα 7 χρόνια από 3 προηγουµένως. 
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     Ακόµη και στο επίπεδο του 5%, το επιτόκιο δανεισµού της Ελλάδας ήταν πολύ 

µικρό σε σχέση µε αυτό που µπορούσε να βρει στις αγορές. Σηµειωτέον, πως τα 

επιτόκια των ελληνικών δεκαετών οµολόγων κυµαίνονται τα τελευταία τρία χρόνια 

µεταξύ 16%-30%, ενώ την εποχή που η χώρα µας ζήτησε την οικονοµική στήριξη της 

Ευρωζώνης και του ∆ΝΤ, τα spreads των ελληνικών οµολόγων είχαν εκτιναχθεί σε 

δυσθεώρητα επίπεδα. 

     Το Μάρτιο του 2011, όταν µειώθηκε το επιτόκιο για την Ελλάδα κοντά στο 4,2%, η 

Ισπανία δανειζόταν µε 5,2% και η Ιταλία µε 4,7%. Εποµένως, ο δανεισµός στο πλαίσιο 

του πρώτου “πακέτου” διάσωσης έγινε µε ευνοϊκούς όρους, σε σύγκριση µε το πως θα 

αντιµετώπιζαν την Ελλάδα οι αγορές αλλά και σε σχέση µε τα επιτόκια που πλήρωναν 

οι χώρες της Ευρωζώνης για τις δικές τους δανειακές ανάγκες. Οι όροι, δε, του 

δεύτερου προγράµµατος θεωρούνται αρκετά βελτιωµένοι. 

     Στο δεύτερο µνηµόνιο, στο πρώτο τρίµηνο του 2012, το επιτόκιο καθορίστηκε 

αρκετά χαµηλότερα, ενώ µετά το PSI+, αποφασίστηκε να µειωθεί το επιτόκιο των 

διµερών δανείων στο Euribor+1,5%, ενώ το επιτόκιο του ∆ΝΤ παρέµεινε σταθερό. 

          Η εξέλιξη του µέσου σταθµικού επιτοκίου δανεισµού του ∆ηµοσίου 

παρουσιάζεται στον πίνακα 5. Από το 6,2% το 2000, το µέσο σταθµικό επιτόκιο έπεσε 

στο 3,1% το 2005. Από το έτος αυτό το µέσο επιτόκιο δανεισµού του ∆ηµοσίου 

αυξήθηκε βαθµιαία σε 4,6% το 2008, ενώ το 2009 έκλεισε στο 4,1%.Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι την περίοδο 2007–2009 το µέσο επιτόκιο µειώθηκε χάρη στην έκδοση 

έντοκων γραµµατίων µε πολύ χαµηλό επιτόκιο. Το 2010 όµως το µέσο επιτόκιο 

δανεισµού εκτινάχθηκε στο 6,2%.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α –ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

2.1 Φορολογική δοµής της Ελλάδος. 
 

     Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται σε συνοπτική µορφή η δηµοσιονοµική δοµή της 

ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε εκείνη της Ε.Ε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δέκα  χρόνων. Το πιο σηµαντικό στοιχείο που ξεχωρίζει από τη σύγκριση είναι το εξής: 

συγκρίνοντας την κατάσταση στην Ελλάδα µε εκείνη στην Ε.Ε είναι προφανές ότι τα 

δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό κράτος δεν οφείλονται στις 

υπερβολικές δηµόσιες δαπάνες αλλά στα ανεπαρκή φορολογικά έσοδα. Είναι προφανές 

από τον πίνακα 9 παρακάτω ότι οι δαπάνες της κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 

µικρότερες στην Ελλάδα σε σύγκριση µε το µέσο όρο για τις χώρες της Ε.Ε σε κάθε 

έτος, εκτός από ένα για τα τελευταία δέκα έτη. Κατά µέσο όρο η διαφορά αυτή 

ισοδυναµεί µε -2,5% του ΑΕΠ, µε µια τάση για σύγκλιση κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου µέρους της περιόδου. 

     Αντίθετα, τόσο τα συνολικά έσοδα όσο και οι συνολικοί φόροι ως ποσοστό του 

ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 6-7% χαµηλότερα από ότι στην Ε.Ε κατά µέσο όρο για την 

ίδια περίοδο. Στην πραγµατικότητα, το τεράστιο έλλειµµα του 2009 που τόσο πολύ 

σχολιάσθηκε διεθνώς ήταν κυρίως το αποτέλεσµα της σηµαντικής πτώσης των εσόδων, 

τα οποία ως ποσοστό του ΑΕΠ σηµειώνουν σχεδόν τη χαµηλότερη τιµή τους για τα 

τελευταία δέκα χρόνια (βλέπε πίνακα 10). 

     Σε γενικές γραµµές, οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα ελαφρώς κάτω του µέσου 

όρου της Ε.Ε, σε συνδυασµό µε σηµαντικά κάτω του µέσου όρου της Ευρώπης έσοδα -

σε µια Ευρώπη που βρίσκεται ελαφρώς σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα-, παράγουν τα 

µεγάλα και συνεχή δηµόσια ελλείµµατα, µε ετήσιο µέσο όρο 6% του ΑΕΠ έναντι 2,8% 

στην Ε.Ε όπως φαίνεται στον πίνακα 11. Τα εν λόγω ελλείµµατα σηµαίνουν τη 

συσσώρευση περισσότερου χρέους σε ένα ήδη υψηλό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην 
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αρχή της περιόδου. Η εξυπηρέτηση αυτού του χρέους απαιτούσε όλο και περισσότερο 

πληρωµές τόκων, κατά µέσο όρο 6.6% του ΑΕΠ δηλαδή όσο περίπου και το µέσο 

ετήσιο έλλειµµα της περιόδου, συµβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση των κρατικών 

δαπανών και απορροφώντας ένα µεγάλο µέρος των δηµοσίων εσόδων. 

     

 2.2 Συµπεράσµατα  διάρθρωσης  κρατικών δαπανών και φορολογίας στην Ελλάδα.  
      

     Πρώτον, το ελληνικό κράτος δαπανά για µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων το ίδιο 

ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούν οι χώρες της Ε.Ε, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. 

∆εύτερο, στους παραδοσιακούς τοµείς δραστηριοτήτων του κράτους πρόνοιας και 

συγκεκριµένα στην υγεία την εκπαίδευση και τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και 

προστασίας η Ελλάδα υστερεί σοβαρά σε σχέση µε τις δαπάνες της Ε.Ε κατά την 

περίοδο αυτή. 

     Οι διαφορές στις δαπάνες για υγεία και εκπαίδευση είναι αρκετά έντονες, ενώ οι 

δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και προστασία που ήταν χαµηλότερες στην Ελλάδα 

περίπου τέσσερις έως πέντε ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ στην αρχή της περιόδου, 

φαίνεται να έχουν κλείσει το χάσµα στα τελευταία έτη της περιόδου ακόµη και 

ξεπερνώντας την Ε.Ε κατά µέσο όρο.  

     Τρίτο, στην πλευρά των δαπανών, είναι οι δραστηριότητες εκείνες που παραδοσιακά 

συνδέονται µε την κρατική γραφειοκρατία, την καταστολή, τις στρατιωτικές δαπάνες , 

οι γενικές δηµόσιες δαπάνες, οι δαπάνες για το νοµικό σύστηµα, τα δικαστήρια, τη 

δηµόσια τάξη και την άµυνα, όπου το ελληνικό κράτος ξοδεύει πολύ περισσότερο από 

ό, τι κατά µέσο όρο οι χώρες της Ε.Ε. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τις 

υπερβολικά υψηλές δαπάνες για τόκους επί του συσσωρευµένου χρέος στο 6,6% του 

ΑΕΠ κατά µέσο όρο σε σύγκριση µε το 3,6% για την Ε.Ε ,  µας εξηγεί το σχετικά 

χαµηλό ποσοστό των πραγµατικών κοινωνικών δαπανών σε σχέση στο σύνολο των 

κρατικών δαπανών.  

     Τέταρτο, στην πλευρά των φόρων, είναι εµφανές από τον πίνακα 8 ότι είναι η 

σηµαντικά χαµηλότερη άµεση φορολογία στο εισόδηµα των νοικοκυριών στην Ελλάδα 

σε σχέση µε την Ε.Ε που είναι υπεύθυνη για τα χαµηλά έσοδα του κράτους και τα 

ελλείµµατα του δηµόσιου προϋπολογισµού. Αυτό συµβαίνει επειδή οι εισφορές στην 
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κοινωνική ασφάλιση καθώς και οι έµµεσοι φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα 

έφτασαν σχεδόν να συµβαδίζουν µε τον µέσο όρο της Ε.Ε το 2008, παρά το γεγονός ότι 

ήταν σηµαντικά χαµηλότεροι των ευρωπαϊκών στην αρχή της περιόδου.  

    Οι φόροι στην ακίνητη περιουσία είναι αµελητέοι, και οι φόροι επί των κερδών  των 

ανωνύµων εταιρειών φαίνεται να είναι παραπλήσιοι στην Ελλάδα και την  Ε.Ε. Στην 

πραγµατικότητα όµως η φορολογία των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη κατά µέσο όρο για τα τελευταία δέκα 

έτη. 

     Πέµπτο, συνοπτικά, στην υστέρηση των φόρων εισοδήµατος στην Ελλάδα σε σχέση 

µε το µέσο όρο της Ε.Ε (5,2% του ΑΕΠ), συνδυασµένη µε την υστέρηση των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (1,2% του ΑΕΠ) οφείλεται κατά κύριο λόγο το µέσο ετήσιο 

έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού της τάξης του 6 % του ΑΕΠ στην Ελλάδα για 

την περίοδο 2001-2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ – ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
 

3.1 Παράγοντες που προσδιορίζουν το ύψος και την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους. 
 

     Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το ύψος και την εξέλιξη του δηµόσιου χρέους, 

είναι το ετήσιο πρωτογενές έλλειµµα ή πλεόνασµα, οι δαπάνες για τόκους, ο ρυθµός 

αύξησης του ΑΕΠ(η συνολική παραγωγή της χώρας δηλαδή), η ανάληψη νέου χρέους  

και  τέλος οι µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών  του ευρώ για το εξωτερικό 

χρέος και το χρέος µε ρήτρα συναλλάγµατος. Όπως παρατηρούµε από τα µεγέθη  της  

Γεν. Κυβέρνησης  της  εκτέλεσης του  Προϋπολογισµού , που αφορούν το 

σύνολο της ελληνικής οικονοµίας έχουµε να επισηµάνουµε : (πίνακας 8). 

      

      Το σωρευτικό αποτέλεσµα µεταξύ 2001-2010 στο Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης 

ανέρχεται σε έλλειµµα -159.761 δις € , που σηµαίνει ότι το κράτος θα πρέπει 

αναγκαστικά αυτό το έλλειµµα να το τροφοδοτήσει µε ισόποσο δανεισµό. 

Παρατηρούµε όµως ότι, ο δανεισµός της Γενικής Κυβέρνησης στο ίδιο διάστηµα 

αυξήθηκε κατά 176.719 δις €. Υπάρχει λοιπόν δανεισµός ύψους 16.958 δις € ο οποίος 

έγινε πέραν του συνολικού ελλείµµατος που δηµιουργήθηκε κατά την εκτέλεση των 

Προϋπολογισµών. Πέραν του παραπάνω ελλείµµατος υπάρχει κι ένα άλλο σηµαντικό 

έλλειµµα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  συνολικού ύψους 197.720 δις € στη 

δεκαετία 2001-2010. 

       

     Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Από 

108,6% του ΑΕΠ το 2004, 107,1% το 2006, 105,5% το 2007,  110,6% το 2008 ,για το 

2009 127,1% και για το 2010 στο 142,8%. Χρειάζεται να λάβουµε υπόψη µας τις 

υψηλές δανειακές ανάγκες για το τρέχον έτος και το κόστος δανεισµού του κράτους 

από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές µε την αύξηση των περιθωρίων των επιτοκίων για τη 

χώρα µας συγκριτικά µε άλλες χώρες της ΕΕ. 
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     Στην ελληνική οικονοµία υπάρχουν λοιπόν «δίδυµα ελλείµµατα», στο 

σκέλος του Ισοζυγίου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού αλλά και στο σηµαντικό 

κοµµάτι  του  Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών που µεταξύ τους 

αυτοτροφοδοτούνται. 

     Στο µέγεθος τώρα  του  ∆ηµοσίου Χρέους  και  στη σύνθεση του έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Το σύνολο των τόκων, χρεολυσίων(κεφαλαίου) του δηµοσίου 

χρέους που αποπληρώθηκε στη δεκαετία (2001-2010) ανέρχεται σε 313.704 δις € (1+2, 

βάση πίνακα) και ενώ θα έπρεπε στο τέλος της δεκαετίας, να είχαµε χαµηλότερο 

δηµόσιο χρέος, εντούτοις αυτό στο τέλος του 2010, ήταν στο ύψος των 328.588 δις €, 

δηλαδή περισσότερο χρέος από όσο έχουµε ήδη εξοφλήσει. 

 

3.2 Πότε συσσωρεύτηκε το δηµόσιο χρέος; διαφορά µεταξύ χρέους και ελλείµµατος.  
 

     Κάθε χρόνο, η κυβέρνηση έχει έσοδα, τα οποία προέρχονται π.χ. από φόρους, και 

δαπάνες, όπως π.χ. την καταβολή µισθών στους δηµοσίους λειτουργούς. Αν οι δαπάνες 

υπερβαίνουν τα έσοδα, η κυβέρνηση σηµειώνει έλλειµµα και πρέπει να προχωρήσει σε 

δανεισµό. Έτσι δηµιουργείται χρέος. Επιπλέον, αν η κυβέρνηση έχει συσσωρεύσει 

χρέος από προηγούµενα έτη, κατά τα οποία λειτουργούσε σηµειώνοντας έλλειµµα, το 

έλλειµµα κατά το τρέχον έτος αυξάνει περαιτέρω το χρέος.  

      

     Πρέπει να επισηµανθεί ότι η σχέση µεταξύ χρέους και ελλείµµατος είναι αµφίδροµη: 

το έλλειµµα σε ένα δεδοµένο έτος αυξάνει το χρέος που έχει συσσωρευτεί από τα 

προηγούµενα έτη αλλά και το συσσωρευµένο χρέος των προηγούµενων ετών αυξάνει 

το έλλειµµα στο τρέχον έτος. Το δεύτερο συµβαίνει επειδή οι πληρωµές τόκων που 

αφορούν το χρέος, το οποίο έχει συσσωρευτεί από προηγούµενα έτη, αποτελούν 

δαπάνη κατά το τρέχον έτος και προστίθενται στο έλλειµµα αυτού του έτους. 
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3.3 Εξυπηρέτηση Χρέους 
 

     Η εξυπηρέτηση λοιπόν αυτού του χρέους απαιτούσε όλο και περισσότερο πληρωµές 

τόκων (κατά µέσο όρο 6.6% του ΑΕΠ δηλαδή όσο περίπου και το µέσο ετήσιο 

έλλειµµα της περιόδου) συµβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση των κρατικών δαπανών 

και απορροφώντας ένα µεγάλο µέρος των δηµοσίων εσόδων. 

 

     Επίσης είναι προφανές ότι λόγω των διαρκών ελλειµµάτων δεν µπορούσαν να 

αποπληρωθούν στη λήξη τους όσα οµόλογα έληγαν (χρεολύσια) οπότε το κράτος 

κατέφευγε σε νέο δανεισµό για την αποπληρωµή του ίδιου οµολόγου. Σε κάθε 

περίπτωση για να είναι αποτελεσµατικός ο δανεισµός ενός κράτους θα πρέπει τα οφέλη 

που προσδοκούνται στην αύξηση του ΑΕΠ - εσόδων να είναι περισσότερα από το 

ποσοστό του επιτοκίου δανεισµού. 

 

     Τα έσοδα του κράτους ,από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές , φόρους στο 

εισόδηµα , από εισπραττόµενες κοινωνικές εισφορές , κεφαλαιακές µεταβιβάσεις 

εισπραττόµενες και άλλα δεν έφταναν σε καµιά περίπτωση να καλύψουν την πληθώρα 

των εξόδων. Αυτός είναι  και  ένας κύριος παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση του 

ελλείµµατος  και  συνεπακόλουθα  και  του  ύψους  του  χρέους. Συγκρίνοντας τη 

κατάσταση στην Ελλάδα µε εκείνη στην Ε.Ε. είναι προφανές ότι τα δηµοσιονοµικά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ελληνικό κράτος δεν οφείλονται στις υπερβολικές 

δηµόσιες δαπάνες αλλά στα ανεπαρκή φορολογικά έσοδα. 

 

     Αντίθετα, τόσο τα συνολικά έσοδα όσο και οι συνολικοί φόροι ως ποσοστό του 

ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 6-7% χαµηλότερα από ότι στην Ε.Ε. κατά µέσο όρο για την 

ίδια περίοδο. Στην πραγµατικότητα, το τεράστιο έλλειµµα του 2009 που τόσο πολύ 

σχολιάσθηκε διεθνώς ήταν κυρίως το αποτέλεσµα της σηµαντικής πτώσης των εσόδων 

(παράλληλα µε την αύξηση των δαπανών λόγω της ύφεσης), τα οποία ως ποσοστό του 

ΑΕΠ σηµειώνουν σχεδόν τη χαµηλότερη τιµή τους(πίνακας 9). 

       

     Πιο συγκεκριµένα τώρα, εξετάζοντας τη διάρθρωση των κρατικών δαπανών και της 

φορολογίας στην Ελλάδα σε σύγκριση µε την Ε.Ε. παρατηρούµε τα εξής 

χαρακτηριστικά: Πρώτον, το ελληνικό κράτος δαπανά για µισθούς των δηµοσίων 
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υπαλλήλων το ίδιο ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούν οι χώρες της Ε.Ε., ούτε 

περισσότερο, ούτε λιγότερο. Τα επιχειρήµατα για πολυάριθµο ή δαπανηρό δηµόσιο 

τοµέα, αιτία των δηµοσίων ελλειµµάτων, τουλάχιστον όσον αφορά τις αµοιβές των 

δηµοσίων υπαλλήλων δεν ευσταθούν.  

      

     ∆εύτερον, στους παραδοσιακούς τοµείς δραστηριοτήτων του κράτους πρόνοιας και 

συγκεκριµένα στην υγεία την εκπαίδευση και τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και 

προστασίας η Ελλάδα υστερεί σοβαρά σε σχέση µε τις δαπάνες της Ε.Ε. κατά την 

περίοδο αυτή ( πίνακας 10 ). 

      

     Οι διαφορές στις δαπάνες για υγεία και εκπαίδευση είναι αρκετά έντονες, ενώ οι 

δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση και προστασία που ήταν χαµηλότερες στην Ελλάδα 

περίπου τέσσερις έως πέντε ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ στην αρχή της περιόδου, 

φαίνεται να έχουν κλείσει το χάσµα στα τελευταία έτη της περιόδου ακόµη και 

ξεπερνώντας την Ε.Ε. κατά µέσο όρο. 

      

     Στη πλευρά των δαπανών, είναι οι δραστηριότητες εκείνες που παραδοσιακά 

συνδέονται µε την κρατική γραφειοκρατία, την καταστολή, τις στρατιωτικές δαπάνες - 

οι γενικές δηµόσιες δαπάνες, οι δαπάνες για το νοµικό σύστηµα, τα δικαστήρια, τη 

δηµόσια τάξη και την άµυνα - όπου το ελληνικό κράτος ξοδεύει πολύ περισσότερο από 

ό, τι κατά µέσο όρο οι χώρες της Ε.Ε.  

 

     Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τις υπερβολικά υψηλές δαπάνες για τόκους επί 

του συσσωρευµένου χρέος - 6,6% του ΑΕΠ κατά µέσο όρο σε σύγκριση µε το 3,6% για 

την Ε.Ε. - φωτίζει µια άλλη πτυχή του ελληνικού κράτους πρόνοιας, δηλαδή το σχετικά 

χαµηλό ποσοστό των πραγµατικών κοινωνικών δαπανών σε σχέση στο σύνολο των 

κρατικών δαπανών. 

      

     Στη πλευρά τώρα των φόρων, είναι εµφανές ότι είναι η σηµαντικά χαµηλότερη 

άµεση φορολογία στο εισόδηµα και τον πλούτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα σε 

σχέση µε την Ε.Ε. που είναι υπεύθυνη για τα χαµηλά έσοδα του κράτους και τα 

ελλείµµατα του δηµόσιου προϋπολογισµού. Αυτό συµβαίνει επειδή οι εισφορές στην 

κοινωνική ασφάλιση καθώς και οι έµµεσοι φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
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έφτασαν σχεδόν να συµβαδίζουν µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. το 2008, παρά το γεγονός 

ότι ήταν σηµαντικά χαµηλότεροι των ευρωπαϊκών στην αρχή της περιόδου. 

      

     Οι φόροι στην ακίνητη περιουσία είναι αµελητέοι, αν και η σύγκριση αφορά την 

τελευταία τετραετία, τη µόνη περίοδο για την οποία υπάρχουν στοιχεία για ολόκληρη 

την Ε.Ε. Στην πραγµατικότητα, η φορολογία των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη κατά µέσο όρο για τα τελευταία 

δεκαπέντε έτη.  

      

     Συνοπτικά, στην υστέρηση των φόρων εισοδήµατος στην Ελλάδα σε σχέση µε το 

µέσο όρο της Ε.Ε. (5,2% του ΑΕΠ), συνδυασµένη µε την υστέρηση των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (1,2% του ΑΕΠ) οφείλεται κατά κύριο λόγο το µέσο ετήσιο 

έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού της τάξης του 6 % του ΑΕΠ στην Ελλάδα για 

την περίοδο 2001-2010. 

 

     Οι φόροι στο εισόδηµα το εν λόγω διάστηµα αυξήθηκαν κατά 39,47%, ενώ η 

αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε 57,38%, το ποσοστό των φόρων επί του ΑΕΠ το 2001 

ήταν 8,56% ενώ το 2010 ήταν 7,59%. ∆ιακρίνουµε µια αύξηση του ΑΕΠ η οποία δεν 

αυξάνει ανάλογα και τα έσοδα της φορολόγησης, ενώ επί του ΑΕΠ µειώνεται. Αυτό δεν 

καταδεικνύει  ότι οι  µισθωτοί - συνταξιούχοι  καταβάλλουν λιγότερους φόρους 

σήµερα, αλλά την διαπραττόµενη φοροδιαφυγή  και  φόρο-αποφυγή άλλων 

τµηµάτων της οικονοµίας µας, που αύξησαν τα εισοδήµατά τους την τελευταία 

δεκαετία χωρίς να καταβάλλουν τη φορολογία που τους αντιστοιχεί. 

     Επίσης βάση στατιστικών, εξάγουµε το συµπέρασµα ότι το µεγαλύτερο βάρος στην 

πληρωµή των άµεσων φόρων εισοδήµατος στη δεκαετία 2001-2010, το επιβαρύνονται 

τα φυσικά πρόσωπα 19,7%, ενώ τα νοµικά πρόσωπα -εταιρείες συνεισφέρουν ελάχιστα 

10,9 %. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 

 4.1 Ορισµός 

      

     Η Φοροδιαφυγή αποτελεί σοβαρό έγκληµα και απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά 

αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο  απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός 

φορολογούµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου από τις φορολογικές αρχές. 

     Η φοροδιαφυγή εκτός από ποινικό αδίκηµα που µπορεί να σηµειωθεί κατά 

παράβαση ή καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου, θεωρείται και έντονα 

αντικοινωνική συµπεριφορά δεδοµένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληθεί τελικά 

να επωµισθεί, µε πρόσθετα κυβερνητικά µέτρα, το σύνολο των φορολογουµένων. Η 

φοροδιαφυγή µπορεί να εµφανιστεί µε πολλούς τρόπους και τεχνάσµατα όπως : 

1) Αποκρύπτοντας εισοδήµατα από διάφορες πηγές µε σκοπό την πληρωµή 

χαµηλότερου φόρου. 

2) Εµφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες ώστε να επωφεληθεί από εκπτώσεις 

φόρου. 

3)∆ηµιουργώντας πλασµατικές εταιρείες. 

4) Καταστρατήγηση ευνοϊκής νοµοθεσίας ειδικών σκοπών. κ.ά. 

     Η φοροδιαφυγή εντοπίζεται εύκολα σε εισοδήµατα που προέρχονται από µισθωτές 

υπηρεσίες ή εκµετάλλευση ακινήτων, λόγω της ευκολίας  διασταύρωσης στοιχείων - 

δηλαδή σύγκριση εσόδου από τον ένα συµβαλλόµενο και δαπάνης από το άλλο - ενώ 

είναι δύσκολο να εντοπισθούν σε πηγές όπως από ελευθέρια επαγγέλµατα. Στις 

εµπορικές επιχειρήσεις συνήθως η φοροδιαφυγή αντιµετωπίζεται µε επιτόπου ελέγχους, 

αλλά και διασταυρώσεις. Στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η διασταύρωση, 

υπολογίζεται ένα τεκµαρτό εισόδηµα, ενώ κατά καιρούς αναπροσαρµόζονται 

τα τεκµήρια διαβίωσης. 
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     Η φοροδιαφυγή ανέρχεται στην Ελλάδα σε 30 δις ευρώ ετησίως, κάνοντας την 

πρωταθλήτρια στην παραοικονοµία, και η µείωση της κατά 20 δις ευρώ θα µπορούσε 

να µειώσει τους φόρους που καταβάλλουν οι φορολογούµενοι κατά ποσοστό 30% 

 

4.2 Οι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής 
 

     Η φοροδιαφυγή είναι ένα σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόµενο, το οποίο συµβάλλει 

στη µείωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και τη διεύρυνση της κοινωνικής 

ανισότητας. 

 

     Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φοροδιαφυγή στρεβλώνει την κατανοµή και την 

αναδιανοµή των οικονοµικών πόρων βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Πιο συγκεκριµένα 

η φορολογία, και κατ’ επέκταση η φοροδιαφυγή, επηρεάζει το διαθέσιµο εισόδηµα των 

πολιτών και συνεπώς, σε βάθος χρόνου, τη δοµή της οικονοµίας, τις αποφάσεις σχετικά 

µε την προσφορά και ζήτηση εργασίας κατά κλάδο ή επάγγελµα, τη διαχρονική 

κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ κατανάλωσης και αποταµίευσης, τις τιµές, το ύψος 

και το ρυθµό αύξησης των εισαγωγών, τη ροή εισοδήµατος στην αλλοδαπή.  

      

     Παράλληλα, η φοροδιαφυγή περιορίζει την αναδιανεµητική λειτουργία της 

προοδευτικής φορολογίας από τα πλουσιότερα προς τα φτωχότερα άτοµα, αυξάνει τα 

φορολογικά βάρη των νοµοταγών φορολογουµένων και θίγει τη δίκαιη και ίση 

µεταχείριση ατόµων µε παρόµοιο εισόδηµα. Επιπρόσθετα, στο βαθµό που αφαιρεί από 

το ∆ηµόσιο πόρους που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση 

κρατικών δαπανών, η φοροδιαφυγή οδηγεί σε αύξηση των δανειακών αναγκών του 

κράτους, περιορισµένη δυνατότητα δηµόσιων επενδύσεων, χαµηλότερη ποιότητα και 

ποσότητα παρεχόµενων δηµόσιων αγαθών και δυσκολίες στην εφαρµογή του 

κοινωνικού κράτους.  

     

     Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το κόστος από τη φοροδιαφυγή σε ατοµικό 

επίπεδο διαχέεται άµεσα και έµµεσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, θίγοντας έτσι και 

κοινωνικές οµάδες που καταβάλλουν συστηµατικά και µε συνέπεια τους φόρους που 

τους αναλογούν. 
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     Η φοροδιαφυγή έχει µία επιπρόσθετη αρνητική επίπτωση, η οποία δεν αναφέρεται 

συχνά αλλά είναι εξίσου σηµαντική µε τις άλλες δύο: ενισχύει τη χαµηλή τεχνολογία 

και τις δραστηριότητες χαµηλής ανάπτυξης εις βάρος της υψηλής τεχνολογίας και των 

δραστηριοτήτων υψηλής ανάπτυξης. 

 

     Πράγµατι, οι χαµηλές τεχνολογίες απαιτούν, κατά κανόνα, περιορισµένες 

επενδύσεις και εκτελούνται σε µικρή κλίµακα, π.χ. από αυτοαπασχολούµενους ή πολύ 

µικρές επιχειρήσεις, όπου η φοροδιαφυγή εντοπίζεται δύσκολα. Αντίθετα, οι υψηλές 

τεχνολογίες προϋποθέτουν µεγάλες επενδύσεις και εκτελούνται από µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, όπου η φοροδιαφυγή εντοπίζεται ευκολότερα. 

      

      Η φοροδιαφυγή από αυτοαπασχολούµενους και πολύ µικρές επιχειρήσεις 

υποχρεώνει την κυβέρνηση να διατηρεί πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή, ούτως 

ώστε να συλλέγει τους φόρους από µεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν µπορούν να 

φοροδιαφύγουν εύκολα. 

      

     Με αυτόν τον τρόπο εµποδίζεται η δηµιουργία µεγάλων επιχειρήσεων και χάνονται 

το οφέλη που αυτές οι επιχειρήσεις µπορούν να αποφέρουν, όπως οι δραστηριότητες 

υψηλής ανάπτυξης και οι καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ 
    

5.1 Σχολιασµός δεκαετίας  
      

      Η δεκαετία του 2000 ξεκίνησε µε φαινοµενικά µεν θετικές προοπτικές, πλην όµως, 

µε µία ελληνική οικονοµία η οποία έδειχνε ότι αντιµετώπιζε σοβαρά προβλήµατα 

υψηλού χρέους και χαµηλής ανταγωνιστικότητας. Τρία ήταν κυρίως τα στοιχεία τα 

οποία βάρυναν σηµαντικά στην επιδείνωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας 

κατά τη δεκαετία του 2000: 

      Το πρώτο ήταν η πτώση των εσόδων του Προϋπολογισµού, µία πτώση η οποία 

ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας. Κατά το 2001, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 

4,8% και τα έξοδα κατά 12,3%. Το 2002, τα έσοδα µειώθηκαν κατά 0,8%, ενώ τα έξοδα 

αυξήθηκαν κατά 12,3% .(πίνακας  3). Το αποκορύφωµα όµως στο άνοιγµα της ψαλίδας 

µεταξύ εσόδων και εξόδων σηµειώθηκε κατά το 2009, όταν τα έσοδα µειώθηκαν κατά 

10,8%, ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,8%. 

     Το δεύτερο ήταν ο εκτροχιασµός των δαπανών Κοινωνικής Πρόνοιας οι οποίες από 

4,0% του ΑΕΠ κατά τη δεκαετία του 1990, έφθασαν στο 7,0% στη δεκαετία του 2000, 

ενώ η µεγαλύτερη αύξηση βεβαίως παρουσιάστηκε στα χρόνια 2008 και 2009, όταν 

αυτές έφθασαν στο 7,3% και στο 9,4% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. 

     Το τρίτο ήταν η αύξηση των µισθών και γενικότερα του κόστους, τόσο στον 

ιδιωτικό, όσο κυρίως στον κρατικό τοµέα, κάτι που είχε αρνητικές επιδράσεις στην ήδη 

καταρρέουσα ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην αύξηση των δηµοσίων 

ελλειµµάτων, µεταξύ του 1996 και του 2009. Η επιβάρυνση του Προϋπολογισµού και 

µόνο για τη µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 3,4% του ΑΕΠ, ενώ 

το 1996 αποτελούσαν το 9,6% του ΑΕΠ, κατά το 2009 έφθασαν στο 13% του ΑΕΠ.  
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Συγκεντρωτικά, κατά τη δεκαετία 2001 - 2010:  

α) Οι δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισµού κατά µέσο όρο έφθασαν στο 25,1% του 

ΑΕΠ. Αν υπολογίσουµε και τις δαπάνες των τόκων, έφθασαν στο 34,5% του ΑΕΠ.  

β) Οι δαπάνες δηµοσίων επενδύσεων έφθασαν στο 4,2% του ΑΕΠ, ενώ η συµµετοχή 

των ευρωπαϊκών πόρων στις δαπάνες αυτές, ήταν οι υψηλότερες από την ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ. 

 γ) Ο µέσος όρος των εσόδων έφθασε στο 23,6% του ΑΕΠ.  

δ) Ο µέσος όρος των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων έφθασε στο 6,7% ελάχιστα 

υψηλότερο από την τη προηγούµενη δεκαετία.  

     Σε επίπεδο πρωτογενούς αποτελέσµατος εµφανίστηκε έλλειµµα της τάξης του 1,5%. 

Ο µέσος όρος της δαπάνης για τόκους έφθασε στο 5,2%  -οι τόκοι αποτέλεσαν το 

77,2% των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων- δηλαδή, ακόµη και εάν εξέλειπαν οι τόκοι, 

το κράτος θα εξακολουθούσε να είχε σηµαντικό έλλειµµα -1,5% του ΑΕΠ κατά µέσο 

όρο.  Το ∆ηµόσιο Χρέος έφθασε στο 142,8% , ενώ έχει ήδη φθάσει στο 150% στα µέσα 

του 2011. 

      

5.2 Πως µπορεί να αποπληρώσει το χρέος της η Ελλάδα;  
      

     Η αποπληρωµή του χρέους προϋποθέτει αρχικά τη µείωση του ελλείµµατος. Θα 

πρέπει σε αυτό το σηµείο να θυµηθούµε ότι το έλλειµµα υπολογίζεται αφαιρώντας τα 

έσοδα µιας κυβέρνησης από τις δαπάνες της και ότι µία πηγή δαπανών είναι οι τόκοι 

που καταβάλλεται για το χρέος. Το µέρος του ελλείµµατος που δεν περιλαµβάνει τις 

πληρωµές των τόκων ονοµάζεται πρωτογενές έλλειµµα. Μηδενικό πρωτογενές 

έλλειµµα σηµαίνει ότι η κυβέρνηση δεν προσθέτει καινούργιο χρέος σ’αυτό που της 

κληρονόµησαν παλαιότερες κυβερνήσεις. Πρωτογενές έλλειµµα µε θετικό πρόσηµο 

σηµαίνει ότι η κυβέρνηση δηµιουργεί νέο χρέος. Το 2009, το πρωτογενές έλλειµµα της 

Ελλάδας ανήλθε στο 8,5%. 
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     Είναι σαφές ότι µε πρωτογενές έλλειµµα αυτού του µεγέθους η αποπληρωµή του 

χρέους είναι αδύνατη. Το χρέος µπορεί να αποπληρωθεί µόνο αν η κυβέρνηση παύσει 

να δηµιουργεί πρωτογενές χρέος, δηλ. δεν δηµιουργεί νέο χρέος κάθε χρόνο. Η 

κυβέρνηση πρέπει να δηµιουργήσει πρωτογενές πλεόνασµα. Αν το πρωτογενές 

πλεόνασµα υπερβεί τις πληρωµές των τόκων του χρέους, το συνολικό έλλειµµα θα έχει 

αρνητικό πρόσηµο και το χρέος θα µειωθεί. Αν το πρωτογενές πλεόνασµα ισούται µε 

τις πληρωµές των τόκων του χρέους, το έλλειµµα µηδενίζεται και το χρέος θα 

παραµένει σταθερό. 

      

     Παρόλο που για τη µείωση του χρέους απαιτείται αρνητικό έλλειµµα, επιθυµητά 

αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν ακόµη και µε µηδενικό ή ελάχιστα θετικό 

έλλειµµα. Αυτό συµβαίνει διότι το σηµαντικό µέγεθος δεν είναι το χρέος καθεαυτό, 

αλλά το χρέος που αναλογεί στο ΑΕΠ. Αν το ΑΕΠ της Ελλάδας διπλασιαζόταν ξαφνικά 

χωρίς καµία αλλαγή στο δηµόσιο χρέος, η Ελλάδα θα αντιµετώπιζε πολύ µικρότερο 

πρόβληµα χρέους.  

      

     Πράγµατι, η αποπληρωµή του χρέους µέσω της αύξησης της φορολογίας θα ήταν 

πολύ ευκολότερη. Ως εκ τούτου, ένα αρνητικό ή ελάχιστα θετικό έλλειµµα µπορεί να 

επαρκεί για τη µείωση του χρέους, αρκεί η Ελλάδα να καταφέρει να αυξήσει ταχύτατα 

το ΑΕΠ της την επόµενη δεκαετία. 

     

      5.3 Αύξηση ανταγωνιστικότητας 
 

     Η Ελλάδα µπορεί να επιτύχει και να διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης του 

ΑΕΠ, εφόσον αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της. Η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας έχει ιδιαίτερα αυξηµένη σηµασία λόγω του µεγάλου εξωτερικού 

χρέους της Ελλάδας. 

 

     Πράγµατι, µία χώρα µπορεί να αποπληρώσει το εξωτερικό της χρέος 

πραγµατοποιώντας περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές. ∆εδοµένου ότι η Ελλάδα 

εισάγει αυτή τη στιγµή σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι εξάγει , απαιτείται µεγάλη 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας ώστε οι εξαγωγές να υπερκεράσουν τις εισαγωγές. 
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     Το τρέχον πρόβληµα της Ελλάδας είναι ο συνδυασµός υψηλού χρέους, µεγάλου 

ελλείµµατος και χαµηλής ανταγωνιστικότητας. Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων 

ευθύνεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα µπορεί να δανειστεί µόνο µε πολύ υψηλά 

επιτόκια στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Οι αγορές δεν έχουν συνωµοτήσει κατά της 

Ελλάδας αλλά απλά αντανακλούν την οικονοµική πραγµατικότητα, προστατεύοντας 

παράλληλα και τα συµφέροντα όσων έχουν δανείσει τις αποταµιεύσεις τους στην 

Ελλάδα. 

             

     Η επιτυχία σε κάθε µέτωπο προϋποθέτει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. Οι 

µεταρρυθµίσεις µε στόχο τα δηµόσια οικονοµικά περιλαµβάνουν µέτρα λιτότητας, 

όπως αύξηση της φορολογίας και περικοπές των συντάξεων και των µισθών των 

δηµοσίων λειτουργών. Οι θυσίες που τέτοια µέτρα λιτότητας συνεπάγουν θα πιάσουν 

τόπο µόνο αν ακολουθήσουν πιο ριζικές µεταρρυθµίσεις µε σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας του δηµοσίου τοµέα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της οικονοµίας. 

 

5.4. Πως µπορεί να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική η ελληνική οικονοµία;  
 

     Μία οικονοµία είναι ανταγωνιστική όταν επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους 

εργαζόµενους να είναι παραγωγικοί. Όταν η παραγωγικότητα είναι υψηλή, οι 

επιχειρήσεις µπορούν να πληρώνουν υψηλούς µισθούς, και έτσι τα εισοδήµατα είναι 

υψηλά. 

      Επιπλέον, η οικονοµία είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις από ξένες 

επιχειρήσεις, γεγονός που δηµιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και αυξάνει 

περαιτέρω τα εισοδήµατα. 

      

     Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την ανταγωνιστικότητα είναι το σύνολο των 

κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των αγορών. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να προωθούν 

τον ανταγωνισµό, τις επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα. Κανόνες που έχουν 

σχεδιαστεί καλά και εφαρµόζονται αυστηρά µπορούν να καταστήσουν µία χώρα 

ανταγωνιστική και εύπορη. 
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     Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας δεν οφείλεται στην έλλειψη κανόνων. 

Πράγµατι, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες µε το πιο περιοριστικό ρυθµιστικό 

πλαίσιο - δηλαδή ασφυκτικό έλεγχο των αγορών από το κράτος - στον ΟΟΣΑ: η αγορά 

προϊόντων (αγαθά και υπηρεσίες) είναι η αυστηρότερα ρυθµιζόµενη µεταξύ των 30 

χωρών του ΟΟΣΑ ενώ η αγορά εργασίας βρίσκεται στην πέµπτη θέση.  

      

     Πολλές από τις ρυθµίσεις δηµιουργούν σοβαρά εµπόδια στον ανταγωνισµό, τις 

επενδύσεις και την επιχειρηµατικότητα και πρέπει να καταργηθούν. Παράλληλα, οι 

λίγες ρυθµίσεις που προωθούν την εύρυθµη λειτουργία των αγορών δεν εφαρµόζονται 

όσο αυστηρά απαιτείται.  

      

     ∆εδοµένου ότι η ελληνική οικονοµία διέπεται από αυστηρές και αναποτελεσµατικές 

ρυθµίσεις, η µεταρρύθµιση του ρυθµιστικού πλαισίου θα επιφέρει µεγάλα οφέλη. 

Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ µία εκ βάθρων µεταρρύθµιση µπορεί από µόνη της να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, και εν τέλει τα εισοδήµατα των 

Ελλήνων πολιτών, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να 

αντιστραφούν πλήρως οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στα εισοδήµατα. 
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• Πίνακας 4 
 

 

Έτος
ΑΕΠ 

(τρέχουσ
ες τιµές)

Ρυθµός 
µεταβολή

ς ΑΕΠ 
(%)

Έσοδα 
από 

άµεσους 
φόρους

Άµεσοι 
Φόροι 
ως % του 
ΑΕΠ

Έσοδα από 
έµµεσους 
φόρους

Έµµεσοι 
Φόροι ως % 
του ΑΕΠ

Σχέση 
Άµεσων / 
Έµµεσων 
Φόρων

Σύνολο 
Φορολογικώ

ν Εσόδων

Σύν. 
Φορολογικών 
Εσόδων ως % 

ΑΕΠ

Σύν. 
Φορολ. 
Εσόδων 
µετά 
επιστρο

φές

Συν. 
Φορ. 
Εσόδων 

(µετά 
επιστ) % 
ΑΕΠ

Αρ. Στήλης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Σηµειώσεις -1 -2 -3

2001 146,428 4.2 13,585 9.3% 19,498 13.3% 1.44 33,083 22.6% 32,134 21.9%

2002 156,615 3.4 14,813 9.5% 20,989 13.4% 1.42 35,802 22.9% 33,835 21.6%

2003 172,431 5.9 15,397 8.9% 21,484 12.5% 1.40 36,881 21.4% 34,5 20.0%

2004 185,266 4.4 16,484 8.9% 23 12.4% 1.40 39,484 21.3% 36,686 19.8%

2005 194,819 2.3 18,371 9.4% 23,722 12.2% 1.29 42,093 21.6% 39,539 20.3%

2006 211,3 5.2 18,704 8.9% 26,287 12.4% 1.41 44,991 21.3% 42,599 20.2%

2007 227,074 4.3 19,832 8.7% 28,573 12.6% 1.44 48,405 21.3% 45,781 20.2%

2008 236,917 1.0 20,863 8.8% 30,222 12.8% 1.45 51,085 21.6% 47,431 20.0%

2009 235,017 -2.0 21,431 9.1% 28,293 12.0% 1.32 49,724 21.2% 44,772 19.1%

2010 230,173 -4.5 20,44 8.9% 31,472 13.7% 1.54 51,912 22.6% 46,812 20.3%

2011 222,788 -4.0 20,88 9.4% 31,98 14.4% 1.53 52,86 23.7% 49,06 22.0%

Αρ. Στήλης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Έτος Έσοδα 
∆ηµοσίων 
Επενδύσε

ων

Συνολικά 
Καθαρά 
Έσοδα

Συν. 
Καθαρά 
Έσοδα 
(Μεταβ. 
Από 
προηγ. 
Έτος)

Σύνολο 
Εσόδων 
Προϋπολ

ογισµού 
ως % 
ΑΕΠ

Πρωτογενείς 
∆απάνες 

Προϋπολογισµ

ού(πλην Π∆Ε)

Πρωτογενείς 
∆απάνες ως 

% ΑΕΠ

∆απάνες 
Προγρ. ∆ηµ. 
Επενδ. (Π∆Ε)

Συνολικές 
Πρωτογενείς 
∆απάνες

Συν. Πρωτ. 
∆απάνες 

(Μεταβ. Από 
προηγ. Έτος)

Συνολικές 
Πρωτογεν

είς 
∆απάνες 
ως % του 
ΑΕΠ

Πρωτογε

νές 
Αποτέλε

σµα 
(µετά 
Π∆Ε)

Αρ. Στήλης 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Σηµειώσεις

2001 2,795 38,419 4.8% 26.2% 26,076 17.8% 7,842 33,918 12.3% 23.2% 4,501

2002 2,557 39,638 3.2% 25.3% 28,297 18.1% 7,014 35,311 4.1% 22.5% 4,327

2003 1,823 39,323 -0.8% 22.8% 31,319 18.2% 8,435 39,754 12.6% 23.1% -431

2004 2,894 42,151 7.2% 22.8% 36,025 19.4% 9,522 45,547 14.6% 24.6% -3,396

2005 2,686 44,892 6.5% 23.0% 38,912 20.0% 7,524 46,436 2.0% 23.8% -1,544

2006 3,775 50,068 11.5% 23.7% 40,527 19.2% 8,184 48,711 4.9% 23.1% 1,357

2007 4,875 54,028 7.9% 23.8% 45,937 20.2% 8,809 54,746 12.4% 24.1% -718

2008 5,018 56,698 4.9% 23.9% 50,435 21.3% 9,624 60,059 9.7% 25.4% -3,361

2009 2,04 50,585 -10.8% 21.5% 62,301 26.5% 9,588 71,889 19.7% 30.6% -21,304

2010 3,258 54,692 8.1% 23.8% 55,633 24.2% 9,2 64,833 -9.8% 28.2% -10,141

2011 3,922 59,482 8.8% 26.7% 55,919 25.1% 8,5 64,419 -0.6% 28.9% -4,937

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Έτος

Πρωτογε

νές 
Αποτέλε

σµα ως 
% ΑΕΠ Τόκοι (-)

Τόκοι ως 
% ΑΕΠ

Τόκοι ως 
% 

δαπανών 
Προϋπολ

ογισµού

Σύνολο 
∆απανών 
Τακτ. 

Προϋπολ.

Αποτέλεσµα 
Κεντρικής 
Κυβέρνησης

Αποτ. Κεντρ. 
Κυβέρν. ως % 
του ΑΕΠ

Σύνολο 
∆ηµοσίου 
Χρέους (1)

∆ηµόσιο Χρέος 
ως % του ΑΕΠ

Χρεολύσ

ια

Αρ. Στήλης 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2001
3.1% 9,711 -6.6% 37.2% 43,629 -5,21 -3.6% 155.838,00 106,40% 12,777

2002 2.8% 9,134 -5.8% 32.3% 44,445 -4,807 -3.1% 171.020,00 109,20% 20,86

2003 -0.2% 9,416 -5.5% 30.1% 49,17 -9,847 -5.7% 182.390,00 105,80% 21,615

2004 -1.8% 9,464 -5.1% 26.3% 55,011 -12,86 -6.9% 201.244,00 108,60% 20,356

2005 -0.8% 9,774 -5.0% 25.1% 56,21 -11,318 -5.8% 215.416,00 110,60% 21,752

2006 0.6% 9,589 -4.5% 23.7% 58,3 -8,232 -3.9% 226.218,00 107,10% 16,954

2007 -0.3% 9,796 -4.3% 21.3% 64,542 -10,514 -4.6% 239.658,00 105,50% 23,543

2008 -1.4% 11,207 -4.7% 22.2% 71,266 -14,568 -6.1% 262.071,00 110,60% 26,246

2009 -9.1% 12,325 -5.2% 19.8% 84,214 -33,629 -14.3% 298.706,00 127,10% 66,039

2010 -4.4% 13,26 -5.8% 23.8% 78,093 -23,401 -10.2% 328.588,00 142,80% 42,153

2011 -2.2% 15,92 -7.1% 28.5% 80,339 -20,857 -9.4% 364.000,00 163,40% 46,13

Αρ. Στήλης 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(**) Πηγή Στοιχείων: 1960-1995: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες των ετών 1960 - 1997, 1996-2011: Υπουργείο Οικονοµικών, Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού.

(1) Πηγή: 1961-1970: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα, 1970-2000: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2009, 2001-2011: Eurostat.

(2) Ως ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ θεωρούµε τον "καθαρό" ρυθµό µεταβολής, µετά την αφαίρεση της επίδρασης του πληθωρισµού.

(3) ∆ε συµπεριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζόµενων και εργοδοτών.

(4) Ως ∆ηµόσιο Χρέος (στήλη 30), εννοούµε το Χρέος της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Στη στήλη 30, εκφράζεται σε δισεκ. ∆ραχµές έως το έτος 2000 και σε εκατοµµύρια ευρώ στη συνέχεια.

(*) Τα µεγέθη για τα έτη 1960 έως και 1999 εκφράζονται σε εκατοµµύρια δραχµές. Για την περίοδο 2000-2011 εκφράζονται σε δισεκατοµµύρια ευρώ
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• Πίνακας 5 
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• Πίνακας 9  

 

Πίνακας 9: ∆ηµόσιες δαπάνες, φόροι και 
δηµόσια ελλείµµατα ως ποσοστό του ΑΕΠ 
στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15 (Μέσος όρος 

1995-2009) EΕ15  

ΕΕ-15/Ελλάδα  ∆ιαφορά  

1. ∆ηµόσιες δαπάνες / ΑΕΠ  47.8  45.3  -2.5  
2. ∆ηµόσια έσοδα / ΑΕΠ  45.5  39.3  -6.2  

3. ∆ηµόσιο έλλειµµα / ΑΕΠ  -2.8  -6.0  +3.2  
∆ηµόσιες δαπάνες / ΑΕΠ  

4. Μισθοί δηµοσίων υπαλλήλων / 
ΑΕΠ  

10.8  10.9  ----  

5. ∆απάνες εκπαίδευσης /ΑΕΠ  5.2  2.9  -2.3  
6. ∆απάνες υγείας / ΑΕΠ  6.4  4.4  -2.0  

7. ∆απάνες κοινωνικής προστασίας / 
ΑΕΠ  

18,8  17,2  -1.6  

8. Τόκοι δηµοσίου χρέους/ ΑΕΠ  3.6  6.6  +3.0  
9. Γενικές δαπάνες κυβέρνησης / 

GDP  
7.1  10.6  +3.5  

10. Άµυνα / GDP  1.6  2.6  +1.0  
Φόροι / ΑΕΠ  

11. Συνολικά έσοδα από φόρους και 
εισφορές στην  

41.3  34.1  -7.2  

 

 

Πηγή: Eurostat, Government finance statistics. 

 
 
 

κοινωνική ασφάλιση / ΑΕΠ  
12. Φορολογικά έσοδα / ΑΕΠ  27.2  21.2  -6.0  
13. Σύνολο (πραγµατικών και 
τεκµαρτών) εισφορών στην 
κοινωνική ασφάλιση / ΑΕΠ  

14.3  12.9  -1.4  

14. Φόροι επί του εισοδήµατος, 
πλούτου, κλπ / ΑΕΠ  

13,2  8,0  -5.2  

15. Φόροι εισοδήµατος / ΑΕΠ  12.3  7.6  -4.7  
16. Φόροι προσωπικού εισοδήµατος 

/ ΑΕΠ  
9.7  4.5  -5.2  

17. Φόροι κερδών Α.Ε. / ΑΕΠ  2.8  2.9  ----  
18. Έµµεσοι φόροι / ΑΕΠ  13.7  13.0  -0.7  
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• Πίνακας 10 
 

Πίνακας : ∆ηµόσιο έλλειµµα 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην 
Ελλάδα και την ΕΕ-15 1995-

2009 ΕΤΟΣ  

EΕ-15  Ελλάδα 

1995  -7,5  -9,1  
1996  -4,2  -6,6  
1997  -2,7  -5,9  
1998  -2,3  -3,8  
1999  -1,4  -3,1  
2000  0,0  -3,7  
2001  -1,9  -4,4  
2002  -2,6  -4,8  
2003  -3,1  -5,7  
2004  -3,0  -7,4  
2005  -2,6  -5,3  
2006  -1,3  -3,8  
2007  -0,6  -5,4  
2008  -2,0  -7,7  
2009  -6,3  -13,5  

Μέσος όρος  -2.8  -6.0  
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• πίνακας 11 

 

Πίνακας 11α: ∆ηµόσιες 
δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
την Ελλάδα και την ΕΕ-15 

1995-2009 ΕΤΟΣ  

EΕ-15  Ελλάδα  

1995  52,4  45,7  
1996  50,1  44,1  
1997  48,5  44,9  
1998  47,5  44,3  
1999  47,0  44,4  
2000  45,4  46,7  
2001  46,4  45,3  
2002  46,8  45,1  
2003  47,5  44,7  
2004  47,1  45,4  
2005  47,2  43,8  
2006  46,6  43,2  
2007  46,0  45,0  
2008  47,3  46,8  
2009  51,2  50,4  

Μέσος όρος  47.8  45.3  
 

 

Πίνακας 11β: ∆ηµόσια έσοδα 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην 
Ελλάδα και την ΕΕ-15, 1995-

2009 ΕΤΟΣ  

EΕ-15  Ελλάδα  

1995  45,6  36,7  
1996  46,4  37,4  
1997  46,6  39,0  
1998  46,2  40,5  
1999  46,7  41,3  
2000  46,2  43,0  
2001  45,4  40,9  
2002  45,0  40,3  
2003  45,0  39,0  
2004  44,6  38,0  
2005  44,9  38,5  
2006  45,4  39,3  
2007  45,5  39,7  
2008  45,0  39,1  
2009  44,5  36,9  

Μέσος όρος  45.5  39.3  

   

   

 


