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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στόχο έχει να προσεγγίσει ιστορικά το δημόσιο χρέος της 

Ελληνικής Οικονομίας. Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται στην οικονομία της 

μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 ως και το 2005. Όπως φάνηκε από 

την εξέλιξη των εσόδων και δαπανών, οι δαπάνες κατά το διάστημα αυτό υπερέβαιναν 

συστηματικά τα έσοδα, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία ελλειμμάτων. Παράλληλα, η 

παρατήρηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης κατά τη δεκαετία του 1980 αναδεικνύει 

ότι η επεκτατική πολιτική που εφαρμόστηκε οδήγησε σε σημαντική διόγκωσή του, που 

ήταν υπερδιπλάσια κατά το τέλος της δεκαετίας. Ενώ η διόγκωση του δημοσίου χρέους 

και των ελλειμμάτων, δημοσιονομικών και πρωτογενών είχαν εμφανείς δυσμενείς 

επιπτώσεις στην οικονομία, κατά τη δεκαετία του 1990 εφαρμόστηκε περιοριστική 

πολιτική. Όμως, αυτή η πολιτική δεν έκανε φανερά τα αποτελέσματά της άμεσα. Έτσι, η 

μείωση του δημοσίου χρέους και η εμφάνιση πρωτογενών πλεονασμάτων ήταν παροδική, 

καθώς έπειτα συμπεριελήφθησαν μεγέθη στον υπολογισμό του δημοσίου χρέους που δεν 

υπήρχαν μέχρι και πιο πριν. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και κατά τα έτη 2000-2005. Οι 

συνεχείς αναθεωρήσεις στα μεγέθη που συνθέτουν το δημόσιο χρέος οδήγησαν το δημόσιο 

χρέος στο να διατηρεί υψηλά επίπεδα, κοντά στο 100% του Α.Ε.Π. Κατά συνέπεια, 

πράγματι, η διαχείριση του δημόσιου χρέους κατέστη δυσχερής, καθώς το 2009 η 

Ελληνική Οικονομία βρέθηκε σε δυσμενή κατάσταση λόγω της κρίσης χρέους που 

αντιμετώπισε. Αυτό φάνηκε κι από τα στοιχεία του δημοσίου χρέους και ελλειμμάτων της. 

Ιδιαίτερα, μετά το 2005, υπάρχει μια τάση διόγκωσης του δημοσίου χρέους και των 

ελλειμμάτων, τα οποία φτάνουν στο μέγιστο το έτος 2009, ενώ κατά το έτος 2010 φαίνεται 

να εμφανίζουν μειώσεις. 
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Εισαγωγή 

Ο όρος δημόσιο χρέος  και τα προβλήματα που αυτός δημιουργεί στις οικονομίες 

των κρατών, αποτελούν θέμα συζήτησης για την οικονομική θεωρία εδώ και δεκαετίες. Η 

αλήθεια είναι πως μέχρι τη δεκαετία του 1970 η έκταση του δημοσίου χρέους και τα 

προβλήματα που αυτό συνεπάγεται δεν έχρηζαν ιδιαίτερης ανησυχίας. Η δεκαετία του 

1980 ήρθε με ριζική αλλαγή του προηγούμενου σκηνικού, το οποίο στη χώρα μας 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το δημόσιο χρέος διευρύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε 

αποτέλεσε σοβαρό πρόβλημα για τις οικονομίες τόσο ανεπτυγμένων όσο και 

αναπτυσσόμενων χώρων. Η δραστική μείωση του μεγέθους του χρέους αποτελεί έναν από 

τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής πολίτικης των κρατών και για το λόγο αυτό 

εκπονούνται προγράμματα οικονομικής σταθερότητας και οικονομικής προσαρμογής. 

(Λιαργκόβας, 2010). 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και η παρουσίαση 

της ιστορικής εξέλιξης του δημοσίου χρέους της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε κατά τις δεκαετίες του 1980, 1990, 2000, καθώς και η καταγραφή-

αξιολόγηση  των μέτρων οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις 

που αναλάμβαναν την διακυβέρνηση της χώρας την προαναφερόμενη  περίοδο. Τρεις είναι 

οι λόγοι που επιλέχθηκε η μελέτη να γίνει το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Πρώτον, τη 

δεκαετία του 1980 το πρόβλημα του δημοσίου χρέους έλαβε ιδιαίτερη έκταση στην 

Ελλάδα. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε είναι πως κατά την περίοδο 

1979-1991 το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 37,4% στο 111,2% του ΑΕΠ.  

(Πελαγίδης & Μητσόπουλος, 2006). Επίσης, το 1981 ήταν το έτος όπου η Ελλάδα 

ενσωματώθηκε στην νεοϊδρυθείσα ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα ( ΕΟΚ) με 

αποτέλεσμα μπροστά της να ανοίγονται νέοι δρόμοι για την οικονομική και πολιτική της 

εξέλιξη. Δεύτερον, κατά τη δεκαετία του 1990 πάρθηκε η απόφαση και ξεκίνησε η 

προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Τρίτον, 

τη δεκαετία του 2000 οι συσσωρευμένες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν 

στην κρίση του δημοσίου χρέους, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε απομόνωση της 

χωράς από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στην συρρίκνωση του βιοτικού μας επίπεδου 

(Λιαργκόβας, 2010). 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί ως προς τον πρώτο άξονα της μελέτης, δηλαδή 



την διερεύνηση του ορού «δημόσιο χρέος» και την παράθεση της ιστορικής του εξέλιξης 

στην Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1980-1990-2000 έχει ως εξής: αντικείμενο μας είναι το 

δημόσιο χρέος για το λόγο αυτό πρέπει να ορίσουμε επακριβώς  τι εννοούμε με τον όρο 

«δημόσιο». Για να καλύψουμε την αναγκαία αυτή συνθήκη εισάγουμε την έννοια της 

γενικής κυβέρνησης και των υποτομέων της. Ακολούθως δίνονται οι ορισμοί για το ποια 

είναι τα έσοδα και ποιες οι δαπάνες του δημοσίου. Ο ρυθμιστικός κανόνας στην ευρωπαϊκή 

ένωση για τον ορισμό των μεγεθών δίνεται από το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 

(ΕΣΛ95 ή ESA95) στα πλαίσια του οποίου χρησιμοποιείται η έννοια της συναλλαγής. Η 

συναλλαγή μπορεί να αποτελεί εκροή δηλαδή έξοδο για το δημόσιο ή εισροή δηλαδή 

έσοδο. Οι ορισμοί των μεγεθών που θα χρησιμοποιηθούν στην μελέτη έχουν βάση το 

ΕΣΛ95. Τα μεγέθη στα οποία θα εστιάσουμε είναι τα έσοδα και οι δαπάνες, δηλαδή  στις 

συναλλαγές σύμφωνα με το ΕΣΛ95, το όποιο κατηγοριοποιεί τις συναλλαγές  του 

δημοσίου σε α) συναλλαγές προϊόντος β) διανεμητικές συναλλαγές χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές δ) λοιπές συναλλαγές. Έχοντας σα γνώμονα τα παραπάνω εισάγουμε τον 

ορισμό του ελλείμματος, δηλαδή του παράγοντα πρόκλησης του δημοσίου χρέους. Τέλος, 

καταλήγουμε δίνοντας στον ορισμό του δημοσίου χρέους παραθέτοντας και τα σχετικά 

στοιχειά της εξέλιξης του. 

Η μεθοδολογία του δευτέρου άξονα της μελέτης, δηλαδή η καταγραφή και η 

αξιολόγηση  των μέτρων οικονομικής πολίτικης που εφαρμόστηκαν κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο παρατίθεται ως έξης: ποιες κυβερνήσεις ανήλθαν στην εξουσία, ποιο ήταν το 

μείγμα της οικονομικής πολίτικης που εφήρμοσαν και ποια τα αποτελέσματα που 

παρήγαγαν στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Το σημείο στο όποιο θα εστιάσουμε 

κατά την αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών είναι κατά πόσο οι οικονομικές 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν υποστήριξαν τη διαδικασία σύγκλυσης της ελληνικής 

οικονομίας με τον κοινοτικό μέσο όρο. 

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται  η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική 

κοινότητα (ΕΟΚ), το όποιο αποτελεί και το σημείο έναρξης της χρονικής περιόδου που 

μελετά η εργασία. Στη  συνεχεία επιχειρείται η καταγραφή των λόγων ένταξης της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ, καθώς επίσης και ποια πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα 

δημιουργήθηκαν για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό κράτος εν γένει από αυτή 

την επιλογή. Το κεφάλαιο κλείνει με συμπεράσματα προσπαθώντας να αξιολογήσει αυτή 



την πρώτη εμπειρία της ελληνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η αξιολόγηση 

γίνεται στη βάση της οικονομικής σύγκλισης, δηλαδή εξετάζεται κατά πόσο η συμμέτοχη 

μας στην ΕΟΚ βοήθησε να ξεπεραστούν οι χρονιές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, 

όπως η οικονομική στασιμότητα, η αδυναμία παράγωγης νέου πλούτου, τα μεγάλα 

ελλείμματα, ο υψηλός πληθωρισμός και η χρονιά ανεργία. Το βιοτικό επίπεδο ακολούθησε 

το μέσο ευρωπαϊκό ή συνεχίστηκαν τα μακροοικονομικά προβλήματα και οι διαρθρωτικές 

αδυναμίες  στο αδύναμο παραγωγικό μας σύστημα; μέσα στην γενικότερη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων γίνεται και μια προσπάθεια να καταγράφει ο ρόλος των μεγάλων σε 

οικονομική δύναμη χώρων της Ευρώπης στην διαμόρφωση αυτής της  οικονομικής 

κατάστασης στην Ελλάδα. 

Στο κεφάλαιο 2 ασχολούμαστε με τον ορισμό του δημοσίου και εισάγουμε την 

έννοια της γενικής κυβέρνησης και των υποτομέων της για να καταστεί σαφές που 

αναφέρεται το χρέος που η εργασία μελετά, καθώς επίσης και ποιες προϋποθέσεις πρέπει 

πληροί ένας φορέας για να εντάσσεται στο δημόσιο. Στη συνεχεία παρατίθεται ο ορισμός 

του ελλείμματος εισάγοντας την έννοια του καθαρού αποτελέσματος και παρουσιάζονται 

οι συναλλαγές που το συνθέτουν και το επηρεάζουν. Ακολουθεί ο ορισμός του δημοσίου 

χρέους με βάση πάντα το ρυθμιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης και το ΕΣΛ95 και 

εξετάζεται η σχέση μεταξύ ελλείμματος και χρέους. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό και αναλύεται στη βάση του γεγονότος ότι οι χρηματοπιστωτικές δαπάνες δεν 

εμφανίζονται στο έλλειμμα. Τέλος, παρουσιάζεται η εξέλιξη του μεγέθους του δημοσίου 

τομέα στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας σαν μετρό τις δαπάνες και τα έσοδα ανάλογα με την 

οικονομική λειτουργία που επιτελούν και κάνοντας την αντιστοίχιση μεταξύ 

εθνικολογιστικών μεγεθών και τυπικών οικονομικών μεγεθών. Οι πληροφορίες αυτές, οι 

οποίες συνδυάζονται  και με στοιχειά για υπόλοιπα κράτη μέλη  βοηθούν τον κάθε 

ενδιαφερόμενο να σχηματίσει μια πρώτη άποψη  για τις δημοσιονομικές εξελίξεις στην 

Ελλάδα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και να συγκρίνει τα μεγέθη αυτά με τα αντίστοιχα 

μεγέθη των υπολοίπων μελών της ΕΕ. 

Στα επόμενα τρία κεφάλαια παρουσιάζεται η εξέλιξη του δημοσίου χρέους της 

ελληνικής οικονομίας κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και θα αναλυθούν οι οικονομικές 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν  την προαναφερόμενη περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα 

χαρακτηριστικά του πολιτικού και οικονομικού συστήματος που οριοθετούσαν το πλαίσιο 



μέσα στο όποιο μπορούσε να κινηθεί η Ελλάδα. Η ανάλυση προσπαθεί να καταδείξει πως 

η  εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού, 

που απαιτούσε την πειθαρχεία των εθνικών μηχανισμών οικονομικής πολιτικής στις 

απαιτήσεις του διεθνούς χρηματικού και κερδοσκοπικού κεφαλαίου, δεν οδήγησε τελικά 

στην σύγκλιση μεταξύ της ελληνικής και των ευρωπαϊκών οικονομιών. 

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται η δεκαετία του 1980, η δεκαετία του υψηλού 

πληθωρισμού των μεγάλων ελλειμμάτων και της σημαντικής αύξησης του δημοσίου 

χρέους. Η  δεκαετία ξεκινά έχοντας πίσω της τις δυο πετρελαϊκές κρίσης του 1973 και του 

1979 που επιδείνωσαν το γενικότερο πλαίσιο της προσφοράς στην οικονομία. Επίσης η 

Ελλάδα βίωνε τα πρώτα χρονιά μετά την δικτατορία, κατά τη διάρκεια της όποιας η 

κοινωνική συνοχή είχε διαταραχτεί βάναυσα. Την δεκαετία αυτή εφαρμόστηκε επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική με ενίσχυση της ζήτησης και ονομαστικές αυξήσεις στις 

αποδοχές. Το περιβάλλον που εφαρμοζόταν αυτή η πολιτική χαρακτηριζόταν από υψηλό 

πληθωρισμό και οικονομική στασιμότητα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η 

καθίζηση των επενδύσεων και η εκτόξευση του δημοσίου χρέους, δηλαδή οικονομική 

κρίση. Η εφαρμογή προγράμματος σταθεροποίησης την τριετία 1985-1987 δεν έφερε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί δεν επιτεύχθηκε η ουσιαστική αντιμετώπιση  των 

παθογενειών της ελληνικής οικονομίας πράγμα που απέτρεπε την μακροοικονομική 

συνοχή και ανάπτυξη. Η κατάσταση αυτή αποδεικνύει πως η κυβερνητική εξουσία της 

χώρας  τη δέκατα του 1980 δεν μπορούσε ή δεν επιθυμούσε να κατανόηση την πραγματική 

κατάσταση και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, καθώς και των περιορισμών ( 

εσωτερικών και εξωτερικών ) στην άσκηση της οικονομικής πολίτικης.  Δεν είναι τυχαίο 

που πολλοί αναλυτές μιλούν για μια χαμένη δεκαετία (Λιαργκόβας, 2010). 

Η δεκαετία του 1990 αναλύεται στο κεφάλαιο 4. Η δεκαετία του 1990 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια έντονης δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο την 

ένταξη της Ελλάδας στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Ο στρατηγικός 

αυτός στόχος, που τα κριτήρια επίτευξης του καθορίζονται από τη συνθήκη του 

Μάαστριχτ, υποστηρίχτηκε από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και 

οι προσπάθειες για την επίτευξη του εντατικοποιηθήκαν κατά το δεύτερο μισό  της 

δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκαν με την είσοδο μας στη ευρωζώνη. Διερευνάται 

επίσης η πορεία βασικών ισοζυγίων  της ελληνικής οικονομίας και οι μετασχηματισμοί 



του μακροοικονομικού συστήματος. Εξετάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομικής 

πολιτικής και μακροοικονομικής δομής, στα πλαίσια της ΟΝΕ, η όποια καθορίζει τη 

διαμόρφωση συνθηκών συνοχής μεταξύ μακροοικονομικού περιβάλλοντος και 

παραγωγικού συστήματος  στη χωρά. Οι απαιτήσεις της συνθήκης για δημοσιονομική 

προσαρμογή και πειθαρχεία ( δημόσιο χρέος 60% του ΑΕΠ, έλλειμμα 3% του ΑΕΠ κ.α.), 

είχαν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ανάληψης πρωτοβουλιών για την εξάλειψη των 

χρονιών θεσμικών δυσλειτουργιών που υπέσκαπταν την εγχωρία ανταγωνιστικότητα και 

αποτελούσαν εστίες αποσταθεροποίησης της οικονομίας, προσδιορίζοντας την ανώμαλη 

εξέλιξη του μακροοικονομικού σχεδιασμού της χώρας την επόμενη δεκαετία (Λιαργκόβας, 

2010). 

Στο κεφάλαιο 5 εξετάζεται η δεκαετία του 2000. Η ανάλυση των 

μακροοικονομικών  και δημοσιονομικών μεγεθών και τα συμπεράσματα προκύπτουν με 

κριτήριο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προσαρμογή της στην ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά και το ευρώ. Εξετάζεται κατά πόσο το βιοτικό επίπεδο των ελλήνων  

ωφελήθηκε από την ένταξη μας στο ευρώ και κατά πόσο η είσοδος μας στην ενιαία 

νομισματική ζώνη βοήθησε στο να ξεπεραστούν οι διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής 

οικονομίας. Αναλύεται, επίσης, κατά πόσο οι διαρθρωτικές αλλαγές που ήταν αναγκαίες 

για την είσοδο μας και η διατήρηση σε συγκεκριμένα επίπεδα  δημοσιονομικών μεγεθών 

όπως το έλλειμμα και το χρέος κατέστησαν εφικτά. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια να 

αποτιμηθούν τα οφέλη και τα κόστη από την είσοδο στο ισχυρό ευρώ μιας μικρής ανοιχτής 

οικονομίας όπως η ελληνική. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται στη βάση του κατά πόσο ήταν 

έτοιμη η Ελλάδα να ενταθεί στην ΟΝΕ και αν υπήρχαν ενδεχομένως σκοπιμότητες των 

οικονομικά ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χώρων γύρω από την ενσωμάτωσή μας στο κοινό 

νόμισμα (Πελαγίδης & Μητσόπουλος, 2006). 

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να συνεισφέρει στη συγκέντρωση  

των στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη του δημοσίου χρέους της ελληνικής οικονομίας κατά 

τις δεκαετίες 1980, 1990, 2000 και της άμεσης σύνδεσης του με τις οικονομικές πολιτικές 

που εφαρμόζονταν κατά τις συγκριμένες χρονικές περιόδους, επισημαίνοντας πως η 

διαχρονική εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι άμεσα εξαρτημένη με τις επιλογές που το 

πολιτικό σύστημα έκανε όλες αυτές τις δεκαετίες τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πολιτικό 

επίπεδο και την σχέση των επίλογων αυτών με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού που 



επιθυμεί απορρύθμιση των αγορών, ιδιωτικοποιήσεις και μηδενική  κρατική παρέμβαση 

(Λιαργκόβας, 2010). Κλείνοντας, επισημαίνεται πως σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία 

δεν είναι στη πρωτογενή μορφή τους, αλλά έχουν υποστεί επεξεργασία, ώστε να διατηρούν 

υψηλό βαθμό συνέπειας και να είναι χρήσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα στοιχεία που θα 

αναλυθούν θα περιλαμβάνουν την περίοδο μέχρι και το 2010, κατά την οποία και υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Επειδή για τα επόμενα έτη 2011 

και 2012 τα στοιχεία δεν έχουν οριστικοποιηθεί, κρίνεται αναγκαίο για λόγους ακρίβειας 

να συμπεριληφθούν τα στοιχεία μέχρι και το 2010. 

    

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 

1.1 Εισαγωγή 

   Αφετηρία του σημαντικότερου πλαισίου μελέτης της οικονομικής και πολιτικής εξέλιξης 

της Ελλάδας αποτελεί η ένταξη της στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα (ΕΟΚ) το 1981. 

Καινούργιοι  ορίζοντες και προοπτικές ανοίγονται για την Ελλάδα, η οποία εισέρχεται σε 

μια άλλη πορεία, την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Κρίνεται σκόπιμο να 

εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους  η Ελλάδα επιδίωξε την ένωση της με την ΕΟΚ, 

όπως επίσης και οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη από τους ευρωπαίους εταίρους μας 

για να γίνουμε δεκτοί στους κόλπους τους, με λίγα λόγια ποιο το όφελος για εκείνους από 

τη δική μας ένταξη και ποιο το δικό μας. Τέλος, για να αξιολογήσουμε τις εξελίξεις της 

ελληνικής οικονομίας σε σχέση με αυτές των χώρων της ένωσης και να προβούμε σε ένα 

τελικό συμπέρασμα για την επίτευξη ή μη της σύγκλισης των οικονομιών τους θα 

εξετάσουμε ένα βασικό πραγματικό μέγεθος, το παραγωγικό αποτέλεσμα της οικονομίας 

μας κατά την εξεταζόμενη περίοδο (Αλεξανδρίδης, 2006). 

Τα θεσμικά θεμέλια για την οργανωμένη ευρωπαϊκή  συνεργασία τέθηκαν το 1957 

με τη συνθήκη της Ρώμης, η οποία διεύρυνε την αρχική ευρωπαϊκή κοινότητα άνθρακα 

και χάλυβα (ΕΚΑΧ), που είχε δημιουργηθεί μεταξύ έξι ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, 

Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία), ιδρύοντας την ΕΟΚ. Στο σημείο αυτό 

παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον η κίνηση της Αγγλίας να ιδρύσει την  EFTA, την 

ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, η όποια όμως μερικά χρόνια αργότερα 

διαλύθηκε και η Αγγλία ζήτησε την προσχώρησή της στην ευρωπαϊκή οικονομική 

κοινότητα. Η EFTA καλούσε την Ελλάδα να γίνει πλήρες μέλος της με αποτέλεσμα να έχει 

δημιουργηθεί το δίλημμα στην τότε ηγεσία του τόπου αν η Ελλάδα έπρεπε να προσχωρήσει 

στην EFTA ή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την πλήρη ένταξη της στην ΕΟΚ. Ο 

Κωνσταντίνος Καραμανλής με καθαρά πολιτικά κριτήρια στράφηκε μόνο προς την ΕΟΚ 

θεωρώντας την EFTA ένα πρόσκαιρο δημιούργημα της αγγλικής πολιτικής  για να 

υπονομεύσει την ανάπτυξη της νεοϊδρυθείσας  ευρωπαϊκής οικονομικής  κοινότητας. 

Η πορεία της Ελλάδας προς  την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ξεκίνα στις 8 Ιουνίου του 

1959 με την υποβολή αίτησης για τη σύνδεσή της με την νεοπαγή ευρωπαϊκή οικονομική 

κοινότητα. Η αίτηση παρά τις αρχικές ενστάσεις και προβληματισμούς  εγκρίνεται και οι 



διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και  ΕΟΚ καταλήγουν στην υπογραφή συμφωνίας 

σύνδεσης τον Ιούλιο του 1961, τοποθετώντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των 

χωρών που σύναψαν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΟΚ. Η επιβολή της δικτατορίας το 1967 

είχε σαν αποτέλεσμα η ΕΟΚ να παγώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. 

Η αλήθεια είναι πως πάγωσαν όλες εκείνες τις διατάξεις και τις ρυθμίσεις που έδιναν στην 

Ελλάδα κάποια πλεονεκτήματα, ενώ χωρίς ενδοιασμούς δεχόταν η Ελλάδα να εφαρμόζει 

το μειωμένο δασμολόγιο που είχε συμφωνηθεί προς όφελος των χωρών μελών της 

κοινότητας. Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974, η Ελλάδα συνέχισε τον ευρωπαϊκό 

της προσανατολισμό και στις 12 Ιουνίου 1975 καταθέτει αίτηση για πλήρη ένταξη στην 

Ε.Ο.Κ. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις της Επιτροπής, η οποία είχε εκφραστεί θετικά για 

την ένταξη της Ελλάδας αλλά θεωρούσε απαραίτητη μια ενταξιακή περίοδο, οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις ξεκινούν ένα χρόνο αργότερα έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου 

Υπουργών. Οι διαπραγματεύσεις λήγουν επιτυχώς και στις 28 Μαΐου του 1979 

υπογράφεται η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. , η οποία τίθεται σε ισχύ 

από την 1 Ιανουαρίου του 1981 (Βαμβούκας, 2005). 

 

1.2   Λόγοι ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ 

Οι λόγοι για του οποίους η Ελλάδα προσπάθησε συστηματικά να ενταχθεί στην 

ΕΟΚ είναι πολλοί και με μεγάλο ειδικό βάρος ο καθένας από αυτούς. Πρώτα από όλα, η 

συμμετοχή στην Κοινότητα θα βοηθούσε το ελληνικό κράτος στην σταθεροποίηση του 

δημοκρατικού του πολιτεύματος και των θεσμών του μετά τη δυσάρεστη εμπειρία της 

δικτατορίας. Ήταν επίσης βέβαιο ότι η Κοινότητα θα στήριζε τις προσπάθειες του 

ελληνικού κράτους για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της 

κοινωνίας του, πράγμα που συνέβη μέσω των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών 

Προγραμμάτων (ΜΟΠ) και των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (ΚΠΣ). Με την ένταξή της 

στην ΕΕ, η Ελλάδα ενίσχυσε την ανεξαρτησία και τη θέση της στο περιφερειακό και 

διεθνές σύστημα. Ως κράτος μέλος της ΕΕ η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να αναδειχθεί σε 

παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων και, 

παράλληλα, να στηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ με γνώμονα τις αρχές του διεθνούς δικαίου 

και τη δημοκρατίας. Επιπλέον, η Ελλάδα θέλησε μέσα από την συμμετοχή της στην 



Κοινότητα να ενισχύσει την θέση της έναντι της Τουρκίας, η οποία αποτελούσε την 

μεγαλύτερη απειλή μετά μάλιστα την εισβολή και κατάληψη του βόρειου εδάφους της 

Κύπρου. Τέλος, επιθυμούσε την περαιτέρω ανεξαρτητοποίησή της στο διεθνές και 

περιφερειακό σύστημα καθώς και την ενεργό συμμετοχή της στις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης (Χιόνης & Κορρές, 2003). 

Η εμπειρία της Ελλάδας στην ΕΟΚ και μετέπειτα στην ευρωπαϊκή ένωση (ΕΕ) 

χαρακτηρίζεται από μία σειρά θεαματικών αλλαγών τόσο προς όφελος της χώρας όσο και 

προς όφελος της Ευρώπης. Η ελληνική οικονομία και η χώρα συνολικά σημείωσαν 

αλματώδη πρόοδο, η οποία όμως βασιζόταν στα κοινοτικά κονδύλια και όχι στη βελτίωση 

του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, το οποίο συνέχισε να είναι καταναλωτικό. 

Αποκορύφωμα των αλλαγών αυτών  ήταν η ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση και την καθιέρωση του ευρώ ως επίσημου νομίσματος. Παράλληλα, σημειώθηκε 

γενική άνοδος του βιοτικού επιπέδου, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

εισοδήματος και του ΑΕΠ (Λιαργκόβας, 2010). Ένας συνοπτικός απολογισμός της  

παρουσίας της Ελλάδας στην ΕΕ παρατίθεται στη συνέχεια. 

 

1.2.1 Τα πλεονεκτήματα ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ  (Βενιζέλος, 2007): 

1. Σταθεροποίηση της δημοκρατίας και των θεσμών. H ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ 

δημιούργησε ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η χώρα κατόρθωσε να σταθεροποιήσει 

το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και τους θεσμούς που το διέπουν, μετά την περίοδο 

της δικτατορίας. 

2. Ενίσχυση της πολιτικής θέσης. Με την ένταξή της στην ΕΕ, η Ελλάδα ενίσχυσε την 

ανεξαρτησία και τη θέση της στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα. 

3. Εδραίωση της εθνικής ασφάλειας. Ως κράτος μέλος της ΕΕ η Ελλάδα είχε την ευκαιρία 

να αναδειχθεί σε παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή των 

Βαλκανίων και, παράλληλα, να στηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ με γνώμονα τις αρχές του 

διεθνούς δικαίου και τη δημοκρατίας. 

4. Αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας. Προσχωρώντας στην ΕΕ, η Ελλάδα έλαβε 

πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, μέσω των προγραμμάτων ΜΟΠ και ΚΠΣ, για την 



αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. 

5. Δημιουργία περιφερειακών αναπτυξιακών κοινωνικών υποδομών. Η ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα την κοινοτική χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων 

τα οποία πρόσφεραν πρόσθετα κίνητρα για την ανάπτυξη της περιφέρειας. 

6. Νέες προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία. Η Ελλάδα κατόρθωσε, με την ένταξή 

της στην ΟΝΕ, να δημιουργήσει νέες προοπτικές και δυνατότητες για την ελληνική 

οικονομία και κοινωνία. 

7. Ισότιμη συμμετοχή στις αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ελλάδα κατόρθωσε 

να ενδυναμώσει τη θέση και το κύρος της και να συμμετέχει ισότιμα στις αποφάσεις για 

το μέλλον της Ευρώπης. 

1.2.2  Μειονεκτήματα από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ  (Βενιζέλος, 2007): 

Η διάσκεψη κορυφής του Μιλάνου το 1985 οδήγησε στη συμφωνία για τη 

δημιουργία της εσωτερικής κοινής αγοράς  με την καθιέρωση της λευκής βίβλου.  Η λευκή 

βίβλος περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν από τα κράτη μέλη για 

να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση της εσωτερικής οικονομικής αγοράς μέσα από την 

φιλελευθεροποίηση της κοινότητας. Η διεύρυνση και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, 

η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, προσώπων, η ενίσχυση 

του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος είναι ορισμένες μόνο από τις πολιτικές που 

αποβλέπουν στη σύγκλιση και σταθεροποίηση των οικονομιών  των κρατών-μελών  και 

στη μείωση της ανεργίας. 

Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως θεμιτά και γίνεται δεκτό πως εφαρμόζονται με 

στόχο την πραγματική σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονομιών και του βιοτικού επιπέδου 

των ευρωπαίων πολιτών. Εκτός λοιπόν, από τα προφανή μειονεκτήματα της ένταξής μας 

στην ΕΟΚ, όπως είναι η εισροή ξένων επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών στην 

Ελλάδα, ή το ότι τα προϊόντα μας πρέπει να είναι ανταγωνιστικά σε ποιότητα και τιμές, σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, έρχεται και ένα ακόμα το οποίο ονομάζεται 

συστηματική υπερχρέωση του ελληνικού δημοσίου. 

Οι ευρωπαίοι εταίροι μας γνώριζαν πολύ καλά τα οικονομικά δεδομένα της 

Ελλάδας, γνώριζαν δηλαδή ότι πραγματική σύγκλιση δεν υφίσταται και παρόλα αυτά μας 



δάνειζαν αφειδώς με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο χρέος να διογκώνεται επικίνδυνα. 

Αυτό όμως δεν αποτελούσε πρόβλημα μπροστά στο να ανοίξει άλλη μία αγορά στα 

πλαίσια της ΕΕ στην νοτιοανατολική Ευρώπη, και ειδικά στα βαλκάνια, όπου θα 

εξασφάλιζε μεγάλα κέρδη από τις γείτονες  χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Στήθηκαν 

μεγάλες επιχειρήσεις στα βαλκάνια και επενδυτές κέρδισαν δισεκατομμύρια ευρώ στο 

όνομα της ανάπτυξης των χωρών αυτών. Η ελληνική οικονομία έπρεπε να παίξει 

σημαντικό ρόλο σε αυτή την περιοχή γι’ αυτό και πριμοδοτήθηκε με ανοχή από τους 

ευρωπαίους εταίρους. 

Στον πίνακα 1, φαίνονται τα στοιχεία πραγματικής σύγκλισης για έτος 2002, της 

Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Όπως φαίνεται, η Ελλάδα υστερούσε 

ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της, αλλά παρουσίαζε μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης του 

ΑΕΠ. (Ελλάδα: 4%, ΕΕ-15: 1%). Η Ελλάδα όμως, φαινόταν να υστερεί σε σχέση με την 

ανεργία αλλά και τα ποσοστά απασχόλησης. Ιδιαίτερα, ενώ ο μέσος όρος της ανεργίας της 

ΕΕ-15 ανερχόνταν σε 7.7%, της Ελλάδας ήταν 10%. Έπειτα, και η μακροχρόνια ανεργία 

εμφάνισε υψηλότερα ποσοστά στην Ελλάδα, 5.4% σε σχέση με την ΕΕ-15, που ανερχόταν 

στο 3.1%. Η ανεργία των νέων μάλιστα, φαίνεται πως ήταν σημαντικά υψηλότερη, στο 

28.7% έναντι της ΕΕ-15 που ήταν 14.7%. Κατά συνέπεια, αυτό οδήγησε σε ένα ποσοστό 

απασχόλησης της τάξεως του 57.5%, ενώ της ΕΕ-15 σε 62.4%. 

Πίνακας 1: Δείκτες Πραγματικής Σύγκλισης (συγκριτικά στοιχειά, έτος 2002) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(Μέσος Όρος 15) 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 66.5% 100.0% 

Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ 4.0% 1.0% 

Ανεργία 10.0% 7.7% 

Μακροχρόνια ανεργία 5.4% 3.1% 

Ανεργία νέων 28.1% 14.7% 

Ποσοστό απασχόλησης 57.5% 62.4% 

Παραγωγικότητα εργασίας 67.0% 100.0% 

Δαπάνες για ερευνά και 
καινοτομία (ως %του ΑΕΠ) 

0.67% 1.94% 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
(ανά 1 εκατομμύριο 

7.7 161.0 



κατοίκους) 

Πηγή: Eurostat, 2002 

 

Ο πίνακας 2 παρακάτω, δείχνει πως η Ελλάδα κατά το έτος 2002 υστερούσε και 

σε ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικούς δείκτες και μάλιστα σε όλους, εκτός από το 

ποσοστό φτώχειας. 

 

Πίνακας 2: Δείκτες Κοινωνικής Σύγκλισης (συγκριτικά στοιχειά, έτος 2002) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(μέσος ορός 15) 

Ποσοστό  φτώχειας 22.0% 24.0% 

Ποσοστό φτώχειας μετά τις 
κοινωνικές παροχές 

21.0% 15.0% 

Άνιση κατανομή 
εισοδήματος 

6.2% 4.6% 

Δημ. Δαπάνες για μετρά 
πολιτικής στην αγορά 

εργασίας (ως % του ΑΕΠ) 
0.7% 2.1% 

Δημ. Δαπάνες για την 
παιδεία (ως % του ΑΕΠ) 

3.8% 5.0% 

Δια βίου μάθηση (ως % του 
πληθυσμού 25-64 ετών που 

συμμετέχει πρόγραμμα 
κατάρτισης) 

1.2% 8.4% 

Ποσοστό  Δημ. Δαπανών 
για την υγεία (ως % των 

συνολικών δαπανών για την 
υγεία) 

53.6% 75.0% 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
από τα νοικοκυριά 

11.7% 36.1% 

Πηγή: Eurostat, 2002 

1.3 Συμπεράσματα 

Η Ελλάδα επιδίωξε την ένταξη της στην ΕΟΚ με την πίστη ότι μέσα από αυτό το θεσμό 

θα ερχόταν η σύγκλιση της εθνικής  της  οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου του 

ελληνικού λάου με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Η ένταξη όμως δεν 



έφερε και την πραγματική σύγκλιση. Οι λόγοι που συνέβη αυτό θα αναλυθούν αναλυτικά 

στα επόμενα κεφάλαια, επί του παρόντος κρίνεται σκόπιμο να ρίξουμε μια ματιά σε 

ορισμένα κρίσιμα μεγέθη που χαρακτηρίζουν συνολικά την οικονομία μιας χώρας, άλλα 

και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της. Αυτό θα μας επιτρέψει να εξάγουμε συγκεκριμένα 

συμπεράσματα, για το  πόσο έχει ωφεληθεί η Ελλάδα από την ένταξη της στην ΕΟΚ, 

δηλαδή τις τελευταίες τρείς δεκαετίες (Πίνακες 1 και 2). 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)  σε αγοραίες τιμές  είναι αυτό  που μας δίνει μια 

καθαρή και πλήρη εικόνα του παραγωγικού αποτελέσματος της Ελλάδας κατά τις  

δεκαετίες 1980, 1990 και 2000. Η παραγωγή στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν 

πραγματοποίησε πραγματική σύγκλιση με το αντίστοιχο ποσοστό των χώρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιθέτως αν κάνουμε τις συγκρίσεις παρατηρούμε πως η χώρα μας 

βρίσκεται στην τελευταία θέση στο επίπεδο παραγωγής, ακόμα και από τις χώρες που 

ανήκουν στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων εντός της ευρωπαϊκής. Το μόνιμο 

πρόβλημα του υψηλού πληθωρισμού και της κακής δημοσιονομικής διαχείρισης στην 

Ελλάδα  οδηγεί στο να αναφερθούμε σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές συνθήκες για την 

Ελλάδα ήταν ευνοϊκές και έτσι να καταλήξουμε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά 

με το όφελος που αποκόμισε η Ελλάδα από την ένταξη της στην ΕΟΚ. 

   Το 2002 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν 4% και το 2003 3,6%,σχεδόν 

τρείς ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, πράγμα 

που σημαίνει πως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας ήταν κάτι παραπάνω από 

ικανοποιητικός για τα δεδομένα της χώρας. Στην κατάσταση αυτή μας οδήγησαν ειδικές 

συνθήκες όπως οι πόροι του Β΄ και του Γ΄ κοινοτικού πλαισίου στήριξης, τα έργα των 

ολυμπιακών αγώνων και η απότομη μείωση των επιτοκίων αποτέλεσμα της ένταξής μας 

στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Ακόμα και κάτω από αυτές τις 

ευνοϊκότατες  οικονομικά συνθήκες, σύμφωνα με στοιχεία του ευρωπαϊκού κέντρου 

στατιστικών ερευνών (Eurostat) διαφαίνεται καθαρά πως ούτε πραγματική σύγκλιση 

υπήρξε, ούτε άνοδος της ευημερίας του ελληνικού λαού, σε σχέση πάντα με το τι συμβαίνει 

στα υπόλοιπα κράτη της ένωσης. 

Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για το έτος 2002 είναι ενδεικτικά αυτής της 

κατάστασης, τόσο στον τομέα της κοινωνικής σύγκλισης, όσο και της οικονομικής. Η 

Ελλάδα κατέχει ένα  από  τα υψηλότερα ποσοστά των νοικοκυριών που ζουν κάτω από το 



όριο της φτώχειας στην ευρωπαϊκή ένωση, το οποίο αγγίζει το 22%. Το γεγονός αυτό 

επιδεινώνεται από την έλλειψη κοινωνικού κράτους, με αποτέλεσμα μόνο το 1% των 

νοικοκυριών να ξεφεύγει από το όριο της φτώχειας λόγω τον μεταβιβαστικών πληρωμών, 

όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 9%. Ουραγοί είμαστε και στη λίστα με 

τους μόνιμα φτωχούς  (ένας στους δύο έλληνες παραμένει σε αυτή την κατάσταση μόνιμα). 

Ερχόμαστε δεύτεροι από το τέλος (πρώτη έρχεται η Πορτογαλία) στην κατανομή του 

εισοδήματος. Το εισόδημα του 20% των περισσότερο εύπορων ελλήνων είναι 6,2 φορές 

μεγαλύτερο από το εισόδημα του 20% των λιγότερο ευπόρων. Στο 0,7% του ΑΕΠ έναντι 

του 2,1% του μέσου κοινοτικού βρίσκονται οι δαπάνες για πολιτικές περιορισμού της 

ανεργίας. Οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης δαπανούν κατά μέσο όρο το 5% του ΑΕΠ τους 

για την παιδεία, ενώ το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό είναι 3,5%. Οι δημόσιες δαπάνες για 

την υγεία, ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, είναι στο 

56,3% έναντι 75% του κοινοτικού μέσου όρου. 

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας είναι 4,7% του ΑΕΠ, κάτι 

απολύτως λογικό αφού βρισκόμαστε στην τελευταία θέση από άποψη ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας στον κατάλογο της ευρωπαϊκής ένωσης. Η παραγωγικότητα της εργασίας 

μας βρίσκεται στο 67% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η ελληνική οικονομία είναι η 

φτωχότερη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με κατά κεφαλήν εισόδημα που ανέρχεται 

στο 66,5% μέσου ευρωπαϊκού. Η ανεργία  ξεπερνά το 10% με τους μισούς άνεργους να 

είναι μακροχρόνια άνεργοι (μόνο η Ισπανία μας ξεπερνά στην ανεργία). Η ανεργία στους 

νέους ξεπερνά το 28% με το ποσοστό στην Ευρώπη να είναι 15%. Απογοητευτικοί  είναι 

και οι δείκτες ονομαστικής σύγκλισης, με το δημόσιο χρέος να ξεπερνά το 105% και τον 

πληθωρισμό να τρέχει με 3,9%. Τα ποσοστά αυτών των δεικτών στην ΕΕ είναι κατά μέσο 

όρο 62,5% και 2% αντίστοιχα. 

 



 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

2.1 Εισαγωγή 

    Οι ορισμοί των δημοσιοοικονομικών μεγεθών έχουν τη βάση τους στην οικονομική 

θεωρία, η όποια όμως ενδιαφέρεται για το οικονομικό περιεχόμενο, τη σημασία και την 

λειτουργιά των μεγεθών αυτών, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην λεπτομερή 

περιγραφή και ταξινόμηση τους. Τόσο στην μακροοικονομική, όσο και στη 

μικροοικονομική ανάλυση, τα δημοσιοοικονομικά μεγέθη εμφανίζονται παραδοσιακά ως 

συνολικά μεγέθη. Συνήθως για την οικονομική ανάλυση  είναι αρκετή η γενική διάκριση 

σε δαπάνες  και έσοδα, η έστω σε κάποιες κατηγορίες τους π.χ. φορολογικά έσοδα 

φορολογία αγαθών η αμοιβών εργασίας, επενδυτικές δαπάνες κ.α. Για τη μέτρηση, όμως 

των μεγεθών αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ποσοτικά μεγέθη στην 

εμπειρική ερευνά η τον σχεδιασμό  και την εφαρμογή πολιτικών, απαιτείται ακριβής 

ορισμός και λεπτομερής περιγραφή (Πουρναράκης, 1994). 

Για τα δημοσιοοικονομικά και νομισματικά  μεγέθη οι χώρες της ευρωπαϊκής 

ένωσης χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών (ESA95 η ΕΣΛ95) το όποιο 

αποτελεί μια πιο σύγχρονη εκδοχή του ΣΕΛ93. ΤΟ ΕΣΛ95 είναι συμβατό με τα διεθνή 

πρότυπα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας μια 

κοινή βάση για τον ορισμό και τη μέτρηση των διαφόρων μεγεθών, δημοσιονομικών και 

μη. Η ευρωπαϊκή ένωση είναι η πρώτη ομάδα χώρων, όπου εφαρμόζονται κοινά 

ορθολογιστικά  πρότυπα, και μάλιστα υποχρεωτικά. Τα κράτη μελή έχουν διατηρήσει σε 

μεγάλο βαθμό τα δικά τους χρηματοπιστωτικά συστήματα λογαριασμών για εσωτερική 

χρήση, αλλά όσον  αφορά την παρουσίαση λογαριασμών εκτός της χώρας τους, τα ανάγουν 

στο ΕΣΛ95. (Μούσης, 2008) 

     Είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε το πλαίσιο μέσα στο όποιο γίνεται η ανάλυση της 



εξέλιξης του δημοσίου χρέους και να ορίσουμε τις κρίσιμες εκείνες έννοιες που θα 

χρησιμοποιηθούν ούτος ώστε η ανάλυση να είναι ορθή από πλευράς τεχνικών ορών και 

τεκμηρίωσης. 

 

 

2.2 Ορισμός Δημοσίου Τομέα 

    Το ΕΣΛ95 θεώρει πως η οικονομική λειτουργία στο πλέον στοιχειώδες επίπεδο 

επιτελείται από βασικές μονάδες οικονομικής δραστηριότητας, που ονομάζονται θεσμικές 

μονάδες. Οι θεσμικές μονάδες ομαδοποιούνται σε έξι θεσμικούς τομείς που με τη σειρά 

τους διακρίνονται σε δεκαοκτώ υποτομείς, στη βάση του τύπου της οικονομικής τους 

συμπεριφοράς, λαμβάνοντας, δηλαδή, υπόψη ποιος είναι ο κύριος σκοπός τους, τι είδους 

αγαθά και υπηρεσίες παράγουν, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το καθεστώς 

ελέγχου κλπ. Οι θεσμικοί τομείς μέσα στους οποίους λειτούργει η οικονομία είναι οι έξης 

: α) μη χρηματοδοτικές εταιρίες β) χρηματοδοτικές εταιρίες γ) δημόσιο δ) νοικοκυριά ε) 

μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά στ) αλλοδαπή (Μούσης, 2008). 

    Ο δημόσιος τομέας διακρίνεται από το γεγονός ότι οι θεσμικές του μονάδες παρέχουν 

αγαθά η υπηρεσίες, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι μη εμπορεύσιμα προϊόντα και  ως εκ 

τούτου παρέχονται δωρεάν η σε οικονομικά μη σημαντικές τιμές. Επίσης, η 

χρηματοδότηση για την παράγωγη του προϊόντος αυτού λαμβάνει κυρίως μέσω 

υποχρεωτικών πληρωμών από μονάδες άλλων θεσμικών τομέων η υποτομέων. Ο δημόσιος 

τομέας, όπως ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι γνωστός στην εθνικολογιστική 

διαλεκτό ως γενική κυβέρνηση, υπό τις θεωρητικές προϋποθέσεις ότι παράγει προϊόντα 

για το κοινωνικό σύνολο, τα οποία καταναλώνοντας ιδιωτικά η συλλογικά, οι δε 

συναλλαγές χαρακτηρίζονται από μονομέρεια, εφόσον τα προϊόντα αυτά συνήθως δεν 

αγοράζονται δια της καταβολής συγκεκριμένου τιμήματος αμέσου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. Οι υποτομείς στους οποίους διαιρείται ο δημόσιος τομέας είναι οι έξης: α) 

κεντρική διοίκηση  β) διοίκηση ομόσπονδου κρατιδίου (αναφέρεται σε χώρες που 

διαθέτουν ομοσπονδιακή δομή κυβέρνησης) γ) τοπική αυτοδιοίκηση δ) οργανισμοί 

κοινωνικής ασφάλισης. Από το σημείο αυτό και μέχρι το πέρας της εργασίας οι όροι 

δημόσιο και γενική κυβέρνηση θα χρησιμοποιούνται ισοδύναμα, εκτός από περιπτώσεις 



που θα γίνεται ειδική αναφορά (Πουρναράκης, 1994). 

   Σύμφωνα με τους εθνικολογιστικούς κανόνες, ο τομέας της γενικής κυβέρνησης 

περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες θεσμικές μονάδες μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Από το 

γεγονός αυτό πηγάζουν ορισμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται ώστε ένας 

φορέας να εντάσσεται στη γενική κυβέρνηση  (Μπάρμπας & Φιλοκαλιώτης, 2008): 

α) αναγνώριση του ως θεσμική μονάδα του οικονομικού συστήματος. Αυτό σημαίνει πως 

ο φορέας διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, παράγει προϊόν, είναι σε θέση να λαμβάνει 

οικονομικές αποφάσεις και να είναι πλήρως υπεύθυνος για τις δραστηριότητες του 

απέναντι στο νόμο. Είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες σύνολο λογιστικών 

εγγράφων ,περιλαμβανόμενου και ισολογισμού. 

β) Να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Ο δημόσιος χαρακτήρας συνεπάγεται με χρηματοδότηση 

του φορέα από τη γενική κυβέρνηση και με την συμμέτοχη της γενικής κυβέρνησης στην 

επιλογή των στρατηγικών στόχων και πολιτικών του φορέα. Αυτό επιτυγχάνεται π.χ με την 

επιλογή της διοίκησης του φορέα από την γενική κυβέρνηση. 

γ) Η δραστηριότητα της θεσμικής μονάδας  θα πρέπει να σχετίζεται με την αναδιανομή 

του εθνικού εισοδήματος ή την παράγωγη μη εμπορεύσιμου αγαθού και να μην υπάρχει 

πώληση προϊόντος σε τιμές που να έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Για περαιτέρω ανάλυση 

του θέματος γύρω από την ένταξη ενός φορέα στην γενική κυβέρνηση. 

 

2.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

    Ο ορισμός του δημοσίου χρέους που θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία είναι ο έξης: όταν 

αναφερόμαστε στο δημόσιο χρέος εννοούμε το συνολικό ακαθάριστο ονομαστικό 

ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά την τελευταία μέρα του έτους σε όρους 

εθνικού νομίσματος. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται από την διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος (ΔΥΕ) η οποία ορίζεται από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή 

και ως συνθήκη του MAASTRICHT. Ειδικότερα, στο άρθρο 104 γίνεται αναφορά στην 

ανάγκη και την διαδικασία παρακολούθησης των δημοσιονομικών μεγεθών από την 

ευρωπαϊκή επιτροπή. Η συνθήκη περιέχει και σχετικό πρωτόκολλο το όποιο οριοθετεί τους 

κανόνες με τους οποίους θα γίνεται η παρακολούθηση του ελλείμματος και του χρέους. 

Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε τον ορισμό του δημοσίου χρέος που δώσαμε παραπάνω 



στα επιμέρους δομικά του στοιχειά: Όταν γίνεται αναφορά στο συνολικό δημόσιο χρέος, 

τότε περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων όλων των υποτομέων της γενικής 

κυβέρνησης και ειδικότερα τις κατηγορίες κέρματα και καταθέσεις, χρεόγραφα πλην 

μετοχών, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών παραγώγων και δάνεια. Το ακαθάριστο 

δημόσιο χρέος από την άλλη, μετρά το σύνολο των υποχρεώσεων χωρίς να αφαιρούνται 

τυχόν αντίστοιχες απαιτήσεις του δημοσίου. Έπειτα, το ονομαστικό δημόσιο χρέος είναι η 

αξία όψεως του χρέους, δηλαδή η αξία που το δημόσιο θα πρέπει να καταβάλει στους 

δανειστές του κατά τη λήξη του χρέους. Τέλος, υπάρχει και το χρέος κατά την τελευταία 

μέρα του έτους. Αυτό σημαίνει το πως έχει διαμορφωθεί κατά την  τελευταία μέρα του 

έτους η αξία έκδοσης λόγω των μεταβολών των ισοτιμιών του χρέους σε συνάλλαγμα η 

μεταβολών των δεικτών με τους οποίους το χρέος πιθανόν να συνδέεται (Δαλαμάγκας, 

2003). 

2.2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

Η έννοια του ελλείμματος είναι κατά βάση απλή και προκύπτει ως το αποτέλεσμα 

των εσόδων και των δαπανών. Παρόλα αυτά η έννοια διαφοροποιείται ως προς τη σημασία 

που έχει στην οικονομική πολιτική αναλόγως με το πως προσδιορίζεται το έλλειμμα. Η 

διαφοροποίηση  έγκειται κυρίως στο ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται, ειδικότερα δε αν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τόκους και χρεολυσία (Δαλαμάγκας, 2003). Καταυτόν τον 

τρόπο προκύπτουν τρεις βασικές έννοιες του δημοσίου ελλείμματος  (Δαλαμάγκας, 2003): 

Το ακαθάριστο αποτέλεσμα: περιλαμβάνει και τις δαπάνες για τόκους και χρεολυσία, 

δείχνει τις ανάγκες απορρόφησης χρηματικών πόρων του δημοσίου από την οικονομία και 

προκύπτει από την ανάγκη για πληρωμές όλων των ειδών των δαπανών, που δεν 

καλύπτεται από την φορολογία η τις άλλες πήγες εσόδων, αλλά από δανεισμό. Το 

ακαθάριστο αποτέλεσμα συχνά καλείται ακαθάριστες δανειακές ανάγκες. 

Καθαρό αποτέλεσμα η καθαρές δανειακές ανάγκες: η έννοια του καθαρού 

αποτελέσματος προκύπτει αν στο αποτέλεσμα δεν συμπεριλήφθην οι ανάγκες για 

πληρωμές χρεολυσίων (χρεολύσια είναι τα ποσά που δανείζεται για να εξοφλήσει 

παλαιότερες υποχρεώσεις. Εφόσον οι δαπάνες χρεολυσίων εξ ορισμού μειώνουν το χρέος, 

είναι προφανές ότι το καθαρό αποτέλεσμα εκφράζει τις απαιτήσεις του δημοσίου για νέους 



χρηματικούς πόρους κατά την νέα διαχειριστική περίοδο. 

Το πρωτογενές αποτέλεσμα: το πρωτογενές αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει ούτε τους 

τόκους, οι όποιοι προκύπτουν ως επιβαρύνσεις από δανεισμό του παρελθόντος. 

Περιλαμβάνονται μόνο δαπάνες για κατανάλωση, επενδύσεις και μεταβιβάσεις 

εισοδήματος η κεφαλαίου. Συμπερασματικά καταλήγουμε πως το πρωτογενές αποτέλεσμα 

εκφράζει την απορρόφηση πραγματικών πόρων από της οικονομίας από το δημόσιο, τους 

οποίους  είτε δαπανά άμεσα, είτε τους αναδιανέμει στις επιχείρησης και τα νοικοκυριά. Το 

πρωτογενές αποτέλεσμα δείχνει το βαθμό που ο δημόσιος τομέας δρα επεκτατικά η όχι 

στην πραγματική οικονομία. Κατά μια άλλη προσέγγιση το πρωτογενές αποτέλεσμα 

δείχνει το βαθμό νοικοκυρέματος των δημοσίων οικονομικών (το  αποκαλούμενο 

«έλλειμμα» είναι το υπόλοιπο των εσόδων μείον τις δαπάνες, το όποιο με τη σειρά του 

καλείται αποτέλεσμα και μπορεί να είναι πλεόνασμα (+) η έλλειμμα (-) . 

2.3  Η  ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1980-1990-2000 

2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

  Είναι κοινά αποδεκτό πως το μέγεθος του ελληνικού δημοσίου είναι δυσανάλογο 

συγκριτικά με το παραγόμενο προϊόν του δημόσιου. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα μη 

παραγωγικό  και συνάμα μη λειτουργικό δημόσιο που το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος του 

τα τελευταία τριάντα χρονιά  επιβαρύνει σημαντικότατα τους κρατικούς  προϋπολογισμούς 

και  διογκώνει το δημόσιο χρέος (Λιαργκόβας, 2010).                        

    Θα εξετάσουμε τη διαχρονική εξέλιξη του μεγέθους του δημοσίου παρακολουθώντας 

τα έσοδα και τις δαπάνες του δημοσίου σύμφωνα με τα εθνικολογιστικά πρότυπα 

χρησιμοποιώντας παράλληλα ως μετρό σύγκρισης το πλέον αποδεκτό διεθνώς μετρό του 

ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος σε τρέχουσες τιμές αγοράς. Παρατηρώντας τη 

μακροχρόνια εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών από τους Πίνακες 3 και 4 παρακάτω,  

στο φαίνεται ότι και μέχρι το 1982 τα έσοδα στο σύνολο τους δεν υπερέβαιναν το 30% του 

ΑΕΠ.  Τα έσοδα για πρώτη φόρα υπερβαίνουν το 30%  το 1983, οπότε αρχίζει να 

διαγράφεται μια σταθερή ανοδική  τάση, η οποία κορυφώθηκε το 2000 φθάνοντας στο 

47%.  Στη συνέχεια και μετά την ένταξη στην οικονομική και νομισματική ένωση τα έσοδα 



σημειώνουν πτώση για να φθάσουν στο 41,6% το 2005. 

      Οι δαπάνες  παρουσιάζουν αυξητική τάση από τα μέσα περίπου της δεκαετίας  του 

1970,  η οποία συμπίπτει με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση και την αποδέσμευση της 

δραχμής από την ισοτιμία με το δολάριο, αλλά και τη μεταπολίτευση του 1974. Η τάση 

αυτή διατηρείται για περίπου είκοσι χρόνια, οπότε και αρχίζει η δημοσιονομική 

προσπάθεια για την ένταξη του 2001 στη ΟΝΕ, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται μια 

ελαφρά κάμψη, αποτέλεσμα της εφαρμογής του συμφώνου  σταθερότητας και ανάπτυξης. 

Κατ’ αυτό  τον τρόπο οι δαπάνες οι οποίες κυμαινόντουσαν σε επίπεδα κάτω του 30% του 

ΑΕΠ κατά της δεκαετίες του 1960- 1970, παρουσίασαν σημαντική άνοδο κατά τη δεκαετία 

του 1980, για να φτάσουν και να υπερβούν  το 50% τη δεκαετία του 1990, ενώ  μειώθηκαν  

ελαφρώς σε επίπεδα κάτω του 50% τη δεκαετία του 2000. 

      Η πίεση από τη μεγάλη αύξηση  των πληρωμών για τόκους  κατά τις δεκαετίες του 

1980 και του 1990 φαίνεται να συνέτεινε στη σχετική συγκράτηση  των πρωτογενών 

δαπανών για μια δεκαετία περίπου  μετά το 1985. Μετά  την υποχώρηση του μεγέθους των 

αναγκών  για τόκους και παρά το γεγονός  ότι η Ελλάδα  είχε εισέρθει στην τελική ευθεία 

για την ένταξη στην ΟΝΕ, οι πρωτογενείς δαπάνες άρχισαν να αυξάνονται και πάλι, για να 

αγγίξουν  το 45% του ΑΕΠ τη δεκαετία του 2000. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του 

δημοσίου σημείωσαν σημαντική αύξηση, από το επίπεδο του 25% του ΑΕΠ  το 1975, σε 

άνω του 45% μέχρι το 2000, ενώ στη συνέχεια  κινήθηκαν πτωτικά. Γενικά,  εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι το μέγεθος του δημόσιου τομέα  σχεδόν διπλασιάστηκε από τη δεκαετία 

του 1970 μέχρι και σήμερα (2005) (Λιαργκόβας, 2010). 

      Μέχρι και το 1974 οι δαπάνες κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα έσοδα. Στη 

συνέχεια και παρά το γεγονός ότι τα έσοδα παρουσιάζουν αυξητική τάση,  οι δαπάνες 

αυξάνονται ταχύτερα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλειμμάτων. Η δεκαετία του 1980 

και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990 χαρακτηρίζονται από υψηλά ελλείμματα, με 

αποτέλεσμα  την εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους. Η αύξηση του δημοσίου χρέους  

τροφοδότησε το φαύλο κύκλο της δημιουργίας ελλειμμάτων μέσω της αύξησης των 

δαπανών για τόκους. Μέχρι τα  πρώτα έτη της δεκαετίας του 1980 , οι πρωτογενείς δαπάνες 

λίγο –πολύ  συμπίπτουν  με το σύνολο των δαπανών. Η διαφορά μεταξύ συνολικών και 

πρωτογενών δαπανών είναι οι τόκοι, οι οποίοι  ξεπέρασαν το 3% του ΑΕΠ για πρώτη φορά 

το  1985 για να φθάσουν το μέγιστο 13,9 το 1994 και να επιστρέψουν βαθμιαία, λόγω της 



μειώσεις των επιτοκίων στο 4,9% το 2005. Σωρευτικά , οι τόκοι  της εικοσαετίας 1985-

2005 ανέρχονται σε περίπου 175% του ΑΕΠ. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

δημοσιονομικής πορείας της Ελλάδας  καθόλα την εξεταζόμενη περίοδο είναι η εμφάνιση 

πρωτογενών ελλειμμάτων και η διατήρησή τους  μέχρι και το 1993, γεγονός που συνέβαλε 

στην αλματώδη αύξηση  του δημοσίου χρέους μέσω της δυναμικής που δημιουργήθηκε. 

2.3.2  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 

           Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τη μακροοικονομική εξέλιξη των εσόδων με τη 

βοήθεια του Πίνακα 3 παρατηρούμε  ότι κατά την περίοδο 1960-1987, έσοδα από 

έμμεσους φόρους (που αποτελούνται κυρίως από φόρους κατανάλωσης και συναλλαγών) 

σημείωσαν αύξηση της τάξης του 40%, από 10,7% του ΑΕΠ  το 1960 σε 15% το 1987. 

Την ίδια περίοδο οι άμεσοι φόροι  (που ορίζονται ως οι φόροι εισοδήματος, περιούσιας 

κ.λπ. συν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση ) αυξήθηκαν κατά περίπου 80%, από 8,8% 

σε 15,9% του ΑΕΠ.  Άρα,  παρατηρείται  μια στροφή της δημοσιονομικής πολιτικής από 

την έμμεση στην άμεση φορολόγηση, γεγονός που αντανακλάται και στην σύνθεση των 

εσόδων του δημοσίου. 

        Ενώ  το 1960 η άμεση φορολογία συνέλεγε το 39,4% των εσόδων, το 1987 το 

αντίστοιχο ποσοστό είχε φτάσει  το 49,1%. Αντιθέτως, οι έμμεσοι φόροι , παρά τις κάποιες 

αυξομειώσεις τους, διατήρησαν σχετικά σταθερή τη συμμετοχή τους από 47,7% το 1960 

σε 46,2% το 1987. Αυτό  συνέβη λόγω και της παράλληλης σημαντικής μείωσης των 

λοιπών εσόδων από 12,9% σε 4,7% του συνόλου. Η μετακίνηση από την έμμεση στην 

άμεση φορολόγηση μπορεί να αποδοθεί τόσο σε συστημένες όσο και σε παραμετρικές 

αλλαγές της φορολογίας. Συστημένη αλλαγή μπορούμε να θεωρήσουμε την επέκταση της 

φορολογικής βάσης, λόγω της παραχωρηθείσας αύξησης της συνολικής συμμετοχής των 

αμοιβών των εργαζομένων  στο ΑΕΠ από 28% σε περίπου 34% η οποία συνδυάστηκε με 

μείωση της συμμετοχής της ιδιωτικής κατανάλωσης από 75% σε επίπεδα κάτω του  70%. 

Συγκρίνοντας  τα έσοδα στην Ελλάδα με αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 για 

την περίοδο 1999-2005 στην ουσία μετά την ΟΝΕ εποχή παρατηρούμε ότι οι διαφορές στο 

ύψος των εσόδων ως προς το ΑΕΠ δεν είναι σημαντικές, με μόνη εξαίρεση τους φόρους 

εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ,. Στο σύνολο των εσόδων η Ελλάδα  υπολείπεται κατά λίγο 

περισσότερο από 1%,  στους φόρους εισοδήματος  η διαφορά είναι περίπου  4%, στους 



έμμεσους φόρους η Ελλάδα υπερτερεί  κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ οι εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται πρακτικά  στο ίδιο επίπεδο. Τέλος, τα λοιπά  έσοδα στη 

Ελλάδα  ανήρχοντο σχεδόν δυο  ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα (6.4%)από τα αντίστοιχα 

της ΕΕ-15 (4.5%). Θεωρώ σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθεί  πως η σύγκλιση του 

μεγέθους των εσόδων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει 

αναγκαστικά σύγκλιση των φορολογικών  συντελεστών, δεδομένου ότι οι φορολογικές 

βάσεις και άλλα χαρακτηριστικά των φορολογικών συστημάτων διαφέρουν σημαντικά. 

Πίνακας 3: Σύνθεση Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης (% του συνόλου) 

Έτος Φόροι 
εισοδήματος, 

περιουσίας κ.λπ. 

Εισφορές 
στην 

κοινωνική 
ασφάλιση 

Έμμεσοι 
φόροι 

Άμεσοι φόροι Λοιπά 
έσοδα 

1980 18.3% 31.6% 43.2% 49.8% 7.0% 
1981 16.2% 33.6% 43.7% 49.8% 6.4% 
1982 18.4% 32.3% 45.1% 50.7% 4.2% 
1983 16.3% 33.5% 45.5% 49.7% 4.8% 
1984 16.9% 33.6% 43.9% 50.5% 5.6% 
1985 16.5% 34.2% 44.2% 50.7% 5.1% 
1986 16.6% 31.8% 46.9% 48.4% 4.7% 
1987 16.8% 32.4% 46.2% 49.1% 4.7% 
1988 16.1% 33.6% 36.8% 49.7% 11.7% 
1989 15.8% 35.8% 35.7% 51.7% 12.7% 
1990 16.0% 33.8% 37.5% 49.8% 12.7% 
1991 15.9% 31.8% 37.8% 47.6% 14.6% 
1992 13.7% 29.9% 39.8% 43.6% 16.6% 
1993 14.5% 31.2% 36.1% 45.7% 18.1% 
1994 16.8% 30.2% 33.9% 47.0% 19.2% 
1995 18.2% 30.8% 33.1% 48.9% 17.9% 
1996 17.0% 30.9% 33.5% 48.0% 18.5% 
1997 17.9% 30.5% 32.7% 48.4% 18.9% 
1998 21.0% 30.0% 31.8% 51.0% 17.2% 
1999 21.5% 29.7% 32.8% 51.1% 16.0% 
2000 22.5% 29.1% 31.6% 51.8% 16.8% 
2001 21.0% 30.8% 32.5% 51.8% 15.8% 
2002 21.3% 33.8% 32.0% 55.1% 12.9% 
2003 20.2% 35.5% 31.0% 55.7% 13.3% 



2004 20.7% 34.8% 30.5% 55.5% 14.0% 
2005 22.3% 34.6% 30.3% 56.9% 12.9% 

Πηγή: ΕΣΟΛ 95, NEW CRONOS EUROSTAT, 2006 

2.3.3  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

      Κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970, οι δαπάνες σημείωσαν μια σταθερή αύξηση, 

συνολικά της τάξης του 7% του ΑΕΠ, διαμορφούμενες στο 29.2% το 1980.  Το 1981 

σημειώθηκε απότομη αύξηση σε 34.4%, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο σε 

παρενέργειες της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης, όσο και στον εκλογικό κύκλο. Τη δεκαετία 

του 1980 η αύξηση των δαπανών γίνεται με ταχύτερο ρυθμό και το 1990 υπερβαίνουν 

πλέον το 50% του ΑΕΠ, σταθεροποιούμενες για όλα τα επόμενα  έτη σε επίπεδα γύρω από 

το 50%. Τα πλέον αξιοσημείωτα γεγονότα είναι η αύξηση των πρωτογενών δαπανών 

περίπου 14% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο μεταξύ των δεκαετιών του 1970 και του 1980 και 

των δαπανών για τόκους κατά περίπου 10% του  ΑΕΠ  μεταξύ των δεκαετιών του 1970 

και του 1990. Ειδικά για τις πρωτογενείς δαπάνες έχει παρατηρηθεί ότι μετά τη 

μεταπολίτευση του 1974 παρουσιάζουν αυξητική πορεία μέχρι το προεκλογικό έτος 1981 

οπότε και εμφανίζουν  απότομη αύξηση.  Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1986 

ανακόπτει προσωρινά  αυτή την αυξητική τροχιά, η οποία όμως επανέρχεται τα έτη 

1988,1989 (προεκλογικό έτος) και το 1991 ( έτος κυβερνητικής αστάθειας). Το 1991 οι 

πρωτογενείς δαπάνες μειώνονται πρόσκαιρα, άλλα μετά συνεχίζουν την  αύξησή τους  για 

μια διετία, παρουσιάζουν σχετική  συγκράτηση την περίοδο 1994-1996 και μετά 

ακολουθούν και  πάλι αυξητική  πορεία  για να σταθεροποιηθούν  σε επίπεδα άνω του 40% 

(Μπάρμπας & Φιλοκαλιώτης, 2008). 

Από  την άλλη πλευρά, η διόγκωση του δημοσίου χρέους επέφερε  σημαντική 

αύξηση των δαπανών για τόκους από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και έφτασε στο 

μέγιστο σημείο το 1994, όταν περίπου 14% του ΑΕΠ δαπανούταν για τόκους. Την εποχή 

που άρχιζε  η προσπάθεια ένταξης στην ΟΝΕ, οι τόκοι  είχαν φθάσει να απορροφούν 

σχεδόν το 20% των συνολικών δημοσίων δαπανών. Από τις υπόλοιπες  πρωτογενείς 

δαπάνες. Περίπου το 65% έως 70% καθ’ όλη την  εξεταζόμενη περίοδο  απορροφάται 

κυρίως από μισθούς και συντάξεις αφήνοντας σχετικά μικρό χώρο στις δαπάνες για 

επενδύσεις, κατανάλωση και  άλλες μεταβιβάσεις (Μπάρμπας, 2008). Αυτές οι δυο  

κατηγορίες δαπανών είναι και οι σχετικά σημαντικότερες, έχοντας παρουσιάσει 



διαχρονικά υψηλές  αυξήσεις: οι μεν μισθοί αύξησαν το μερίδιο τους στο ΑΕΠ κατά 50%, 

από 8% σε 12.1, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες σχεδόν τριπλασιάστηκαν, από 6.3% σε 17.4% 

του ΑΕΠ. 

     Συγκρίνοντας  κανείς τα μεγέθη των δαπανών για την Ελλάδα και την ΕΕ-15 παρατηρεί 

ότι η Ελλάδα βρίσκεται 2.3% του ΑΕΠ υψηλότερα από Ευρωπαϊκό μέσο όρο  (49.3% 

έναντι 47%). Η διαφορά αυτή οφείλεται  κυρίως στου τόκους,  οι οποίοι είναι 3.2% 

υψηλότεροι  για την Ελλάδα  (6.5% έναντι 3.2%).  Ως εκ τούτου οι πρωτογενείς δαπάνες 

της Ελλάδας υπολείπονται στο σύνολο τους κατά σχεδόν μια ποσοστιαία μονάδα αυτών 

της ΕΕ-15 (42.9% έναντι  43.7%). Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι στην Ελλάδα διοχετεύονται 

μεγαλύτερα ποσά  στις πληρωμές  για τόκους και πολύ χαμηλότερα στις μεταβιβαστικές  

πληρωμές. 

        Οι  δημόσιες  δαπάνες στην Ελλάδα που κατευθύνονται στη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια, τις οικονομικές υποθέσεις, την προστασία του περιβάλλοντος , τις υπηρεσίες 

στέγασης, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τη θρησκεία υστερούν 

σε σχέση με  την ΕΕ-15 ( κυρίως η υγεία και η παιδεία που υστερούν κατά 2% του ΑΕΠ) 

(Μπάρμπας & Φιλοκαλιώτης, 2008). Αντιθέτως, οι δαπάνες για την δημόσια διοίκηση, την 

άμυνα και τις οικονομικές υποθέσεις  είναι συνολικά αυξημένες κατά 7.7% σε σχέση με 

τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι δαπάνες για κοινωνική προστασία  υπερτερούν  κατά 0,5% 

του ΑΕΠ. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στην Ελλάδα οι δαπάνες είναι 

προσανατολισμένες προς τον σκληρό πυρήνα των κρατικών υποθέσεων  (διοίκηση, άμυνα) 

σε σχέση με την ΕΕ-15 και λιγότερο προς την παροχή άλλων υπηρεσιών προς τα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι λειτουργείς αυτές απορροφούν συνολικά το 40,6% των 

δημοσίων δαπανών έναντι 26,5% στην ΕΕ-15. 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Σύνθεση Δαπανών Γενικής Κυβέρνησης (% του συνόλου ), 



Έτος Ενδιάμεση 
Κατανάλωση 

Αμοιβές 
υπάλληλων 

Επενδύσεις Κοινωνικές 
δαπάνες 

Λοιπές 
δαπάνες 

Τόκοι 

1980 14.1% 32.6% 7.2% 32.8% 13.3% 4.7% 
1981 14.5% 29.8% 7.6% 32.6% 15.5% 5.7% 
1982 13.1% 29.9% 6.6% 35.7% 14.6% 4.4% 
1983 13.4% 29.4% 8.2% 35.8% 13.3% 5.8% 
1984 13.8% 29.2% 9.4% 36.0% 11.7% 7.3% 
1985 13.1% 28.9% 9.2% 36.0% 12.7% 8.3% 
1986 12.9% 28.0% 8.7% 37.1% 13.3% 9.7% 
1987 13.5% 29.4% 7.1% 39.3% 10.7% 12.1% 
1988 10.3% 30.4% 8.0% 39.2% 12.1% 16.8% 
1989 10.0% 32.0% 7.6% 38.7% 11.7% 16.5% 
1990 8.7% 31.1% 6.8% 36.2% 17.2% 20.0% 
1991 9.5% 30.9% 8.1% 38.8% 12.7% 20.7% 
1992 10.6% 28.8% 8.7% 37.7% 14.2% 23.3% 
1993 11.7% 27.7% 7.9% 37.0% 15.7% 24.3% 
1994 12.4% 29.5% 8.2% 41.3% 8.6% 27.9% 
1995 13.7% 29.5% 8.3% 39.4% 9.0% 25.0% 
1996 13.4% 28.8% 8.5% 41.4% 7.8% 24.4% 
1997 12.5% 29.3% 8.6% 39.4% 10.2% 21.2% 
1998 14.4% 28.9% 8.8% 39.2% 10.7% 18.8% 
1999 14.0% 28.6% 8.5% 38.5% 10.4% 17.0% 
2000 16.4% 26.7% 9.3% 37.7% 10.0% 15.8% 
2001 16.0% 26.7% 9.2% 39.6% 8.5% 14.3% 
2002 16.5% 28.0% 8.5% 39.1% 7.9% 12.4% 
2003 14.8% 27.1% 9.2% 40.2% 8.6% 11.2% 
2004 13.1% 28.2% 9.4% 38.6% 10.8% 10.7% 
2005 12.8% 28.9% 8.2% 41.5% 8.7% 10.1% 

Πηγή: ΕΣΟΛ 95, NEW CRONOS EUROSTAT, 2006. 

 

2.4  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να υπολογιστεί το μέγεθος του δημοσίου τομέα, 

θεωρούμε όμως πως η οπτική που προσφέρει η παρακολούθηση εσόδων εξόδων είναι ο 

πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την επίτευξη του στόχου της παρούσας εργασίας. Η 

αποτύπωση των δημοσιονομικών μεγεθών με βάση το εθνικολογιστικό πρότυπο και η 



χρήση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος σε τρέχουσες τιμές αγοράς ως μετρό 

αναφοράς, είναι η διεθνώς αποδεκτή πρακτική, ώστε τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

να είναι συγκρίσιμα και επεξεργάσιμα απ όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Η αρχή της ανεξέλεγκτης μεγέθυνσης του δημοσίου τομέα έγινε με την πτώση της 

χούντας το 1974 και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 2000. Αυτό δεν είναι κάτι τελείως 

παράλογο  να σκεφτεί κανείς  το μικρό δημόσιο τομέα της εποχής εκείνης, τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούσαν  τα χρονιά μετά την μεταπολίτευση και την ανάγκη για 

αυξημένο δημόσιο προϊόν ώστε να επικρατήσει κοινωνική και πολιτική ηρεμία. Η 

διατήρηση αυτής της αυξητικής πορείας είναι αποτέλεσμα του σφιχτού εναγκαλισμού 

μεταξύ δημοσίου κα ιδιωτικού τομέα στην ελληνική οικονομία, με υψηλή εξάρτηση της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας από το δημόσιο (εθνικολογιστικά οι δημόσιες επιχειρήσεις 

εντάσσονται στον ιδιωτικό τομέα). Η ευρωπαϊκή καθοδήγηση  για την 

αποβιομηχανοποίηση της Ελλάδας και την μετατροπή της σε καταναλωτή συνετέλεσε με 

τη σειρά της στην διόγκωση του δημοσίου αφού έπρεπε να απορροφήσει το πλεονάζον 

εργατικό δυναμικό. Πάνω σε αυτή τη βάση χτίσθηκε το πελατειακό πολιτικό μας σύστημα 

με όλες τις χρωματικές εκφάνσεις του, με προσλήψεις και διορισμούς ψηφοθηρικού 

χαρακτήρα, δημιουργώντας κομματικούς στρατούς που τρέφονταν από το δημόσιο 

προϋπολογισμό σε βάρος της υγιούς ανάπτυξης. 

Η ανισορροπία μεταξύ πρωτογενών δαπανών και εσόδων με τις πρωτογενείς 

δαπάνες να υπερβαίνουν  σημαντικά το ύψος των εσόδων, είχε σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση των δανειακών αναγκών της χώρας, τη διόγκωση του δημοσίου χρέους και την 

περαιτέρω αύξηση ελλείμματος και χρέους μέσω της ανατροφοδότησης που δημιουργείται 

από την αύξηση των πληρωμών για τόκους. Μετά τη μεταπολίτευση είχαμε τη δημιουργία 

πρωτογενών ελλειμμάτων και χρειάστηκε μια εικοσαετία για να φτάσουμε σε πρωτογενή 

πλεονάσματα τα οποία συνέπεσαν με την περίοδο που γινόταν η εθνική δημοσιονομική 

προσπάθεια για την ικανοποίηση των κριτήριων σύγκλισης που θα οδηγούσε την Ελλάδα 

στους κόλπους της ΟΝΕ. Τα πρωτογενή πλεονάσματα της περιόδου εκείνης και γενικά όλα 

τα δημοσιονομικά στοιχειά της Ελλάδας που προηγήθηκαν της ένταξης μας στο ευρώ και 

λίγο μετά την ένταξη μας επιδέχονται οξεία κριτική και αμφισβήτηση τόσο στο εσωτερικό 

της χώρας όσο και στη ευρωπαϊκή κοινότητα.  Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως η 

ένταξη μας στην ΟΝΕ έγινε με πολιτικά και όχι οικονομικά κριτήρια και πως οι ίδιοι 



γνώριζαν για τα διαβόητα πια Greek statistics της κυβέρνησης Σημίτη. Μεθοδεύσεις, 

παραποίηση στοιχείων  και δημιουργική λογιστική συνέθεσαν μια φανταστική εικόνα για 

την ελληνική οικονομία που οι εταίροι μας γνώριζαν, αλλά προκειμένου να φτάσουν στους 

σκοπούς τους, που σήμερα πια τους βλέπουμε να υλοποιούνται, μας άφησαν να 

προχωρήσουμε. 

Το 1990 το έλλειμμα έφτασε στο μέγιστο σημείο του, πλησιάζοντας το 16% του 

ΑΕΠ, ενώ οι τόκοι προσέγγιζαν το 14% το 1994. Το χρέος ακλούθησε μια εκρηκτική 

πορεία, καθώς περάν του ελλείμματος επιβαρύνθηκε και από την τακτοποίηση των 

λογαριασμών που διατηρούσε το δημόσιο στην τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό ήταν αναγκαίο 

γιατί το θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης απαγορεύει τη νομισματική 

χρηματοδότηση των δημοσίων ελλειμμάτων. Οι λογαριασμοί που ταχτοποιήθηκαν ήταν ο 

κεντρικός λογαριασμός χρηματοδότησης, ο λογαριασμός συναλλαγματικών διαφόρων και 

ο λογαριασμός πετρελαιοειδών. Σε συνδυασμό με τα πρωτογενή ελλείμματα το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν το δημόσιο χρέος να παρουσιάσει αλματώδη αύξηση το 1993, όταν και 

έγινε η τακτοποίηση αυτών των λογαριασμών. Το 1993 το χρέος αυξήθηκε κατά 23%, με 

περίπου τη μισή αύξηση να οφείλεται στην τακτοποίηση των ειδικών αυτών λογαριασμών. 

Το 2001 το χρέος έφτασε το 113,2% του ΑΕΠ, για να σταθεροποιηθεί στη συνέχει σε 

επίπεδα γύρω στο 110%. Κατά την περίοδο 1994-1999,η οποία υπήρξε καθοριστική για 

την πορεία σύγκλισης και ένταξης στην οικονομική και νομισματική ένωση, 

παρατηρήθηκε διόγκωση του δημοσίου τομέα, παράδοξο μεν αλλά πραγματικό. Η 

συνδυασμένη μείωση πληθωρισμού και επιτοκίων συνετέλεσε στην μείωση των 

πληρωμών για τόκους, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού ελλείμματος και τη 

συγκράτηση του λογού του χρέους, πάντα όμως σε επίπεδα πάνω από το 100% του ΑΕΠ 

δηλαδή σαράντα ποσοστιαίες μονάδες από το 60% που ορίζει  η συνθήκη του Μάαστριχτ. 

   

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετηθεί η εξέλιξη του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα, 

καθώς και των ελλειμμάτων, για τη δεκαετία 1980-1990. Η περίοδος αυτή είναι εκείνη η 



οποία και συνέβαλε κυρίως στην εκτίναξη του δημοσίου χρέους και των ελλειμμάτων. Για 

να μπορέσει να γίνει ολοκληρωμένη προσπάθεια προσέγγισης του δημοσίου χρέους αλλά 

και των ελλειμμάτων θα γίνει παράλληλα αναφορά και στο γενικότερο μακροοικονομικό 

πλαίσιο στο οποίο εφαρμόστηκαν οι πολιτικές που ευθύνονται για το ύψος των 

μεταβλητών αυτών. 

3.2 Οικονομικές και συνθήκες και πολιτικές τη δεκαετία του 1980 

Η δεκαετία του 1980, έχει θεωρηθεί ως εκείνη η οποία κι ευθύνεται μέσω των 

πολιτικών που υιοθετήθηκαν κυρίως υπεύθυνη για τη διόγκωση του δημοσίου χρέους της 

Ελλάδας. H διόγκωση του δημόσιου χρέους ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980, όταν 

κυβέρνηση ήταν το ΠΑΣΟΚ και υπήρξε ραγδαία. Συγκεκριμένα, από 28,6% του AEΠ (σε 

επίπεδο γενικής κυβέρνησης) το έτος 1980 (από τα χαμηλότερα τότε μεταξύ των χωρών-

μελών της μετέπειτα E.E.-15 και 10 εκατ. μονάδες χαμηλότερο από τον μέσο όρο των 

χωρών αυτών) ανήλθε σε 54,7% του AEΠ το 1985. Δηλαδή, σε πέντε μόλις χρόνια, σχεδόν 

διπλασιάστηκε.  (Αλογοσκούφης, 2007) 

Αυτή η άνοδος, είχε εμφανείς και δυσμενείς επιδράσεις, λόγω της υπερχρέωσης 

της Ελλάδας. (για παράδειγμα: η δαπάνη για πληρωμή τόκων από 2,0% ως ποσοστό του 

AEΠ το 1980 ανήλθε στο 4,9% το 1985). Το πρόβλημα αν κι εμφανές κι εύκολα αντιληπτό 

από την κυβέρνηση, δεν ομολογήθηκε ποτέ, λόγω των επικείμενων εκλογών που στόχευε 

να κερδίσει κατά το έτος 1985. Έπειτα, ασκήθηκε περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, 

η οποία κατά την επόμενη τετραετία οδήγησε σε μείωση της διόγκωσης του χρέους. Όμως, 

η τάση αυτή ανακόπηκε και πάλι, με τις εκλογές του 1989, αφού η περιοριστική πολιτική 

εγκαταλείφθηκε (γνωστό το «Tσοβόλα δώσ' τα όλα»). Έτσι, το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 

80,7% του AEΠ το έτος 1990. Όμως, όπως φάνηκε αργότερα, το ποσοστό αυτό ήταν 

πλασματικό (Αλεξανδρίδης, 2006). 

Όπως φαίνεται, η περίοδος αυτή είναι εκείνη η οποία μέχρι σήμερα επηρεάζει την 

ελληνική οικονομία ως προς τη διαχείριση του χρέους τους. Για το λόγο αυτό, έχει ασκηθεί 

έντονη κριτική στην πολιτική της περιόδου εκείνης, ως ότι είναι από τις πιο 

καταστρεπτικές που εφαρμόστηκαν στη μεταπολεμική περίοδο. Στο σημείο αυτό, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί το πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθήθηκε τότε, αλλά και οι 

στόχοι της (Αλεξανδρίδης, 2006). 

Την εποχή εκείνη το βασικό σύνθημα της κυβέρνησης ήταν «η αναθέρμανση της 



οικονομίας». Η αναζωογόνηση της εγχώριας παραγωγής, μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις 

που είχαν προηγηθεί, αρκετοί αξιωματούχοι της τότε κυβέρνησης την αντιλήφθηκαν ως 

τεχνητή αύξηση της ζήτησης, κάτι το οποίο και είναι σοβαρή παρερμηνεία της θεωρία του 

Keynes), με γενναίες εισοδηματικές ενισχύσεις (προερχόμενες από δανεισμό) προς 

επιλεγμένες ομάδες πολιτών, τους καλουμένους «μη προνομιούχους». Το σύνθημα αυτό, 

αν και δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά είχε ως στόχο κυρίως 

την επιτυχία στις εκλογές που έγιναν κατά το διάστημα αυτό (Χιόνης & Κορρές, 2003). 

H εισοδηματική πολιτική που ακολουθήθηκε είχε ως συνέπεια την ισοπέδωση της 

κλίμακας αμοιβής εργασίας (μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων, των λιγότερο και 

περισσότερο ικανών και των λιγότερο και περισσότερο εργατικών) με την παράλληλη 

προώθηση συνθημάτων όπως «έφεση προς εργασία» και «παραγωγικότητα της εργασίας». 

Ταυτόχρονα, το κλίμα δεν ήταν ευνοϊκό ως προς την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, 

υποβαθμίζοντάς τη, ενώ αυξήθηκε υπέρμετρα ο αριθμός (και η κομματική επιρροή) των 

δημοσίων υπαλλήλων. Με την πολιτική αυτή, το αποτέλεσμα ήταν να στρεβλωθεί η 

παραγωγική δομή της χώρας. Άλλη μια συνέπεια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, 

ήταν η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 5,5% 

(έναντι αύξησης 20,1% στην E.E.-15), το πραγματικό AEΠ αυξήθηκε μόλις κατά 6,8% 

(έναντι αύξησης 26,5% στην E.E.-15), η ανεργία διογκώθηκε από 2,7% το 1980 σε 7,0% 

το 1990 (από 5,8% σε 7,8% αντιστοίχως στην E.E.-15), η ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας, παρά τις αλλεπάλληλες υποτιμήσεις της δραχμής, κατέρρευσε και το έλλειμμα 

του Ισοζυγίου Πληρωμών παρουσίασε πρωτοφανή διεύρυνση (Χιόνης & Κορρές, 2003). 

 

3.3 Δημόσιο χρέος κι ελλείμματα τη δεκαετία 1980 

Τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης όσο και του 

δημοσιονομικού ελλείμματος και του πρωτογενούς ελλείμματος παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 5, βάσει στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, που δημοσιεύθηκαν κατά το έτος 2010. 

Πίνακας 5: Δημόσιο χρέος κι ελλείμματα κατά τη δεκαετία 1980 (% Α.Ε.Π) 



 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2010. 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το δημόσιο χρέος ή χρέος γενικής 

κυβέρνησης, από 28.4 % ως ποσοστό του Α.Ε.Π, έφτασε να ανέρχεται κατά το 1989 στο 

69% του Α.Ε.Π, πράγμα το οποίο σημαίνει πως το δημόσιο χρέος υπερδιπλασιάστηκε κατά 

τη δεκαετία αυτή. Παρόμοια πορεία ακολουθούν και το δημοσιονομικό έλλειμμα και το 

πρωτογενές έλλειμμα, αφού το δημοσιονομικό έλλειμμα από μόλις 2.6% ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π, κατά το 1989 ανερχόταν στο 14.2%. Το πρωτογενές έλλειμμα, από μόλις 1.2% του 

Α.Ε.Π ανερχόταν κατά το 1989 στο 7.5%. 

 

3.3 Σύνοψη 

 Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε 

κατά τη δεκαετία του 1980, παραθέτοντας παράλληλα και τα στοιχεία δημοσίου χρέους 

και δημοσιονομικού και πρωτογενούς ελλείμματος, ως ποσοστό του Α.Ε.Π. Όπως φάνηκε, 

κατά τη δεκαετία του 1980 υιοθετήθηκαν πολιτικές οι οποίες επέδρασαν αρνητικά ως προς 

το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, καθώς η αναθέρμανση της οικονομίας 

παρερμηνεύθηκε από τους κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι εφήρμοσαν κοινωνική 

πολιτική, που οδήγησε σε τεχνητή αύξηση της ζήτησης. 

 Όμως, αυτή η αύξηση της τεχνητής ζήτησης ως μοναδικό αποτέλεσμα είχε την 

αύξηση του δημοσίου χρέους, από 28.4% το 1980 σε 69%  το 1989 και την αύξηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος από 2.6% το 1980 σε 14.2% το 1989 και του πρωτογενούς 



ελλείμματος από 1.2% το 1980 σε 7.5% το 1989. Έτσι, η κριτική που ασκήθηκε στην 

πολιτική αυτή δεν είναι αβάσιμη, καθώς η διόγκωση του χρέους και των ελλειμμάτων ήταν 

δύσκολο να διαχειριστεί στις επόμενες δεκαετίες. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 

4.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, στόχος είναι να παρουσιαστούν οι οικονομικές συνθήκες και 

οι οικονομικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά το διάστημα 1990-1999, ώστε να 

μπορέσει να διασαφηνιστεί το γενικότερο μακροοικονομικό πλαίσιο για να παρουσιαστεί 

το δημόσιο χρέος και το δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα της περιόδου. 

4.2 Οικονομικές συνθήκες και πολιτική κατά τη δεκαετία 1990 

1990-1993: η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης 

Όπως φάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο τέλος της δεκαετίας του 1980 το 

δημόσιο χρέος αποτελούσε μια σημαντική απειλή για την ελληνική οικονομία, αλλά κι εν 

γένει για το μέλλον της νέας γενιάς Ελλήνων ως προς την οικονομική τους κατάσταση, 

διότι θα καλούνταν να το αποπληρώσουν. Η απειλή αυτή έγινε αντιληπτή κι έτσι η 

κυβέρνηση έπρεπε να λάβει δραστικά μέτρα για τον περιορισμό του. Αυτό το έργο έπρεπε 

να αναλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Απρίλιος 1990 - Οκτώβριος 1993). Η 

προσπάθεια που έγινε εκείνη την περίοδο είχε μεγάλη απόδοση, αλλά τα αποτελέσματά 

της έκαναν αρκετό καιρό να γίνουν αισθητά (Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, 2007). 

Η πρόοδος που σημειώθηκε στο χρονικό αυτό διάστημα ήταν σημαντική, όπως 

αποδεικνύεται από τις εξελίξεις δύο βασικών δημοσιονομικών μεγεθών: πρώτον, από την 

αναστροφή του πρωτογενούς αποτελέσματος του ΓΚΠ (καθαρά έσοδα μείον δαπάνες πλην 

τόκων) από έλλειμμα σε πλεόνασμα (αρχής γενομένης από το έτος 1992) και, δεύτερον, 

από τον σταδιακό περιορισμό της αυξητικής επίδρασης και, εν συνεχεία (από το 1994 και 

μετά), τη μεταστροφή του αποτελέσματος ενδοκυβερνητικών συναλλαγών (ΟΤΑ, ΟΚΑ, 

λοιπά ΝΠΔΔ) σε παράγοντα μειωτικό για το δημόσιο χρέος. Η μείωση του δημοσίου 

χρέους της περιόδου ήταν αποτέλεσμα και του «Νόμου Σιούφα» Ν. 2084/92, για την 

κοινωνική ασφάλιση. Αυτός ο νόμος συντέλεσε στο να εμφανιστούν αργότερα οι «άσπρες 

τρύπες» στο έλλειμμα του προϋπολογισμού (Πελαγίδης & Μητσόπουλος, 2006). 

Ωστόσο, οι πιο πάνω ουσιαστικές για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας 

δημοσιονομικές παρεμβάσεις δεν φάνηκε να ανακόπτουν την περαιτέρω διόγκωση του 



δημοσίου χρέους. Το οποίο εξακολούθησε να αυξάνεται για να φτάσει στο 111,6% του 

ΑΕΠ (σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης) το έτος 1993. Όμως, η δυσμενής αυτή βραχυχρόνια 

εξέλιξη θα πρέπει να αποδοθεί σε δύο πρόσθετους παράγοντες, που δεν έχουν σχέση με 

την ακολουθούμενη κατά την περίοδο αυτή δημοσιονομική πολιτική: α) στην αυξημένη 

ετήσια επιβάρυνση για πληρωμή τόκων (από 1,3 τρισ. δρχ. το 1990 σε 2,7 τρισ. δρχ. το 

1993) από ήδη συσσωρευμένα χρέη και, κυρίως, β) στην προσπάθεια διόρθωσης μεγεθών 

του παρελθόντος (κάτι ανάλογο με την πρόσφατη δημοσιονομική απογραφή), δηλαδή την 

ενσωμάτωση σωρείας χρεών τα οποία υπήρχαν αλλά δεν είχαν μέχρι τότε συμπεριληφθεί 

στο δημόσιο χρέος (όπως, συναλλαγματικές διαφορές της ΤτΕ, οφειλές από καταπτώσεις 

εγγυήσεων, ελλείμματα ΔΕΚΟ κ.ά.).  (Τσιτουρίδης, 2007) 

 

1993-2000: η πορεία του δημόσιου χρέους πριν την είσοδο στην ΟΝΕ 

Η εμφάνιση του δημόσιου χρέους με το πραγματικό του μέγεθος, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά και τις πιο πάνω αναφερθείσες διορθωτικές παρεμβάσεις (για πρώτη 

φορά σε επίπεδο υψηλότερο του ΑΕΠ) φαίνεται να αφύπνισε και να ανησύχησε την 

επανελθούσα (μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1993) κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι 

τυχαίο, άλλωστε, ότι η ανησυχία της νέας κυβέρνησης για τους κινδύνους που επρόκειτο 

να αντιμετωπίσει η χώρα εκφράστηκε από τον τότε μέσα από τις παροιμιώδεις ρήσεις του 

«αν η χώρα δεν κατορθώσει να αφανίσει το χρέος, το χρέος θα αφανίσει τη χώρα» και «δεν 

πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερο από όσο παράγουμε» (Αλεξανδρίδης, 2006). 

Είναι προφανές ότι με τα λόγια αυτά ο τότε πρωθυπουργός αναγνώριζε τη δυσχερή 

θέση στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική οικονομία και, ταυτόχρονα, εξέφραζε την 

απόφαση της κυβέρνησής του να συνεχίσει την πολιτική δημοσιονομικής περισυλλογής, 

την οποία είχε εγκαινιάσει η απελθούσα κυβέρνηση της N.Δ. Πέραν όμως αυτού, τη 

συνέχιση της πολιτικής αυτής επέβαλε και η προετοιμασία εισόδου της χώρας στην ONE, 

ήταν η επιτακτική ανάγκη ικανοποίησης των κριτηρίων της Συνθήκης του Mάαστριχτ, 

μεταξύ των οποίων ήταν και η σταδιακή υποχώρηση του ύψους του δημόσιου χρέους 

Χιόνης & Κορρές, 2003). 

Όσον αφορά τώρα την πορεία του δημόσιου χρέους, κατά την περίοδο αυτή 

παρατηρούνται συνοπτικά τα εξής: Mετά τη μεγάλη άνοδο που παρουσίασε το έτος 1993, 



για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το δημόσιο χρέος παρέμεινε περίπου σταθερό 

έως και το έτος 1996, σε ποσοστό 110% του AEΠ, με μικρές αποκλίσεις γύρω από το 

ποσοστό αυτό. Άρχισε όμως να υποχωρεί από το έτος 1997 (επί «εκσυγχρονιστικής» 

διακυβέρνησης), για να κατέλθει στο 105,1% του AEΠ το κρίσιμο έτος 1999  και, 

ακολούθως, στο 102,7% του AEΠ το έτος 2000 (Χιόνης & Κορρές, 2003). 

 

4.3 Δημόσιο χρέος κι ελλείμματα κατά τη δεκαετία 1990 

 Έχοντας συνοψίσει παραπάνω τις οικονομικές συνθήκες και πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν, παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας που εμφανίζει το δημόσιο χρέος, το 

δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα της δεκαετίας του 1990. 

Πίνακας 6: Δημόσιο χρέος, δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα στη δεκαετία 

1990 (% Α.Ε.Π) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2010 

Όπως φαίνεται κατά τη δεκαετία του 1990, το δημόσιο χρέος διογκώθηκε ακόμη 

περισσότερο, σε αντίθεση με το δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα. Συγκεκριμένα, 

υπάρχει μια τάση διόγκωσης του δημοσίου χρέους από το 1990 (79.6% ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π) ως και το 1993 (110.1%). Έπειτα, όπως φάνηκε και παραπάνω, η τάση διόγκωσης 

άρχισε να περιορίζεται, αφού από το 1994 ως και το 1999 υπήρχαν αυξομειώσεις, οι οποίες 

κυμαίνονταν από 105.8% το 1998, ως και 112.3% το 1999. 



Ως προς το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά και το πρωτογενές, αυτά έδειχναν 

καθοδική πορεία κατά τη δεκαετία του 1990. Πιο συγκεκριμένα, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα από 15.9% στην αρχή της δεκαετίας, έφτασε το 1999 σε επίπεδα της τάξεως του 

3.4%. Παρόμοια τάση ίσχυε και για το πρωτογενές έλλειμμα, το οποίο ανερχόταν το 1990 

σε 6.5% του Α.Ε.Π, κι έβαινε διαρκώς μειούμενο μέχρι και το 1993, με ύψος 2.2%. Από 

το 1994 κι έπειτα, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 6, εμφανίζονταν πρωτογενή 

πλεονάσματα, από 2.9% ως και 4.9% το 1999. 

 

4.4 Σύνοψη 

Στο παρόν κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι οικονομικές συνθήκες και πολιτικές που 

εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, αλλά και η εξέλιξη του δημοσίου χρέους και 

δημοσιονομικού και πρωτογενούς ελλείμματος στην ελληνική οικονομία. Κατά την 

περίοδο αυτή, υπήρξε εναλλαγή των κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας από 1990-1993 

και του ΠΑΣΟΚ από το 1993 κι έπειτα. Πλέον, μετά τη δεκαετία του 1980, το δημόσιο 

χρέος θεωρήθηκε επικίνδυνο για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, γεγονός το οποίο 

έγινε αντιληπτό κι από τις δύο κυβερνήσεις που υιοθέτησαν πολιτικές δημοσιονομικής 

εξυγίανσης. 

Έπειτα, φάνηκε πως το δημόσιο χρέος εμφάνισε μείωση, η διόρθωση και πρόσθεση 

μεγεθών που δεν είχαν μέχρι και πιο πριν συμπεριληφθεί οδήγησε και πάλι σε εκτίναξη το 

δημόσιο χρέος. Όμως, κατά την περίοδο αυτή το δημοσιονομικό έλλειμμα εμφάνισε 

μειώσεις κι εμφανίστηκαν πρωτογενή πλεονάσματα από το 1994 ως και το 1999.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2000-2010 

5.1 Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση της ελληνικής οικονομίας, σχετικά με τις 

οικονομικές συνθήκες και πολιτικές που υιοθετήθηκαν, ώστε να υπάρξει έπειτα 

παρουσίαση και σύνδεση των ευρημάτων με τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος και τα 

ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας κατά το διάστημα 2000-2010. 



5.2 Οικονομικές συνθήκες κατά το διάστημα 2000-2010. 

Για το διάστημα 2000-2005, είναι γεγονός ότι, σε όρους αύξησης του πραγματικού 

ΑΕΠ, η οικονομική επίδοση της Ελλάδας ήταν σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε τον 

µέσο όρο των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης για 

τη 5ετία 2000-2005 ήταν περίπου 4,4% για την Ελλάδα, υπερδιπλάσιος από το 2% για την 

ΕΕ-25. Ισχύει επίσης, ωστόσο, ότι ο ρυθµός αυτός της οικονοµικής προόδου που 

παρουσιάστηκε φαίνεται να συνοδεύτηκε από εξαιρετικά χαµηλούς ρυθµούς µεταβολής 

της απασχόλησης. Τα δεδοµένα καταδεικνύουν ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής της 

απασχόλησης ήταν 1,4% για την Ελλάδα και 0,9% για την ΕΕ-25.3 Ένας απλός 

υπολογισµός µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα υποδηλώνει ότι (κατά µέσο όρο) για να 

αυξηθεί η απασχόληση κατά 1% απαιτείται αύξηση του ΑΕΠ 3,7% στην Ελλάδα αλλά 

µόνο 2,3% στην ΕΕ-25. Δηλαδή, φαίνεται ότι η ένταση απασχόλησης της οικονοµικής 

µεγέθυνσης στη χώρα µας είναι πολύ χαµηλότερη από τον µέσο όρο των 25 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λιαργκόβας, 2010). 

Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ µπορεί να απεικονιστεί ως το άθροισµα των ρυθµών 

αύξησης της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούµενο. 

Αν εφαρµοστεί ο απλός αυτός µηχανιστικός «κανόνας» στα παραπάνω, προκύπτει ότι κατά 

το διάστημα 2000-2005 κατά µέσο όρο η αύξηση του προϊόντος οφείλεται κατά τα 2/3 

στην παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο και µόλις κατά το 1/3 στην 

αύξηση του αριθµού των απασχολουµένων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ΕΕ- 25, 

αντίθετα, η  παραγωγικότητα και η απασχόληση είναι σχεδόν ισοδύναµοι παράγοντες 

συνεισφοράς στην αύξηση του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση 

του επιπέδου της παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούµενο στην Ελλάδα από 

περίπου 81% του µέσου όρου της ΕΕ-15 το 2000 στο 90% το 2004. Παρόλα αυτά, το 

πραγµατικό κριτήριο της οικονοµικής επίδοσης είναι η παραγωγικότητα ανά ώρα 

εργασίας, και ο δείκτης αυτός στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 64% του µέσου όρου της 

ΕΕ-15 το 2000 στο 71% το 2004. Η διαφορά αυτή µεταξύ των δυο δεικτών υποδηλώνει 

ότι ένα σηµαντικό µέρος της αύξησης του επιπέδου της παραγωγικότητας της εργασίας 

ανά απασχολούµενο την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, οφείλεται όχι στην αύξηση 

της αποδοτικότητας της εργασίας αλλά κυρίως στην αύξηση των ωρών εργασίας ανά 

εργαζόµενο (Λιαργκόβας, 2010). 



Πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική οικονομία είχε προβληθεί ως 

μία «ισχυρή οικονομία». Εξαιτίας αυτού, ο ελληνικός λαός ανέμενε αρκετά και είχε 

προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική του ευημερία, αν πράγματι επιτυγχανόταν το στόχος 

της ομαλής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι προσδοκίες ήταν εκείνες που κατά 

την τετραετία 2000-2004, έφεραν αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, με την άνοδο στην 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.  (Παπαντωνίου, 2007) 

Kατά τα επόμενα έτη 2000-2004, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του πραγματικού AEΠ 

κυμάνθηκε γύρω στο 4% και αυτό προβλήθηκε τότε ως επιβεβαίωση των προσδοκιών που 

είχαν καλλιεργηθεί κατά την περίοδο πριν από την είσοδο στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η 

πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. O υψηλός ρυθμός ανόδου του πραγματικού 

AEΠ προήλθε κατά ένα μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα 

(λόγω και των επερχόμενων Oλυμπιακών Aγώνων), ενώ συνολικά ήταν το φυσικό 

επακόλουθο αυξημένης τελικής ζήτησης βασισμένης σε υπέρμετρο δανεισμό. H οποία 

ζήτηση, επενεργώντας πολλαπλασιαστικά μέσω της καταναλωτικής δαπάνης, κρατούσε 

μεν τον ρυθμό ανόδου του AEΠ υψηλό, αλλά, ταυτόχρονα, διεύρυνε το έλλειμμα του 

ισοζυγίου πληρωμών (ιδιαίτερα του εμπορικού), αυξάνοντας έτσι το παραγωγικό κενό της 

οικονομίας και διατηρώντας το ποσοστό της ανεργίας υψηλό.  (Δασκαλόπουλος, 2007) 

Ωστόσο, το «αναπτυξιακό» αυτό πρότυπο, δηλαδή της οικονομικής προόδου μέσω 

άκρατου δανεισμού, δεν είχε αποτυπωθεί στα δημοσιονομικά μεγέθη. Aντίθετα, η πορεία 

του δημόσιου χρέους (% AEΠ) εμφανιζόταν σταθερά πτωτική, με τάσεις μάλιστα να 

κατέλθει σε ποσοστό χαμηλότερο του 100% του AEΠ. Με τη συνδρομή του ελεγκτικού 

μηχανισμού της Eurostat και της απογραφής του Aλογοσκούφη αποκαλύφθηκαν στοιχεία 

για το δημόσιο χρέος, που δεν είχαν μέχρι και πιο πριν υπολογιστεί. Έτσι, άρχισε να 

καταρρίπτεται ο μύθος της «ισχυρής οικονομίας».  (Δασκαλόπουλος, 2007). 

Δίδονται στοιχεία της πορείας του δημόσιου χρέους (σειρά επικαλυπτόμενων ετών) 

από το έτος 2000 κι έπειτα, όπως αυτή κατεγράφη επισήμως από: (1) την κυβέρνηση της 

Νέας Δημοκρατίας, (β) την Eurostat μετά τις προσαρμογές ESA, και, (γ) την κυβέρνηση 

του ΠΑΣΟΚ μετά τη διενεργηθείσα απογραφή, αφού ανέλαβε και πάλι την εξουσία. Αξίζει 

τώρα, ενδεικτικά για το έτος 2001, να επισημανθούν οι εξής διαφορές: Από το ΠAΣOK 

εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος έχει κατέλθει στο 99,6% του AEΠ, ενώ ο έλεγχος της 

Eurostat το αυξάνει στο 106,9% του AEΠ και η απογραφή Aλογοσκούφη το εκτοξεύει στο 



114,4% του AEΠ, δηλαδή σε ύψος ρεκόρ για ολόκληρη την εικοσιπενταετία 1980-2005. 

Επίσης, χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του έτους 2004, για το οποίο το δημόσιο 

χρέος είχε προϋπολογισθεί ότι θα έπεφτε στο 98,5% του AEΠ και τελικά διαμορφώθηκε 

στο 109,3%, στο ύψος του 1994 (Μπάρμπας & Φιλοκαλιώτης, 2008). 

Κατά το έτος 2005, εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος είχε υποχωρήσει στο 107,9% 

του AEΠ, αλλά, όπως φάνηκε κι από την πρόσφατη κρίση χρέους, το δημόσιο χρέος ήταν 

εκείνο το οποίο κι έφερε σε δεινή οικονομική κατάσταση την Ελλάδα (Λιάργκοβας, 2010). 

5.2.1 Ελλάδα και η πρόσφατη κρίση χρέους 

Η Ελλάδα, ευρισκόµενη στο µέσον της διεθνούς κρίσης, υφίσταται τις συνέπειές 

της. Η πρώτη παρατήρηση που µπορεί να κάνει κάποιος είναι ότι η συµµετοχή της στην 

Ευρωζώνη αποδεικνύεται ευεργετική: Όχι µόνο η Ελλάδα πέτυχε  το δεύτερο υψηλότερο 

ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα, εν µέσω 

της κρίσης, το ευρώ της παρέχει σηµαντική προστασία. Η συµµετοχή όµως της Ελλάδας 

στην Ευρωζώνη δεν ήταν αρκετή για να προστατεύσει την ελληνική οικονοµία από τη 

µεγάλη διεύρυνση των επιτοκιακών περιθωρίων δανεισµού (spreads)  του δηµοσίου και 

των τραπεζών. Ο  ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξής της δεν έχει επηρεαστεί σηµαντικά, αν 

και αναµένεται να επηρεαστεί περισσότερο το τρέχον έτος. Πράγµατι, ο ετήσιος ρυθµός 

αύξησης του ΑΕΠ το 2008 ήταν 3.0%, περίπου, έναντι περίπου µηδενικού αντίστοιχου 

ρυθµού  της Ευρωζώνης. Για το 2009, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας 

κυμαίνονταν μεταξύ 0% και 1,5% που ξεπερνάει μεν το ποσοστό ανάπτυξης της 

Ευρωζώνης (-2%) αλλά δεν παύει να είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο του 2008, 

επιβράδυνση που αύξησε τον αριθμό των ανέργων κατά 50.000 άτομα περίπου. Η κρίση 

εµπιστοσύνης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αντανακλάται, µεταξύ άλλων, και στο 

υψηλό επιτοκιακό περιθώριο (spread) έναντι των βασικών, διεθνών επιτοκίων αναφοράς 

µε τα οποία δανείζονται οι εµπορικές τράπεζες. Το αυξημένο spread δανεισμού σε αυτή τη 

περίπτωση αποτελεί το κόστος του τραπεζικού χρήματος στην Ελλάδα που επηρεάζει την 

κατανάλωση και τις επενδύσεις. Λόγω του υψηλού δημόσιου ελλείμματος και χρέους στο 

ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, η Ελληνική Οικονομία υποβαθμίστηκε παράλληλα 

με την οικονομία της Ισπανίας και Πορτογαλίας. Η αύξηση των spreads των ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου αντικατοπτρίζει την κρίση η οποία ταρακούνησε όλη την Ελληνική 



κοινωνία και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. (Nelson, Belkin, & Mix, 2011) 

Η Ελλάδα είναι στο κέντρο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης. Έχει τα μεγαλύτερα 

επίπεδα δημοσίου χρέους και από τα υψηλότερα ελλείμματα προϋπολογισμού. Η Ελλάδα 

ήταν η πρώτη στην Ευρωζώνη η οποία γνώρισε έντονες πιέσεις αγοράς, κι ήταν η πρώτη 

που έσπευσε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για βοήθεια. Το 2011, το ΔΝΤ, οι Ευρωπαίοι 

αξιωματούχοι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η ελληνική κυβέρνηση πήραν 

μέτρα για την τρέχουσα κρίση. Με τις προτροπές των Ευρωπαίων ηγετών τον Ιούλιο του 

2011, όσοι κατείχαν ομόλογα ελληνικού δημοσίου έδειξαν πως θα αποδεχτούν τις ζημίες 

των επενδύσεών τους, για να ανακουφίσουν τις χρεωστικές πληρωμές σε βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα.  Αν τα σχέδια αυτά πραγματωθούν, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη αναπτυγμένη 

οικονομία που θα αποτύχει σε περίπου μισό αιώνα. Η ελληνική κρίση χρέους εξακολουθεί 

να απασχολεί το αμερικάνικό Κογκρέσο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν από τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις στον κόσμο και υπάρχουν ανησυχίες 

σχετικά με το πώς η οικονομική αναταραχή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη μπορούν πιο 

εκτεταμένα να επιδράσουν στην οικονομία των Η.Π.Α. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

σχετικά με την έκθεση των αμερικανικών χρηματοοικονομικών οργανισμών στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, οι Η.Π.Α έχουν τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική δέσμευση στο ΔΝΤ από όλα 

τα μέλη του. Μερικά μέλη του Κογκρέσου έχουν ρωτήσει επισταμένα για το αν το 

πρόγραμμα του ΔΝΤ για την Ελλάδα αποτελεί αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του 

ΔΝΤ. Αυτή η ανησυχία έχει οδηγήσει σε αρκετές ακροάσεις στο Κογκρέσο καθώς και σε 

νομοθεσία στην 111η και 112η επιτροπή του Κογκρέσου. Αυτή η αναφορά αναφέρεται στις 

αιτίες της κρίσης, τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπισή της κι αποτιμά 

τα μέτρα πολιτικής που ακολουθήθηκαν με βάση τη σημερινή κατάσταση. Επίσης τονίζει 

τη σημασία της ελληνικής κρίσης για την ευρύτερη κατάσταση στην Ευρωζώνη και την 

ολοκλήρωση αυτής. Τέλος, αναλύει και ζητήματα που είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για 

το Κονγκρέσο, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της Ελληνικής κρίσης χρέους στην 

οικονομία των Η.Π.Α, την έκθεση των αμερικανικών τραπεζών στην Ελλάδα και σε άλλες 

χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως επίσης και την ανάμιξη του 

ΔΝΤ στην κρίση. (Nelson, Belkin, & Mix, 2011) 

Η Ελληνική κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει σκληρές δυσκολίες στη διαχείριση των 

ελλειμμάτων, προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από τη χρεοκοπία. Το 2010, 



αφού η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαχειριστεί την κρίση χρέους με 

τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο,  στράφηκε σε εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης, όπως η Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι Ευρωπαϊκές 

χώρες προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα λόγω του «ντόμινο» θα μπορούσε να είχε μια 

επικείμενη χρεοκοπία της Ελλάδας για τα τραπεζικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Ο κύριος λόγος για τον οποίο μια επικείμενη χρεοκοπία θα οδηγούσε σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες σε ύφεση είναι η κατοχή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από 

ιδιωτικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Αυτή η τραπεζική κρίση θα ήταν μια απειλή για το 

ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μνημόνιο υπεγράφη στις 5 Μαΐου του 2010. Η παρέμβαση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ),  οδήγησε σε ένα 

πρόγραμμα που στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των αναγκών δανεισμού στην Ελλάδα για 

περίπου τρία χρόνια, αλλά και στη δημιουργία ενός εντελώς νέου μοντέλου ανάπτυξης που 

επιτρέπει στην Ελλάδα να ξεφύγει από την κρίση χρέους και να επιστρέψει σε βιώσιμα 

ποσοστά ανάπτυξης. Το μνημόνιο παρέχει 80 δισεκατομμύρια ευρώ των διακρατικών 

δανείων από μέλη της ευρωζώνης, εκτός από τη Σλοβακία και 30 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ 

αποκλειστικά. Χρήματα θα δοθούν σε δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα είναι 

σύμφωνη με τις διατάξεις του Μνημονίου και την εφαρμογή του προαναφερθέντων όρων 

είναι ικανοποιητική. Το κόστος δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 4-

5%, ενώ το κόστος δανεισμού από το ΔΝΤ είναι ακόμη χαμηλότερο, περίπου 3,3%. Αν και 

η εφαρμογή των εντολών είναι ικανοποιητική, οι αποδόσεις των CDS περιλαμβάνουν την 

πιθανότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, ή ακόμα και μια χρεοκοπία. (Nelson, Belkin, & 

Mix, 2011) 

Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης του χρέους στην Ελλάδα, 

είναι κατά κύριο λόγο με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, ο Νόμος 

3723/2008 έχει να κάνει με τις ενισχύσεις της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας 

γενικότερα. Αυτή η νομοθεσία δεν προβλέπει τη διάσωση των τραπεζών, αλλά μόνο την 

ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, μέσω των τραπεζών. (Νέλσον, Belkin, & Mix, 2011). 

Ο νόμος αυτός παρέχει ρευστότητα του συνολικού ποσού 28 δισ. ευρώ και εγκρίθηκε 

επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τρόπος με τον οποίο προβλέπει ο νόμος αυτός 

παροχή ρευστότητας, δεν ήταν από την κρατική χρηματοδότηση, αλλά μέσω ενός 

συνδυασμού των ομολόγων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία 



της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα (2010), στο τέλος του 2009, το ποσοστό 

χρησιμοποίησης των πολιτικών για την ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

ήταν περίπου 33,6% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό 

χρησιμοποίησης, στην Ευρωζώνη (43%) και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών. (40%). 

Εκτός από την ενίσχυση της ρευστότητας, στα ληφθέντα μέτρα συμπεριλαμβάνονται  κι οι 

εγγυήσεις των καταθέσεων που βασίζονται κυρίως για την ενσωμάτωση των όρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, η αποζημίωση των καταθέσεων αυξήθηκε από € 

20,000 σε € 100,000. (European Commision, 2009).   

Όσο για την ανάκαμψη από την κρίση χρέους, στη σύνοδο κορυφής του G-8 στην 

Ντοβίλ της Γαλλίας στις 28 Μαΐου 2011, αποφασίστηκε από τη Γαλλία και τη Γερμανία 

ότι οι ιδιώτες  κάτοχοι ομολογιών θα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση του ελληνικού 

χρέους, προς υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ο όρος αυτός είναι κοινώς γνωστό ως 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) και είχε αρχικά εισαχθεί στην προαναφερόμενους 

σύνοδο κορυφής του G-8. (The Economist, 2012).  Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες, οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι θεσμικοί επενδυτές και οι 

αποταμιευτές  (αλλά όχι κράτη ή διεθνείς οργανισμοί) είναι πρόθυμοι να μειώσουν την 

αξία της αρχικής επένδυσής τους στα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, αντί να χάσουν 

όλα τα χρήματά τους, μέσω μιας γενικής χρεοκοπίας. 

Μάλιστα, το Μάρτιο του 2012, έξι μεγάλες ελληνικές τράπεζες συμφώνησαβ να 

ανταλλάξουν ομόλογα. Εκτιμάται, ότι η ανταλλαγή των παλαιών ομολόγων με τα νέα αυτά 

θα μειώσει την ονομαστική αξία τους κατά 53,5% και την καθαρή παρούσα αξία τους κατά 

75%. Τον Απρίλιο, τέσσερις μεγάλες τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank 

και Τράπεζα Πειραιώς, ανέφεραν μεγάλες απώλειες, φτάνοντας ακόμη και € 28 

δισεκατομμύρια, λόγω της συμμετοχής τους στη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, με την 

ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων και την οικονομική κρίση γενικότερα. 

(Kontogiannis, 2012). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Δημόσιο χρέος κι ελλείμματα 2000-2010. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του δημοσίου χρέους και του 

δημοσιονομικού και πρωτογενούς ελλείμματος κατά το διάστημα 2000-2010. 

Πίνακας 7: Δημόσιο χρέος, δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα 2000-2010 (% 

Α.Ε.Π) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2010 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά το 

διάστημα 2000-2010 ως ποσοστό του Α.Ε.Π, εμφανίζει συνολική αύξηση, αφού το 2000 

ανερχόταν στο 103.4% του Α.Ε.Π, ενώ το 2010 στο 142.6%. Στο διάστημα αυτό, το 



δημόσιο χρέος παρέμεινε σε περίπου ίδια επίπεδα κατά το 2001 (103.7%), μειώθηκε το 

2002 (101.7%) και μειώθηκε ακόμη περισσότερο κατά το 2003 (97.4%). Έπειτα, τις 

μειώσεις αυτές ακολούθησαν αυξήσεις, σε 98.9% το 2004 και 100.3% το 2005. Έπειτα, 

αύξηση ως προς το δημόσιο χρέος υπήρξε και κατά το διάστημα από το 2005-2006, με 

δημόσιο χρέος το 2006 στο 106.1% του ΑΕΠ. Παρά τη μικρή του μείωση το 2007 σε 

105.4%, άρχισαν μετά να εμφανίζονται μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες και έφτασαν στο 

110.7% του ΑΕΠ το 2008, 127.5% το 2009 και 142.7% το 2010. Ως προς το δημοσιονομικό 

έλλειμμα ως ποσοστό του Α.Ε.Π, αυτό ακολούθησε ανοδική πορεία σε όλα τα έτη από το 

2000-2004, εμφανίζοντας πτώση κατά τα έτη 2004-2005. Ιδιαίτερα, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα ανερχόταν στο 3.7% ως ποσοστό του Α.Ε.Π το 2000 κι ανήλθε το 2004 σε ύψος 

7.5%. Το 2005, ακολουθήθηκε από μείωση, στο 5.2%. Συνολικά, κατά το διάστημα αυτό, 

εμφάνισε αύξηση. Έπειτα, από το 2006 κι έπειτα, υπάρχει μια τάση διόγκωσης του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, σε 5.7% το 2006, 6.4% το 2007, 9.8% το 2008, 15.5% το 

2009, ενώ μειώθηκε το 2010 σε 10.5%. 

Ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό εμφάνισε συνεχείς μειώσεις, από 3.6% 

του Α.Ε.Π το 2000, σε 2% το 2001 και 0.7% το 2002. Από το 2002 ως και το 2005 

εμφανίστηκε πρωτογενές έλλειμμα, της τάξης του 0.7% το 2003, 2.6% το 2004 και 0.7% 

το 2005. Τα πρωτογενή ελλείμματα από το 2005 κι έπειτα φάνηκαν να μεγαλώνουν, καθώς 

το 2006 ανήλθαν στο 1.4%, το 2007 στο 2%, το 2008 στο 3.2%, το 2009 στο 7.9%, ενώ 

εμφάνισαν μείωση στο 3.7% κατά το έτος 2010. 

5.4 Σύνοψη 

 Όπως φάνηκε στο παρόν κεφάλαιο, οι οικονομικές συνθήκες κι εξελίξεις 

κατέληξαν τελικά στο να υπάρξει μείωση στο δημόσιο χρέος συνολικά για τα έτη αυτά, 

όπως και αύξηση στο δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα. Η Ελλάδα, με στόχο την 

αποτελεσματική ένταξη της στην Ευρωζώνη το 2000, προωθήθηκε την περίοδο αυτή ως 

«ισχυρή οικονομία». Η Ελλάδα όμως, παρά την ανάπτυξή της την περίοδο αυτή, εμφάνιζε 

μικρό βαθμό απασχόλησης. 

 Τόσο η ένταξη στην Ευρωζώνη, όσο και οι Ολυμπιακοί αγώνες, οδήγησαν σε 

αυξομειώσεις το δημόσιο χρέος, το οποίο δεν έπεσε κάτω από το επίπεδο του 97.4% του 

Α.Ε.Π. Τα υπόλοιπα έτη, το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε επίπεδα κοντά στο 100% του 



Α.Ε.Π. Την ίδια πορεία ακολούθησαν και το δημοσιονομικό και πρωτογενές έλλειμμα. 

Ιδιαίτερα για το πρωτογενές έλλειμμα, ενώ μέχρι και το 2002 υπήρχαν πλεονάσματα, αυτά 

μετατράπηκαν σε ολοένα και μεγαλύτερα ελλείμματα κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005.  

Η πρόσφατη κρίση χρέους στην Ελλάδα, αντικατοπτρίζεται και στα οικονομικά της 

στοιχεία που αφορούν στο δημόσιο χρέος κι ελλείματά της. Πιο συγκεκριμένα, από το 

2006 κι έπειτα, φαίνεται μια σταθερή πορεία διόγκωσης του χρέους και των ελλειμμάτων, 

με τη μεγαλύτερη διόγκωση κατά το έτος 2009, στο οποίο και η πρόσφατη κρίση χρέους 

έγινε αισθητή στην Ελλάδα. Μικρή μείωση παρατηρήθηκε και στα τρία μεγέθη κατά το 

έτος 2010. 

 

 

   Συμπεράσματα 

 Στην παρούσα εργασία ο στόχος ήταν να γίνει μια ιστορική προσέγγιση του 

δημοσίου χρέους της Ελλάδας, καθώς και των ελλειμμάτων. Για την παρούσα μελέτη 

βέβαια, δε θα μπορούσε να λείπει και η ανάλυση για το γενικότερο οικονομικό πεδίο, αλλά 

και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. 

 Τα πιο βασικά γεγονότα που χαρακτήρισαν την οικονομία κατά την περίοδο της 

μεταπολίτευσης κι ιδιαίτερα από το 1980-2005 ήταν σίγουρα η πτώση της δικτατορίας το 

1974, καθώς κι έπειτα η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 

Έπειτα, σημαντικό γεγονός ήταν και η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κι 

Ευρωζώνη, αλλά και η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Για την ανάλυση του δημοσίου χρέους, ήταν σημαντική κι η ανάλυση των εσόδων 

αλλά και των πρωτογενών δαπανών. Μέσω αυτής της ανάλυσης, κατέστη δυνατό να 

προχωρήσει η ανάλυση και να γίνει σύνθεση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, 

φαίνεται πως από την εξέλιξη των εσόδων και των πρωτογενών δαπανών οι πρωτογενείς 

δαπάνες συστηματικά υπερέβαιναν τα έσοδα. 

 Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους και των ελλειμμάτων κατά τη δεκαετία 1980 

έδειξαν πως πράγματι, η επεκτατική πολιτική που εφαρμόστηκε, παρερμηνεύοντας τη 

θεωρία του Κέυνς για την αύξηση της ζήτησης, οδήγησε σε τεχνητή αύξησή της, η οποία 

οδήγησε μόνο σε αύξηση του δημοσίου χρέους κατά τη δεκαετία αυτή. Πράγματι, η 



δεκαετία αυτή και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν φαίνεται να είναι υπεύθυνες για τη 

δύσκολη διαχείριση του δημοσίου χρέους αργότερα. 

 Παρά το ότι κατά τη δεκαετία του 1990 εφαρμόστηκε περιοριστική πολιτική, τα 

αποτελέσματά της ήταν προσωρινά, καθώς τα πρωτογενή πλεονάσματα της περιόδου 

έπαψαν να υπάρχουν κατά το διάστημα 2000-2005. Μάλιστα, οι συνεχείς αναθεωρήσεις 

και προσθέσεις μεγεθών που στο παρελθόν δεν είχαν υπολογιστεί, διόγκωσαν ακόμη 

περισσότερο το δημόσιο χρέος κι εμφανίστηκαν εκ νέου πρωτογενή ελλείμματα. Τελικά, 

όπως φάνηκε από την κρίση χρέους της ελληνικής οικονομίας το 2009, η διαχείρισή του 

μέχρι και σήμερα καθίσταται δυσχερής, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1980. 

 

Τέλος, είναι σημαντικό πως η διαδρομή της Ελλάδας κατά τα έτη 2005-2010, 

δείχνουν μια σταθερή πορεία στην οποία η κρίση χρέους ήταν αναπόφευκτη. Ιδιαίτερα, 

τόσο το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και το δημοσιονομικό και πρωτογενές 

έλλειμμα συνεχώς διογκώνονταν, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά του κατά το έτος 

2009, έτος στο οποίο η πρόσφατη κρίση χρέους έγινε αισθητή στην Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθούν οι περιορισμοί που σχετίζονται 

με την εύρεση των στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, τα οριστικοποιημένα στοιχεία τα οποία 

και μπόρεσαν να ευρεθούν είναι μέχρι και το έτος 2010. Κατά συνέπεια, στο μέλλον θα 

ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να φανεί το κατά πόσο οι ενέργειες που έκανε η ελληνική 

κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης επέφεραν κάποιες θετικές αλλαγές στα 

στοιχεία που αφορούν στο χρέος και τα ελλείμματά της. 
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