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Γ. Πξφινγνο. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία πινπηήζεθε ζηε ζρνιή Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Κεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ γηα ηειέρε» 

(Executive MBA), ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Θαζεγεηή θ. Φίιηππα Ληθφιανπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ρξένπο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν δηαρξνληθά. 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά αξρηθά ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θ. Φίιηππα Ληθφιαν, γηα ηε ζπκβνιή θαη ηε ζπλερή θαζνδήγεζή ηνπ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφληζεο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε 

βνήζεηά ηνπ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο, κέρξη θαη ηελ ηειηθή θάζε 

ηεο νινθιήξσζήο ηεο. 

 ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, θ. Αξηίθε 

Παλαγηψηε, Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, θαη ηνλ θ. Καξαβειάθε Πέηξν 

Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή.  

Δπηπξφζζεηα, ηνλ θ. φισλ Αλδξνλή γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα θαη δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ, ζηα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο 

ζπλδπάδνληαο πξαγκαηηθά θαη ζπλζεηηθά δεδνκέλα κέζσ νηθνλνκεηξηθψλ 

αλαιχζεσλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πην νινθιεξσκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαη 

απνηειεζκάησλ. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ μερσξηζηά ηνπο γνλείο κνπ Γηψξγν θαη 

Θαηεξίλα, γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ, είηε πιηθή είηε εζηθή θαη γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ απφ ηελ αξρή εσο θαη ηελ απνπεξάησζε ησλ ζπνπδψλ 

κνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. 
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1. Δηζαγσγή. 

θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζπληζηά ε εθηελήο αλάιπζε ηνπ ρξένπο ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηνλ ππφινηπν πιαλήηε αλά ηα ρξφληα. Ζ ηζηνξία ηνπ ρξένπο 

δελ κπνξεί παξά λα είλαη κηα ηζηνξία ηνπ ρξήκαηνο- θαη ν επθνιφηεξνο ηξφπνο λα 

θαηαλνήζεη θαλείο ην ξφιν πνπ έπαημε ην ρξένο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη 

απιψο λα παξαθνινπζήζεη ηηο κνξθέο πνπ πήξε ην ρξήκα, ε ρξήζε πνπ ηνπ έρεη 

γίλεη, ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαζψο θαη ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπφηξεπηα 

αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά κε ην λφεκα φισλ απηψλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο 

θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο ςπρνινγίαο ηνπ 

φρινπ ή ηεο κάδαο. Σφηε πνπ νη επελδπηέο γίλνληαη φρινο ή κάδα, ραξαθηεξίδνληαη 

απφ παξνξκεηηθφηεηα, αζηάζεηα, νμπζπκία, ππνβιεηηθφηεηα θαη εππηζηία. Σα 

ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαδφζεηο, ην ρξφλν, ηνπο πνιηηηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη ηε κφξθσζε δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

επελδπηηθή ζπκπεξηθνξά. Αλαηξέρνληαο ηζηνξηθά, θάπνην εμσηεξηθφ γεγνλφο έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη γελλά λέεο δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο. Ζ πξννπηηθή απνθφκηζεο 

πςεινχ θέξδνπο κε ην ειάρηζην δπλαηφ ίδην θεθάιαην, σζεί ηνπο θεξδνζθφπνπο 

πξνο νινέλα πην παξάηνικεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, απμάλνληαο ηε δαλεηαθή 

εμάξηεζε. Οη πξψηνη θεξδνζθφπνη εηθάδνπλ φηη ε έθξεμε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ θαη 

νη καδηθέο εληνιέο γηα αγνξά, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί σο έρεη. ηακαηνχλ λα 

αγνξάδνπλ θαη αληίζεηα ξεπζηνπνηνχλ θαη απνθνκίδνπλ θέξδε. πλεπψο, νη αγνξέο 

επηβξαδχλνληαη ζπλνιηθά θαη νη ηηκέο ζηακαηνχλ λα αλεβαίλνπλ. Ήδε κε ηε 

δηαθνπή ηεο αλφδνπ ησλ ηηκψλ, νη επελδπηέο πνπ έρνπλ αγνξάζεη ηνπο ηίηινπο ηνπο 

κε πηζηψζεηο(δάλεηα), βξίζθνληαη ππφ ηελ πίεζε θαζψο έρνπλ λα θαιχςνπλ δφζεηο 

θαη ινηπέο νθεηιέο ζε ηξάπεδεο θαη ηξίηνπο. Τπνρξεψλνληαη θαηά θάπνην ηξφπν λα 

πνπιήζνπλ έλα κέξνο ησλ ηίηισλ πνπ θαηέρνπλ ψζηε λα απνθηήζνπλ ξεπζηφηεηα. Οη 

ηηκέο ησλ ηίηισλ ζπλερίδνπλ λα κεηψλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη θξίζεηο κε καδηθέο 

πσιήζεηο, φπνπ φινη πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα ππνζηνχλ ηηο κηθξφηεξεο 

δεκίεο. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε πηψζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ θαη ε 

αδπλακία πεξαηηέξσ ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ, ψζεζαλ πξφζθαηα θαη ηηο ηξάπεδεο 

ζηελ αλαδήηεζε θαηαζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

Δπηθξάηεζε θπζηθά ε άπνςε φηη νη αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ήηαλ πιένλ ιηγφηεξν 

επαίζζεηεο ζε αιιαγέο θαη, επνκέλσο πην ζίγνπξεο θαζψο φπσο ήδε είλαη γλσζηφ ε 

έιιεηςε ρξεκάησλ(ξεπζηφηεηαο) είλαη ε πεγή ησλ πεξηζζφηεξσλ αλ φρη φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο εμεχξεζεο θεθαιαίσλ ήηαλ θαη 

ε παξνρή πςειφηεξσλ επηηνθίσλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο θαηαζέζεσλ ψζηε λα ηνπο 

πξνζειθχζνπλ-δειεάζνπλ. Κεηά απφ φια απηά πάληα αθνινπζεί κηα θξίζε, έλα 

αλαπφθεπθην θξαρ, κηα κεγάιε πηψζε. Γελ θαηεγνξείηαη φκσο ε θεξδνζθνπηθή 

δηάζεζε θαη καλία νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο, αιιά κεηά απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν 

ζπκνχ, απηνθξηηηθήο θαη εθηφμεπζεο θαηεγνξηψλ, ν ζπλνιηθφο ζπκφο ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ησλ αηφκσλ πνπ ζην παξειζφλ απνηεινχζαλ αληηθείκελν κεγάινπ 
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ζεβαζκνχ γηα ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ νμχηεηα ηνπ πλεχκαηνο ηνπο φζνλ αθνξά 

ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Σν θχξην δίδαγκα απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη φηη, καθξνπξφζεζκα, ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ 

αδηάθνπε αχμεζε ηνπ ρξένπο ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο είρε 

θζάζεη ζην ηέξκα ηνπ. Ζ εμαηξεηηθή απηή πεξίνδνο νθεηιφηαλ ζηνλ ζπλδπαζκφ δπν 

παξαγφλησλ: 

 

 ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνθιεηζηηθά ζηξακκέλεο ζηε δεκηνπξγία αμηψλ 

γηα ηνπο κεηφρνπο ζηε Γχζε. 

 ηελ επέθηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο ΔΓ κε ηελ 

άλνδν ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ, θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε πνιχ 

κεγαιχηεξε αγνξά εξγαζίαο κε παγθφζκην πιεφλαζκα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ1. 

 

ε αθαδεκατθφ επίπεδν, γηα ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ηξεηο θαηεγνξίεο ππνδεηγκάησλ. 

 

i. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ππνδείγκαηα πνπ ηψξα 

ραξαθηεξίδνληαη σο ππνδείγκαηα πξψηεο γεληάο(κεηέπεηηα ηεο θξίζεο ησλ 

ηζνδπγίσλ πιεξσκψλ ηνπ Κεμηθνχ 1973-82,ηεο Αξγεληηλήο 1978-81 θαη ηεο 

Υηιήο 1983). 

ii. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ππνδείγκαηα ησλ απηφ-

εθπιεξσκέλσλ θξίζεσλ ή ππνδείγκαηα δεχηεξεο γεληάο.  

iii. Ζ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα ππνδείγκαηα ησλ ρξεκαην-πηζησηηθψλ 

θξίζεσλ ή αιιηψο ππνδείγκαηα ηξίηεο γεληάο. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη πξνθχςεη έλα λέν κνληέιν(ππφδεηγκα) ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ θξίζεσλ. Βάζεη απηνχ, νη θξίζεηο δελ πξνθχπηνπλ, 

απφ θάπνηα αλεχζπλε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο φπσο ε δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ, ν εζηθφο θίλδπλνο θαη δξάζε ησλ θεξδνζθφπσλ. Σν πξαγκαηηθφ αίηην, 

εδξάδεηαη ζηε ινγηθή φηη νη ζηελέο ζρέζεηο-δηαπινθή κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ηνκέα επηηξέπνπλ ζην πξψην λα επηδνζεί ζην θπλήγη ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ, 

φηαλ ππάξρνπλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο ζε φξνπο αζθνχκελεο 

πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ζπλαίλεζεο ηεο θπβέξλεζεο. 
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2. Σν Υξένο ηεο Διιάδαο πλνπηηθά. 

Ζ αλαδήηεζε εμσηεξηθψλ δαλείσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ρξεψλ πέξαζε απφ 

δηάθνξα ζηάδηα πνπ φκσο είραλ έλα θχξην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, ηελ πηψρεπζε. 

Θάζε δάλεην απνηεινχζε θαη κηα πξφθιεζε ζε ηπρνδηψθηεο, Έιιελεο θαη μέλνπο 

θαη θνξηηθνχο δηακεζνιαβεηέο λα εθκεηαιιεπζνχλ ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο. 

Δμ αξρήο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη 

ηξαπεδψλ ζε δεηήκαηα δαλείσλ ραξαθηήξηδαλ δπζθνιίεο γηα ζπκθσλία σο πξνο 

ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ, εληάζεηο, ακνηβαία 

θαρππνςία πιενλεμία ησλ δαλεηζηψλ θαη θαθνδηαρείξηζε ηνπ νθεηιέηε. πρλά, νη 

δηεπζεηήζεηο ηνπ ρξένπο πνπ ζπκθσλνχζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηνπο 

δαλεηζηέο επεξεάδνληαλ απφ ηνπο κεηαβαιιφκελνπο γεσζηξαηεγηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο θαζψο θαη απφ ηα ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηνπο. 

2.1 Γαλεηζκφο θαη πησρεχζεηο ζηελ Διιάδα. 

Ζ λενειιεληθή δαλεηαθή εκπεηξία άξρηζε ήδε κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν ρξνληθφ ησλ δαλείσλ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη νη 

πνιηηηθέο εγεζίεο ηνπ ηφπνπ έηεηλαλ θαηά δηαζηήκαηα λα ζεσξνχλ δάλεηα 

πεξίπνπ σο ηαθηηθφ έζνδν κε δηάθνξεο αηηηνινγίεο. Ζ ρψξα δπζθνιεχηεθε λα 

εμππεξεηήζεη ηα ρξέε ηεο απφ δάλεηα ηεο εμ αξρήο. Σν 1827 ε Γ‟ Δζληθή 

πλέιεπζε θήξπμε ζηάζε πιεξσκψλ θαζψο ε ρψξα αδπλαηνχζε λα ηα 

εμππεξεηήζεη νκαιά(λα πιεξψζεη δειαδή ηνθνρξενιχζηα). Ζ επφκελε πηψρεπζε 

πνπ είρε κνληκφηεξεο ζπλέπεηεο ζπλέβε ην 1893. Ζ δήισζε ηνπ ηφηε 

πξσζππνπξγνχ Υαξίιανπ Σξηθνχπε «δπζηπρψο επησρεχζακελ» έρεη κείλεη ζηελ 

ηζηνξία. Δίρε πξνεγεζεί εθηεηακέλνο δαλεηζκφο ηεο ρψξαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο κε 

θαθνδηαρείξηζε.2  Κηα ζπλέπεηα ηεο πηψρεπζεο ήηαλ φηη επηβιήζεθε ζηελ ρψξα 

απφ ηνπο δαλεηζηέο απζηεξφηεξνο δηεζλήο νηθνλνκηθφο έιεγρνο πνπ δηαηεξήζεθε 

γηα δεθαεηίεο. Ζ επφκελε κεγάιε πηψρεπζε ζπλέβε ην 1932 φηαλ ζηελ Διιάδα, 

ζην απφγεην ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα ρξέε έθζαζαλ ζην 150% ηνπ 

ΑΔΠ. Ζ θπβέξλεζε δηέθνςε πξνζσξηλά ηηο πιεξσκέο ηφθσλ θαη ρξενιπζίσλ 

θαζψο ε νηθνλνκία πεξηήιζε ζε θξίζε θαη ρξεηαδφηαλ πεξίπνπ 40% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε δαλείσλ. 

2.2 Η ειιεληθή θξίζε ρξένπο ζήκεξα. 

Σα κεγάια άικαηα ζηα ειιείκκαηα έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80(ηελ πεξίνδν ηνπ 

ιατθηζκνχ). Υξεκαηνδνηήζεηο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ κε εθηεηακέλν δαλεηζκφ θαη 

λέα ρξέε, δηφγθσζαλ ην θξάηνο δεκηνπξγψληαο λένπο θξαηηθνχο θνξείο θαη 

απμάλνληαο ηε δεκφζηα απαζρφιεζε. Ζ νηθνλνκία ζαθέζηαηα κε ηηο επηπιένλ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ πεξηήιζε ζε 

ζηαζηκφηεηα. Αλαθνξηθά ην 1981 ηα ρξέε αλέξρνληαλ κφιηο ζε 39% ηνπ ΑΔΠ 

θαζηζηψληαο ηα δηαρεηξίζηκα κεγέζε. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα κε ηελ νηθνλνκία ζε 
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ζηαζηκφηεηα ηα ρξέε είραλ δηνγθσζεί θηάλνληαο πεξίπνπ ην 100% ηνπ ΑΔΠ. 

Κεηά ην 1996 ε Διιάδα έζεζε σο ζηφρν ηελ έληαμε ζηελ εθθνιαπηφκελε ηφηε 

ΟΛΔ(Δπξσδψλε) θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΣηΔ. Παξφια απηά, έσο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα κεηψζεθαλ θαη ν ιφγνο ηνπ 

ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζηαζεξνπνηήζεθε, κε παξάιιειε αχμεζε ησλ ρξεψλ ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο. 

 

  

2.3 Πξφζβαζε ζηηο Αγνξέο. 

Ζ ΔΔ είρε δεζκεπζεί ήδε απφ ην 2012 λα αλαδεηήζεη ηξφπνπο γηα ηε δηεπζέηεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ππφ ηνλ φξν φηη ε Διιάδα ζα εθάξκνδε ην πξφγξακκα 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Σν Κάην ηνπ 2016 επηηεχρζεθε ζπκθσλία ζηελ 

Δπξσνκάδα γηα ηελ ειάθξπλζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. ηηο 25 Κάηνπ 2016 ε 

Δπξσνκάδα ζπκθψλεζε ζε έλα γεληθφ πιαίζην παξέκβαζεο γηα ηελ ειάθξπλζε 

ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο ζε ηξία ζηάδηα.3  

i. Δπηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ηνπ EFSF. 

ii. Κείσζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

επηηνθίσλ κέζσ θεθαιαίσλ ησλ κεραληζκψλ EFSF/ESM. 

iii. Γηα ηελ επαλαγνξά ρξένπο ηνπ 2νπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο(2017), 

ηίζεηαη φξην ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ. 

Κεζνπξφζεζκα ε Δπξσνκάδα βαζηδφκελε ζε αλαζεσξεκέλε αλάιπζε ηεο 

βησζηκφηεηαο, ζα εμεηάζεη αλ ρξεηάδνληαη πξφζζεηα κέηξα ειάθξπλζεο ηνπ 

ρξένπο φπσο πεξαηηέξσ επηκήθπλζε ησλ δαλείσλ EFSF, θαη ζηαδηαθή 

επηζηξνθή ησλ θεξδψλ ησλ νκνιφγσλ πνπ δηαθξαηνχλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο. 

κσο, ε Δπξσνκάδα εκκέλεη ζηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 3,5% 

ην 2018 θαη εθηηκά φηη αλ ην πξφγξακκα εθαξκνζζεί θαη ιεθζνχλ ηα κέηξα 

ειάθξπλζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην ρξένο ζα θαηαζηεί βηψζηκν θαη ε 

Διιάδα ζα απνθηήζεη ζηαδηαθά πξφζβαζε ζηηο αγνξέο. 

2.4 Γηαρξνληθέο Παζνινγίεο. 

Γεγνλφο είλαη φηη ε Διιάδα απηνπεξηνξίζζεθε θαη επηηεξείηαη ζηνπο ηνκείο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην Κλεκφλην πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα απφ ηελ 

Σξηκεξή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηέλεςαλ ηα πεξηζψξηα γηα απηφλνκε άζθεζε 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ηελ νπζία φκσο, ε ζπξξίθλσζε ηεο 

εζληθήο απηνλνκίαο δελ άξρηζε απφ ην Κλεκφλην, αιιά δπζδηάθξηηα θαηαξράο, 

νθζαικνθαλψο κεηά ηελ θξίζε ηνπ 2008, κε ηε δηνιίζζεζε ηεο ρψξαο ζηελ 

ππεξρξέσζε. Σν Κλεκφλην απιά θσδηθνπνίεζε ηηο ζπλέπεηεο ηεο εμέιημεο απηήο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

 Σηο επίζεκεο πησρεχζεηο ζπλφδεπαλ πνιηηηθέο αλαηαξάμεηο θαη πξνηάζεηο γηα 

παξαπνκπή ησλ «ππεχζπλσλ» γηα θαηαρξήζεηο ζε δίθε. Έηζη, ν έιεγρνο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ησλ δχν δαλείσλ ηεο αλεμαξηεζίαο πνπ μεθίλεζε ην 1827 κεηά απφ 
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αξγφζπξηεο δηαδηθαζίεο θαηέιεμε ζε παξαπνκπή ζε δίθε πνπ δελ είρε πεξαησζεί 

κέρξη ην 1975 φηαλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί πνπ βξηζθφηαλ θαη, 

πηζαλφλ, νπδέπνηε πεξαηψζεθε. Δπηπιένλ, ην 1891 βνπιεπηέο δήηεζαλ θαη ιίγν 

έιεηςε λα πεηχρνπλ παξαπνκπή ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε ζην Δηδηθφ δηθαζηήξην 

κε ην ζθεπηηθφ φηη κέξνο ησλ δαλείσλ πνπ είρε αλαιάβεη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνπο νπνίνπο είραλ ζπλνκνινγεζεί. Ζ ίδηα ηζηνξία ζα επαλαιεθζεί ην 1989-

90(παξαπνκπή Αλδξέα Παπαλδξένπ ζην Δηδηθφ δηθαζηήξην θπξίσο γηα ηε 

ιεγφκελε «αγνξά ηνπ αηψλα» αιιά θαη ηελ αζψσζή ηνπ), ην 1993-4(παξαιίγν 

παξαπνκπή ηνπ Θ. Κεηζνηάθε) θαη ην 2015 ζε άιιν επίπεδν κε ηελ θαηαδίθε 

ηνπ Άθε Σζνραηδφπνπινπ γηα πξνκήζεηεο. 

 Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε αζάθεηα ησλ ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ 

θαη ηα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα πνπ κεηέξρνληαλ νη θπβεξλήζεηο. Οη ειιείςεηο θαη 

νη αιινηψζεηο ζηνηρείσλ κείσλαλ θπζηθά ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ςήθηδαλ λφκνπο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

εθαξκφζνπλ. Αμηνζεκείσην θαζίζηαηαη ην γεγνλφο, φηη ζηα πεξηζζφηεξα 

επεηζφδηα δαλεηζκνχ θαη πηψρεπζεο ηνπ 19νπ αηψλα ζεκεηψλνληαη θαηλφκελα 

θαθνδηαρείξηζεο θαη εληππσζηαθέο απάηεο ησλ πάζεο θχζεο εγρψξησλ θαη 

μέλσλ δηακεζνιαβεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ε πξψηε δαλεηαθή ζχκβαζε ηνπ 2010 

νπζηαζηηθά δηέζσζε ηηο ηξάπεδεο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο πνπ είραλ 

«εθηεζεί» ζε κεγάιν βαζκφ δαλείδνληαο ηελ Διιάδα θαη θηλδχλεπαλ κε 

θαηάξξεπζε ζε κηα ζηηγκή πνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ είρε ζπλέιζεη αθφκα 

απφ ηελ θξίζε ηνπ 2007-8.4 Δπηπξφζζεηα, ελεπιάθεζαλ ηα «εηδηθά εμαγσγηθά 

ζπκθέξνληα» θπξίσο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγνξά νπιηθψλ ζπζηεκάησλ – γεξκαληθψλ ππνβξπρίσλ5(Ζ Αζήλα αξλήζεθε λα 

παξαιάβεη ηα ππνβξχρηα φηαλ δηαπίζησζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πξψην απφ 

ηα ηέζζεξα) θαη ησλ γαιιηθψλ θξεγαηψλ6(Ζ Γαιιία ελδηαθεξφηαλ λα πσιήζεη 

ζηελ Διιάδα έμη θξεγάηεο, δέθα πέληε ειηθφπηεξα έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη έσο 

ζαξάληα καρεηηθά Rafale). ια απηά εθπιήζζνπλ κφλν φζνπο πξνζεγγίδνπλ ηα 

δηεζλή δεηήκαηα ηδεαιηζηηθά ή ζπγρένπλ ην δένλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

3. Σν Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο.   

 

3.1 Σν ρξένο ηεο Διιάδαο πξηλ απφ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Γεληθά, απφ ηα παιαηά ρξφληα θαζίζηαηαη ζαθέο θαη πξνθαλέο φηη ε 

απμεκέλε παξαγσγή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκθάληζε πνηθηιίαο αγαζψλ 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε αληαιιαγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη ζπλαιιαγέο 

φκσο δελ γίλνληαλ κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο αιιά κε 

αληηπξαγκαηηζκφ(barter) δειαδή κε άκεζε αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζίαδε ε εκπξάγκαηε νηθνλνκία μεπεξάζηεθαλ ινηπφλ κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ ρξήκαηνο7. Ζ επηλφεζε ηνπ ρξήκαηνο νδήγεζε απφ ηελ άκεζε 

ή απεπζείαο αληαιιαγή ηεο εκπξάγκαηεο νηθνλνκίαο ζηελ έκκεζε ζπλαιιαγή 

ηεο εγρξήκαηεο νηθνλνκίαο. 
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3.1.1 Γεκηνπξγία ρξήκαηνο απφ ηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο. 

Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο απνηειείηαη απφ ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία 

(θέξκαηα θαη ηξαπεδνγξακκάηηα) θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. Ζ λνκηζκαηηθή 

θπθινθνξία θαζνξίδεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηελ θεληξηθή ή εθδνηηθή ηξάπεδα ηεο 

θάζε ρψξαο. 

 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο φκσο είλαη νη θνξείο δεκηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

εθείλνπ ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηηο θαηαζέζεηο φςεσο. 

Θχξηεο εξγαζίεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδψλ είλαη ε απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη 

ε ρνξήγεζε δαλείσλ(πηζηψζεσλ). Γαλείδνληαη επνκέλσο, θεθάιαηα απφ ην 

θνηλφ, απφ ηνπο θαηαζέηεο θαη γη‟ απηφ ε θαηάζεζε απνηειεί γηα ηελ ηξάπεδα 

ππνρξέσζε θαη εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ πιεπξά ηνπ παζεηηθνχ. Οη 

πηζαλφηεηεο κείσζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ απηψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. ηαλ ε ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηαζέζεηο ηεο γηα λα παξάζρεη 

θάπνην δάλεην ηφηε απμάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα απμάλεη αιιά θαη λα κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή 

πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο. Κείσζε επέξρεηαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

αλάιεςε, νπφηε θαη ιεηηνπξγεί  ν ίδηνο κεραληζκφο. 

3.1.2 Οη πλέπεηεο ησλ θξαηηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ν δαλεηζκφο.  

Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ην πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο 

ησλ ειιεηκκάησλ. 

1. Ζ Οηθαξληηαλή Ηζνδπλακία 

Ζ ηδέα ηεο Ρηθαξληηαλήο Ηζνδπλακίαο είλαη φηη νη άλζξσπνη επηιέγνπλ ηελ 

ηξέρνπζα θαηαλάισζή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κειινληηθνχο θφξνπο πνπ 

ππνλννχληαη απφ ην πθηζηάκελν δεκφζην ρξένο. Ζ Ρηθαξληηαλή πξνζέγγηζε 

ζπλεπψο ππνζέηεη φηη νη θαηαλαισηέο βαζίδνπλ ηε δαπάλε ηνπο φρη κφλν ζην 

ηξέρνλ αιιά θαη ζην εηζφδεκα πνπ ζα απνθηήζνπλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο, θάηη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ην ηξέρνλ φζν θαη ην κειινληηθφ 

εηζφδεκα. Σν ζεψξεκα ηεο ξηθαξληηαλήο ηζνδπλακίαο ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ην 

πιέγκα ηεο θευλζηαλήο αλάιπζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην θαζηεξσκέλν IS-LM 

ππφδεηγκα. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο θνξν9ινγίαο κε δαλεηζκφ, κε δεδνκέλν ην 

χςνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ :8  

i. Απμάλεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα. 

ii. Κεηψλεη ηε ζπλνιηθή απνηακίεπζε. 

iii. Δληζρχεη ηε ζπλνιηθή, ελεξγφ δήηεζε. 

iv. Τςψλεη ην επηηφθην. 

v. Δθηνπίδεη ηελ ηδησηηθή επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

vi. Κεηψλεη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο. 
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2. Ζ Λενθιαζηθή Άπνςε 

          Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηε Ρηθαξληηαλή ηζνδπλακία σο πξνο ην φηη ην άηνκν, 

πξνγξακκαηίδεη ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά κε νξίδνληα απνθιεηζηηθά ηελ 

πξνζδνθψκελε δηάξθεηα ηεο δηθήο ηνπ (πεπεξαζκέλεο) δσήο θαη νη ππνζηεξηθηέο 

ηεο ζεσξνχλ φηη ηα θξαηηθά ειιείκκαηα θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα 

αζθήζεη επηδξάζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.9 

3. Θευλζηαλή Ξξνζέγγηζε  

ηελ Θευλζηαλή αλάιπζε, ε αγνξά δεκφζησλ ρξενγξάθσλ απμάλεη ηνλ θαζαξφ 

πινχην ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά ν πιεζσξηζκφο δηαβξψλεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, κε απνηέιεζκα λα εμνπδεηεξψλεη θάζε αχμεζε ζηνλ πξαγκαηηθφ 

πινχην ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ. Πξνηείλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

(απνπιεζσξηζκέλνπ) ειιείκκαηνο θαη φρη ην έιιεηκκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. Δηδηθά, 

αλ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξαγκαηηθφ έιιεηκκα πιήξνπο απαζρφιεζεο ηφηε απηά πνπ 

εκθαλίδνληαη σο ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, κε ηε ζπλεζηζκέλε έλλνηα ηνπ 

φξνπ, είλαη ζηελ νπζία πιενλάζκαηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεη θαη θαηά ζπλέπεηα, ν 

ξπζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επεξεάδεηαη ζεηηθά.10 

 Θάζε ζπγθεθξηκέλν δεκφζην δάλεην αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απφ ηηο 

πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο δεκφζησλ δαλείσλ, δειαδή κπνξεί λα είλαη 

ηαπηφρξνλα εζσηεξηθφ αλαγθαζηηθφ ή πάγην παξαγσγηθφ. πλνπηηθά, ν δεκφζηνο 

δαλεηζκφο κπνξεί λα είλαη σο εμήο:11 

i. Γαλεηζκφο απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο. 

ii. Αλαγθαζηηθά δάλεηα κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν.(εμαλαγθαζκφο θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηηο εθάζηνηε γηα επελδχζεηο ζηα θξαηηθά νκφινγα) 

iii. Υξεκαηνδφηεζε κε έθδνζε λένπ ρξήκαηνο. 

iv. Δζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο δαλεηζκφο. 

v. Παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα. 

vi. Καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο. 

Σν ρξένο απφ κηα εζηθή ζηάζε ζηε ζπκβίσζε ησλ αλζξψπσλ κεηαηξάπεθε απφ ηελ 

ηεξαξρία, ην θξάηνο, ην ρξήκα θαη ηε βία, ζε βάξνο. Σν ρξένο ζπλδέεηαη κε ηα 

δεκφζηα έζνδα θαη έμνδα θαη ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Οη 

ζπλνιηθέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε, ζην 

πξσηνγελέο έιιεηκκα, δειαδή ην πνζφ θαηά ην νπνίν νη δαπάλεο ρσξίο ηφθν 

ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα θαη ζηηο πιεξσκέο ηφθνπ.12 Κηα θπβέξλεζε πνπ παξνπζηάδεη 

έιιεηκκα θαηαθεχγεη ζε δαλεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ην θαιχςεη. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγείηαη ρξένο. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξένπο πεξλά κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ζε επφκελε θάζε ην κεδεληζκφ ηνπ ψζηε λα κελ πξνζζέηεη λέν 

ρξένο ζε απηφ πνπ ήδε έρεη ζπζζσξεπηεί απφ πξνεγνχκελα έηε. 

3.1.3 Γηεζλή δάλεηα θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 

Κηα απφ ηηο γλσζηφηεξεο πεξηπηψζεηο δηεζλνχο δαλεηζκνχ ρψξαο είλαη θαη ε 

πεξίπησζε ηεο ζχλαςεο δαλείσλ απφ ηελ Διιάδα ην 1824 θαη 1825 ζηελ Αγγιία, 

γλσζηά θαη σο δάλεηα ηεο Αλεμαξηεζίαο (Independence Loans). Ζ πην ζεκαληηθή 
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φκσο πηπρή ησλ δαλείσλ ήηαλ φηη ζήκαηλε αλαγλψξηζε ηνπ αγσληδφκελνπ έζνπο σο 

εκπφιεκνπ θξάηνπο θαη δεκηνπξγνχζε ζπκκάρνπο πνπ ελδηαθέξνληαλ ηνπιάρηζηνλ 

λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπο θαη ίζσο αθφκα πην 

ζπκθέξνπζεο γη‟ απηνχο ζρέζεηο. Σα ςεθίζκαηα ησλ εζλνζπλειεχζεσλ 

αθνινχζεζαλ ηελ άπνςε λα κελ εθπνηεζεί ε γε πνπ πεξηήιζε ζηνπο Έιιελεο αιιά 

λα ππφθεηηαη ζε ππνζήθε κε ηελ έλλνηα ηεο εγγπεηηθήο βάζεσο ζε πεξίπησζε 

ζπλάςεσο εμσηεξηθψλ δαλείσλ, νπφηε νη Έιιελεο αλαιάκβαλαλ ζαλ έζλνο ηελ 

επζχλε ησλ αιιειέγγπσλ εγγπεηψλ έλαληη ησλ δαλεηζηψλ. Σε ξήηξα απηή δελ 

άθεζαλ αρξεζηκνπνίεηε νη μέλεο ρψξεο. 

 Σν πξψην δάλεην ήηαλ 800.000 ιίξεο, είρε πξνζεζκία εμφθιεζεο αξρηθά 

ηξηάληα έμη έηε, κε θαηαβνιή ρξενιπηηθψλ δφζεσλ πνπ ηζνχηαλ κε ην 1% ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ο ηφθνο αλεξρφηαλ ζε 5% θαη ην δάλεην εθδφζεθε πξνο 59% ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο. 

 Σν δεχηεξν δάλεην ήηαλ 2.000.000 ιίξεο, ζπλάθζεθε ζην Ινλδίλν θαη ην 

αλέιαβαλ νη Αδειθνί Ρηθάξδνη. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ δαλείνπ 

ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1825 θξαηήζεθαλ απφ ηηο εθδφηξηεο ηξάπεδεο: 

i. Γηα ηφθνπο ησλ δπν πξψησλ εηψλ:200.000 ιίξεο. 

ii. Γηα ρξενιχζηα ελφο έηνπο ίζα κε 1% ηνπ δαλείνπ:20.000 ιίξεο. 

iii. Γηα πξνκήζεηα πιεξσκήο ηφθσλ, 2% επί ησλ ηφθσλ:4.000 ιίξεο. 

iv. Γηα πξνκήζεηεο, κεζηηείεο θαη έμνδα ζπλνκνινγήζεσο ηνπ δαλείνπ, εθάπαμ 

πνζνζηφ 3% επί ηνπ δαλείνπ:60.000 ιίξεο. 

Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ αλέξρνληαλ ζε 816.000 ιίξεο. 

Άξρηζαλ ηφηε νη παξαγγειίεο πινίσλ, νη πξνζιήςεηο ζηξαηεγψλ θαη νη εμαγνξέο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ησλ λέσλ νκνινγηψλ, ρσξίο λα ζηέιλνληαη ηα ρξήκαηα ζηελ Διιάδα. 

 Ζ κε χπαξμε πνηληθψλ ξεηξψλ ζηηο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο θαη απφπινπ ησλ 

πινίσλ νδήγεζε ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαηαζθεπήο απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο 

λαππεγνχο. Χο εγγχεζε γηα ηε πιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ησλ δχν δαλείσλ δφζεθαλ 

φια ηα δεκφζηα έζνδα ελψ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ δχν δαλείσλ 

φια ηα εζληθά θηήκαηα.13 

 Σν 1826 έγηλε δηαθνπή ησλ πιεξσκψλ εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ αιιά ην 

1832 ζπλάθζεθε λέν δάλεην 60 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, κε επηηφθην 5% θαη 

εμφθιεζε ζε ηξηάληα έμη έηε. 

 Σν 1868 θαη κεηά ηελ αδπλακία εμφθιεζεο πφξσλ απφ ηελ εγρψξηα 

ρξεκαηαγνξά θαη ηνλ δηεζλή θινληζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο 

ιφγσ αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ 1824-1825 θαη ηελ αλαζηνιή πιεξσκήο 

ην 1843, ηνπ δαλείνπ ηνπ 1832, ε θπβέξλεζε εμέδσζε ρξήκα πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο ακπληηθέο ηεο δαπάλεο.14 

 Ζ δπζθήκηζε ηεο Διιάδαο πξνέθπςε απφ ηελ αλαζηνιή, ην 1827, ηεο 

εμππεξέηεζεο- απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ πνπ νδήγεζε ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο ρψξαο 

επί πνιιά έηε απφ ηα Δπξσπατθά ρξεκαηηζηήξηα.15 
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3.1.4 Η Διιάδα κέινο ηεο Λαηηληθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. 

Ζ Διιάδα ζην πιαίζην εμεχξεζεο πφξσλ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ηεο πξνβιεκάησλ απφ ηα πξψηα ρξφληα πνπ ζπζηάζεθε σο θξάηνο εμέηαζε ηε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη κέινο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Ζ λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε ηεο 

Δπξψπεο δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ εγρείξεκα λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία. Γηα ηελ Διιάδα θαη ηε δξαρκή ηα δηδάγκαηα ηνπ 

παξειζφληνο είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λεφηεξνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, νη θπβεξλήζεηο θαηέβαιαλ πξνζπάζεηεο, πνιιέο θνξέο 

επψδπλεο, λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δηεζλείο λνκηζκαηηθέο εμειίμεηο. 

 ηελ Δπξψπε ηνπ 19νπ αηψλα δχν ρψξεο αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θπξηαξρία, ε Κεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία. Ζ Κεγάιε 

Βξεηαλία απφ ην 1717 αθνινπζνχζε de facto έλαλ θαλφλα ρξπζνχ. Ζ Γαιιία είρε 

πηνζεηήζεη ηνλ δηκεηαιιηζκφ θαη ην 1785 φξηζε ηελ αλαινγία ηηκήο ρξπζνχ-αξγχξνπ 

ζην 1:15,5, πνπ παξέκεηλε ζηαζεξή σο ηελ έλαξμε ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ 

Ιαηηληθή Λνκηζκαηηθή Έλσζε ζεσξείηαη απφ πνιινχο ηζηνξηθφ αλάινγν ηνπ 

πξφζθαηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Λνκηζκαηηθήο Έλσζεο. Σν φθεινο απφ 

ηε δεκηνπξγία ηεο Ιαηηληθήο Λνκηζκαηηθήο Έλσζεο ήηαλ ν κεηξηαζκφο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηελ αγνξαία ηηκή ηνπ ρξπζνχ θαη ηνπ αξγχξνπ πνπ πξνθαινχληαλ 

απφ ηηο αλαθαιχςεηο λέσλ θνηηαζκάησλ ηνπ πνιχηηκνπ κεηάιινπ. 

 Ζ Διιάδα πηνζέηεζε ηνλ δηκεηαιιηζκφ ην 1833 κε ηελ εηζαγσγή ηεο δξαρκήο 

ηνπ ζσλα. Ζ δξαρκή βαζηδφηαλ ζην δίζηειν, έλα θαη‟ εμνρήλ αξγπξφ λφκηζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ηζπαληθψλ απνηθηψλ ηεο Λφηηαο 

Ακεξηθήο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εχθνιε παξαράξαμή ηνπ. Οη ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο απφ ηε κεξηά ηνπο πξνζδνθνχζαλ φηη κε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηε 

Ιαηηληθή Λνκηζκαηηθή Έλσζε ζα επηιπφηαλ ην λνκηζκαηηθφ πξφβιεκα. Πξψηνλ, ε 

ρψξα δελ ζα αληηκεηψπηδε πιένλ ζπαληφηεηα ρξήκαηνο, αθνχ νη εγρψξηεο 

ζπλαιιαγέο ζα δηεμάγνληαλ θαη ζε γαιιηθά θξάγθα. Γεχηεξνλ, ε ζχλδεζε ηεο 

δξαρκήο κε ην γαιιηθφ θξάγθν ζε κηα ζηαζεξή ηηκή ζα κεηξίαδε ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο θαη, ηξίηνλ, ζα βειηησλφηαλ ε πξφζβαζε ζηε δηεζλή 

ρξεκαηαγνξά ηνπ Παξηζηνχ. Ζ πξνεηνηκαζία παξφια απηά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε 

Ιαηηληθή Λνκηζκαηηθή Έλσζε θαζπζηέξεζε θαη ε έλσζε απέηπρε. 

 Ζ Έλσζε απέηπρε επεηδή ππήξμε πεξηνξηζκέλνο ν έιεγρνο ηεο λνκηζκαηηθήο 

θπθινθνξίαο απφ ηα κέιε-θξάηε. Αθεηέξνπ επεηδή δελ δηαζθαιηδφηαλ ε αμία ησλ 

λνκηζκάησλ θαη δελ ιεηηνπξγνχζε θάπνηα θεληξηθή ηξάπεδα. Ζ δηάιπζε ηεο 

Ιαηηληθήο Λνκηζκαηηθήο Έλσζεο απνδίδεηαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο «απνθιίλνπζα 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ κειψλ ηεο». 
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3.1.5 Καηαγξαθή-Αλαθνξά ζην δεκφζην ρξένο πξηλ απφ ην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν.  

Κηα αμηνζεκείσηε θαηαγξαθή ηνπ πξνπνιεκηθνχ εμσηεξηθνχ ρξένπο γίλεηαη απφ 

ηνλ Θιαχδην Κπαληαινχθα, πξψελ θαζεγεηή ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο 

θαη πξψελ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο ηαηηζηηθήο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 16 

Θαηαγξάθεη ηξηάληα ηξεηο πεξηπηψζεηο εμσηεξηθψλ δαλείσλ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1833-1940, νη νπνίεο θαζίζηαληαη άμηεο αλαθνξάο. 

 Γηαθπβεξλεηηθφ Γάλεην 60.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1833. Ο θπβεξλήηεο 

Θαπνδίζηξηαο βξήθε ηα εζληθά θηήκαηα ππνζεθεπκέλα ζηνπο Άγγινπο 

νκνινγηνχρνπο ησλ δπν εμσηεξηθψλ δαλείσλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 120.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1881 κε επηηφθην 5%. 

Σν δάλεην ήηαλ εμνθιεηέν ζε 40 έηε κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ 

εθηάθησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 170.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1884 κε επηηφθην 5%. 

θνπφο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε άξζε ηεο ηφηε αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο ησλ 

ηξαπεδηθψλ γξακκαηίσλ, ε ελέξγεηα ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ παξαζθεπψλ 

θαη ε θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 150.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1887 κε επηηφθην 4%. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλείνπ ήηαλ ε θάιπςε ειιεηκκάησλ ηεο θξαηηθήο 

δηαρεηξίζεσο, ε εμφθιεζε πξνθαηαβνιψλ πνπ είραλ δνζεί ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην απφ μέλεο ρψξεο θαη ηξάπεδεο θαη ε εμππεξέηεζε παιαηψλ εζληθψλ 

δαλείσλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 155.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1889 κε επηηφθην 4%. 

θνπφο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε εμφθιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απφ εζσηεξηθφ 

πξνζσξηλφ δάλεην θαζψο θαη ε εμφθιεζε ππνινίπνπ θεθαιαίνπ ηξηψλ 

εζσηεξηθψλ εζληθψλ δαλείσλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 89.875.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1890 κε επηηφθην 5%. 

θνπφο ηνπ ήηαλ ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ θαηαζθεπήο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Πεηξαηψο-Ιαξίζεο-πλφξσλ θαη ησλ 

δηαθιαδψζεσλ απηήο. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 100.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1893 κε επηηφθην 5%. 

Ζ πξφβιεςε ηνπ δαλεηζκνχ απέβιεπε ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ εζφδσλ γηα 

ηελ πιεξσκή ιεγφλησλ ηνθνκεξηδίσλ απφ ηνλ Ηνχλην 1893 κέρξη ηνλ Ηνχιην 

1895, ηελ εμφθιεζε πξνζσξηλνχ δαλείνπ ηνπ έηνπο 1892 πνζνχ 16.500.000 

ρξπζψλ θξάγθσλ, ηελ κεξηθή εμφθιεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ πνπ 

νθείινληαλ ζε ρξπζφ.(Αδπλακία απνπιεξσκήο κε ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε 

ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε ηελ 01/09/1893 «Γπζηπρψο, Θχξηνη, Δπησρεχζακελ» 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 170.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1898 κε επηηφθην 2,5%. 

Όζηεξα ηνλ αηπρή γηα ηελ Διιάδα Διιελν-Σνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897, ηα 

νηθνλνκηθά ηεο Διιάδαο ηέζεθαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ πιεξσκή 

150.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ζηελ Σνπξθηθή θπβέξλεζε γηα επαλνξζψζεηο 
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απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα πφιεκν. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ 20.000.000 γηα 

θάιπςε θξαηηθψλ δαπαλψλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 56.250.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1902 κε επηηφθην 4%. 

θνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ θάιπςε ησλ εμφδσλ απνπεξαηψζεσο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ κήθνπο πιένλ 400 ρηιηνκέηξσλ απφ Πεηξαηά πξνο ην 

ηαπξφ Φαξζάισλ κε πξφβιεςε πξνέθηαζεο ηεο γξακκήο. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 20.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1907 κε επηηφθην 5%. 

Ιφγσ αλεπάξθεηαο ησλ ηαθηηθψλ πφξσλ λα εληζρχζνπλ ην Σακείν Δζληθήο 

Άκπλαο ζπλάθζεθε ην αληίζηνηρν δάλεην. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 150.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1910 κε επηηφθην 4%. 

Πξννξηζκφο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε εμφθιεζε πξνθαηαβνιήο ζην Γεκφζην πνζνχ 

40.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ, ε θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθψλ, ιηκεληθψλ, 

αληηπιεκκπξηθψλ θαη απνμεξαληηθψλ έξγσλ θαζψο θαη ε θάιπςε θξαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, δαπαλψλ πξαγκαηνπνηήζεσο ηνπ δαλείνπ θαη ειιεηκκάησλ 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 500.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1914 κε επηηφθην 5%. 

Σν δάλεην πξννξηδφηαλ γηα εμφθιεζε παιαηφηεξσλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 

130.000.000 ρξπζψλ θξάγθσλ, γηα πιεξσκή ησλ αλαγθαίσλ δαπαλψλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ λένπ δαλείνπ θαη γηα θξαηηθέο δαπάλεο δηνηθήζεσο ησλ 

λέσλ πξνζαξηεκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 12.132.500 ρξπζψλ θξάγθσλ ην 1915 κε επηηφθην 3% 

 Κε νκνινγηαθφ δάλεην 48,236,629 δνιαξίσλ ΖΠΑ ην 1918 κε επηηφθην 4%. 

Ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδε ε Διιάδα θαηά ηνλ Πξψην 

Παγθφζκην Πφιεκν , ζηηο 10/02/1918 ζην Παξίζη ππνγξάθεθε ε «νηθνλνκηθή 

ζπκθσλία ησλ Παξηζίσλ» κεηαμχ ΖΠΑ, Αγγιίαο, Κεγάιεο Βξεηαλίαο, 

Γαιιίαο θαη Διιάδαο πνπ αθνξνχζε ηελ παξνρή πνιεκηθνχ δαλείνπ κέρξη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 750.000.000 ρξπζψλ γαιιηθψλ θξάγθσλ κε εηήζην 

επηηφθην 5%. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 145.121.500 γαιιηθψλ θξάγθσλ ην 1920 κε επηηφθην 3%. 

χκθσλα κε ην απφ 08/10/1892 Οζσκαληθφ Απηνθξαηνξηθφ Γηάηαγκα, 

παξαρσξήζεθε ην δηθαίσκα ηεο θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο γηα 99 έηε, 

ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Θεζζαινλίθεο-Θσλζηαληηλνχπνιεο ζηελ ηφηε 

ζπζηαζείζα αλψλπκε γαιιηθή εηαηξία «Chemin de fer Jonction Salonique-

Constantinople Expoitation». 

 Πνιεκηθφ ρξένο 8.000.000 θαλαδηθψλ δνιαξίσλ ην 1923(1919) κε επηηφθην 

5%. ηηο 21/03/1919, ε Διιεληθή θπβέξλεζε ππέγξαςε κε ηελ Θαλαδηθή 

θπβέξλεζε ζχκβαζε γηα παξαρψξεζε πηζηψζεσλ ή πξνθαηαβνιψλ πνπ δελ 

ζα ππέξβαηλαλ ηα 25.000.000 θαλαδηθά δνιάξηα. θφπηκν είλαη λα 

αλαθεξζεί φηη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1922 ππνγξάθεθε ζχκβαζε κεηαμχ Διιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη Δζληθήο Σξάπεδαο(εζσηεξηθφ δάλεην), γηα δάλεην 50 

εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ κε 5,5% ηφθν θαη εμφθιεζε δαλείνπ ζε πέληε έηε. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ, ε Δζληθή Σξάπεδα ρξεζηκνπνίεζε κεγάιν κέξνο απφ 

ηα δηαζέζηκά ηεο ζηε Γαιιία.17 

 Οκνινγηαθφ δάλεην ην 1924 πνζνχ 10.000.000 ιηξψλ Αγγιίαο θαη 11.000.000 

δνιαξίσλ ΖΠΑ κε επηηφθην 7%. Κεηά ηελ Κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 
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θξάηνο ζπλνκνιφγεζε δάλεην ππφ ηελ αηγίδα ηεο Θνηλσλίαο ησλ Δζλψλ γηα 

ηελ αγξνηηθή θαη αζηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ. 

 

 

Πίλαθαο 3.1.5 (a) Καηαλνκή Γαπαλψλ ηεο Δπηηξνπήο Δγθαηάζηαζεο 

Διιήλσλ Πξνζθχγσλ. 

Πεξηγξαθή  Πνζφ 
Αγξνηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο 6.882.319 

Αζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 854.518 

Γεληθά Έμνδα 70.201 

ύνολο 7.807.038 
Πίνακας 3.1.5 a 

Σν πνζφ απηφ πνπ δαπάλεζε ε Δπηηξνπή δελ αληηπξνζψπεπε ηε ζπλνιηθή, 

νηθνλνκηθή πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ δηφηη 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ρξήκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηνλ Διιεληθφ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ηδησηηθέο εηζθνξέο. 

 Οθεηιή απφ ηε πλζήθε ηεο Ισδάλλεο. Κε ηελ ππνγξαθή ζηηο 14/07/1923 

θαη θχξσζε απφ ηελ Διιάδα κε Λνκνζεηηθφ Γηάηαγκα ζηηο 26/08/1923, ηεο 

πλζήθεο ηεο Ισδάλλεο, ε Διιάδα είρε ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη 

ηέζζεξηο μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έδξεπαλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Κηθξά 

Αζία θαηά ηα έηε 1919-1922, γηα ηηο δεκηέο πνπ ηζρπξίδνληαλ φηη ππέζηεζαλ 

απφ ηνλ Διιεληθφ ζηξαηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ. Οη ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ 

θαηά ηεο Διιάδαο ήηαλ 1.940.211 ιίξεο Σνπξθίαο ράξηηλεο. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 10.000.000 δνιαξίσλ ΖΠΑ ην 1925 κε επηηφθην 8%. 

χκθσλα κε ην Λφκν 3316 ηεο 24/04/1925 θπξψζεθε ε ζχκβαζε απφ 

22/12/1924 κεηαμχ ηεο Διιεληθήο θπβεξλήζεσο θαη ηεο εηαηξίαο Ulen and Co 

, πνπ έδξεπε ζηε Λέα Τφξθε, ε νπνία αθνξνχζε ηελ θαηαζθεπή ζπληήξεζε 

θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ πδξεχζεσο Αζελψλ, Πεηξαηά θαη πεξηρψξσλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 21.000.000 δνιαξίσλ ΖΠΑ ην 1925 κε επηηφθην 7%. ηηο 

27/08/1925 ππνγξάθεθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

Βειγηθήο Societe Commerciale de Belgique, γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή λέαο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο 350 ρηιηνκέηξσλ απφ Θαιακάηα ζε Θνδάλε κέρξη 

Βέξνηα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πην πάλσ ε εηαηξία αλέιαβε ηελ 

ππνρξέσζε λα ρνξεγήζεη ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε παξαπάλσ δάλεην, ην 

ήκηζπ ηνπ νπνίνπ ζα απνηεινχληαλ απφ ην νλνκαζηηθφ ηεο θεθάιαην. ηε 

ζπλέρεηα, ε ζχκβαζε ηξνπνπνηήζεθε δχν θνξέο θαη ηειηθά ρνξεγήζεθε 

δάλεην νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 16.097.600 δνιάξηα ΖΠΑ. 

 Υξέε πνιεκηθά 1918-1931 πξνο Γαιιία (ρξπζά θξάγθα 307.613, γαιιηθά 

θξάγθα 54.285.616) Αγγιία (7.351.167 ιίξεο Αγγιίαο) θαη Βνπιγαξία 

(1.012.222.623 ιέβα). Κε λφκνπο ην 1927 ε Διιάδα αλαγλψξηζε ρξέε πξνο 
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Γαιιία θαη Αγγιία απφ ηε ρνξήγεζε πνιεκηθνχ πιηθνχ ελψ ην ρξένο πξνο ηε 

Βνπιγαξία απνηεινχζε πηζησηηθφ ππφινηπν ππέξ ηεο Βνπιγαξίαο απφ ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ηεο αμίαο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ αθηλήησλ πεξηνπζηψλ ησλ 

ππεθφσλ ηεο Βνπιγαξίαο. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 1.000.000 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1926 κε επηηφθην 8,5%. ηηο 

30/06/1926 ππνγξάθεθαλ δπν ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

θπβεξλήζεσο θαη ησλ νπεδηθψλ εηαηξηψλ Svenska Aktiebolaget Caritas θαη 

Aktiebolaget Kreuger and Toll θαη ηεο Αγγιηθήο εηαηξίαο Alsing Trading Co. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ ρνξεγήζεθε ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε 

δάλεην νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 1.000.000 ιηξψλ Αγγιίαο γηα θάιπςε 

δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ. Παξφια απηά, εηζπξάρζεθε ηειηθά πξαγκαηηθφ 

θεθάιαην 940.000 ιηξψλ, αθνχ νη νκνινγίεο εθδφζεθαλ ππφ ην άξηην ζην 

94%. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην ζηαζεξνπνηήζεσο ην 1928. Δθδφζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Θνηλσλίαο ησλ Δζλψλ δάλεην πξαγκαηηθνχ θεθαιαίνπ 9.000.000 ιηξψλ 

Αγγιίαο κε ζθνπφ ηνπ δαλείνπ ηελ επίηεπμε ζηαζεξνπνηήζεσο ηνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο , ηελ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ απνθαηαζηάζεσο ησλ πξνζθχγσλ θαη 

ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ ηεο θξαηηθήο δηαρεηξίζεσο. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 4.000.000 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1928 κε επηηφθην 6%. Κε 

ζχκβαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηηο 

Αγγιηθέο Hambro‟s Ltd θαη Erlangers Ltd επηηξάπεθε ζηελ Διιεληθή 

θπβέξλεζε λα πξνβεί ζηελ έθδνζε δαλείνπ κέρξη πνζνχ πξαγκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ 20.000.000 ιηξψλ Αγγιίαο ή νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 22.000.000 

ιηξψλ Αγγιίαο, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. 

 Θπκαηλφκελν ρξένο 7.500.000 δνιαξίσλ ΖΠΑ ην 1930 κε επηηφθην 3%. 

Τπνγξάθεθε ζηηο ΖΠΑ κε ηηο ηξάπεδεο Speyer and Co κε ζθνπφ ηελ εθ 

κέξνπο ηεο Διιεληθήο θπβεξλήζεσο πεξαηηέξσ πξνηθνδφηεζε ηεο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηά 3.250.975 δνιάξηα ΖΠΑ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

παξαγσγηθψλ θξαηηθψλ έξγσλ. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 1.000.000 ην 1930 κε επηηφθην 6%. Σν 1930 ππνγξάθεθε 

λέα δαλεηαθή ζχκβαζε ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηελ νπεδηθή εηαηξία 

Aktiebolaget Kreuger and Toll κε ζθνπφ ηνπ δαλείνπ ηελ θαηαζθεπή απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζηε ρψξα. 

 Οκνινγηαθφ δάλεην 4.600.000 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1931 κε επηηφθην 6%. θνπφο 

ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε εθηέιεζε παξαγσγηθψλ έξγσλ επί ησλ πνηακψλ Αμηνχ θαη 

ηξπκφλα, έξγα νδνπνηίαο, πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη ε εμφθιεζε πξνθαηαβνιψλ ηξαπεδψλ. 

 Γάλεην 100.000 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1931 κε επηηφθην 6%. ηηο 26/06/1931 

βάζεη ζπκβνιαίνπ, ν Γεκήηξηνο Πνιπκέξεο δάλεηζε, κε εγγχεζε ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνζφ 100.000 ιηξψλ Αγγιίαο ζην Δηδηθφ Σακείν 

Δπαξρηαθήο Οδνπνηίαο Βφινπ. θνπφο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή απφ ην 

Σακείν δηθηχνπ επαξρηαθψλ νδψλ εληφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. 

 Γάλεην 53,500 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1931 κε επηηφθην 6%. Υνξεγήζεθε απφ ηελ 

Δζληθή Θηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξνο ην Δηδηθφ Σακείν 

Κεραλεκάησλ Ιηκεληθψλ Έξγσλ κε εγγχεζε ηνπ θξάηνπο. 
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 Γξακκάηηα 1937-1939 γηα ζηξαηησηηθφ πιηθφ. Θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1937-

1939, ε Διιεληθή θπβέξλεζε πξνκεζεχηεθε επί πηζηψζεη ζηξαηησηηθφ πιηθφ 

απφ ηηο ΖΠΑ, ππνγξάθνληαο γξακκάηηα νλνκαζηηθήο αμίαο 263.654,07 

δνιαξίσλ ΖΠΑ. 

 Γηαθπβεξλεηηθφ δάλεην 2.040.000 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1939 κε επηηφθην 5%. Σν 

1939 ζπλάθζεθε ζπκθσλία κε ηε Βξεηαληθή θπβέξλεζε γηα αγνξά 

ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ επί πηζηψζεη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.040.000 ιηξψλ 

Αγγιίαο . Σειηθά έγηλε αγνξά πιηθνχ 433.800 ιηξψλ Αγγιίαο , πνζφ ζην νπνίν 

πεξηνξίζηεθε ην δάλεην. 

 Κε νκνινγηαθφ δάλεην 20.000 ιηξψλ Αγγιίαο ην 1940 κε επηηφθην 5,5%. Σν 

δάλεην ζχλαςε ε Διιεληθή θπβέξλεζε κε ηελ εηαηξία Henry Boot and Sons 

Ltd , γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ εθηειέζεσο απφ ηελ ίδηα εηαηξία, ησλ 

εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο Ιαςίζηεο Ησαλλίλσλ. 

 πκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην Γεκφζην Οζσκαληθφ ρξένο. Κεηά ην ηέινο ησλ 

Βαιθαληθψλ πνιέκσλ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ δεκφζηνπ 

νζσκαληθνχ ρξένπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηα νπνία είραλ πιένλ πεξηέιζεη ηα 

απνζπαζζέληα εδάθε ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν δήηεκα ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξένπο, απνηέιεζε αληηθείκελν ησλ άξζξσλ 

46-67 ηεο ζπλζήθεο ηεο Ισδάλλεο. Όζηεξα απφ ζπλερείο κε θαηαβνιέο 

ρξεκάησλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηε δηθή ηεο ζπκκεηνρή ζην Οζσκαληθφ ρξένο 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1928, ν Έιιελαο αληηπξφεδξνο δηέθνςε ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο αλακέλνληαο ηηο εμειίμεηο ηεο ηνπξθηθήο ζηάζεο. Σειηθά, ε 

Διιάδα δελ θαηέιεμε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαληηθή ζπκθσλία, ιφγσ 

ηεο κε δπλαηφηεηάο ηεο λα απνπιεξψζεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Απφ ην 1821 κέρξη ην 1931, ην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ πνπ 

ζχλαςε ην Διιεληθφ δεκφζην έθζαζε ηα 2,67 δηο ρξπζά θξάγθα, ελψ ιίγν πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Διιάδα είρε ηε κεγαιχηεξε 

δαλεηαθή επηβάξπλζε απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο αλά θάηνηθν ελψ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ρξένπο είρε δεκηνπξγεζεί ηελ πεξίνδν 1922-1931.18 

 

Πίλαθαο 3.1.5(b) πλνιηθή θαηαλνκή θαηά πεξίνδν ησλ δεκνζίσλ 

εμσηεξηθψλ δαλείσλ. 

Πεξίνδνο(Έηε)  Πνζφ(Υξπζά Φξάγθα) 

1821-1893 699.700.000 

1893-1922 731.500.000 

1922-1931 989.630.739 

ύνολο 2.420.830.739 

Πνιεκηθά θαη Γηαθπβεξλεηηθά ρξέε 252.110.000 

ύνολο δημόζιων εξωηεπικών δανείων 2.672.940.739 
Πίνακας 3.1.5 b 
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Πίλαθαο 3.1.5(c) Αλαινγία δεκφζηνπ ρξένπο αλά θάηνηθν θαη αλά ρψξα 

Υψξα Αλαινγία δεκνζίνπ ρξένπο αλά θάηνηθν(ζε ιίξεο Αγγιίαο 

Γεξκαλία 16,60 

Γαιιία 136,60 

Κεγάιε Βξεηαλία 164,20 

Ηηαιία 61,20 

Οπγγαξία 12,40 

Βνπιγαξία 9,60 

Ρνπκαλία 14,00 

Γηνπγθνζιαβία 12,10 

Ελλάδα 17,40 
Πίνακας 3.1.5 c 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.1.5(β), θαζίζηαηαη εθηθηφ λα δηαρσξηζηεί ε εμέιημε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο ζπλνπηηθά ζε επηκέξνπο πεξηφδνπο γηα νξζφηεξε 

θαηαλφεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

1. Α‟ Ξεξίνδνο 

Αξρίδεη απφ ην έηνο 1830 φηαλ αλαθεξχρηεθε ε Διιάδα ζε ειεχζεξν θξάηνο 

κέρξη ηελ πξψηε πηψρεπζε ην 1843. Σν ρξένο αλεξρφηαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή 

ζε 60 εθαηνκκχξηα ρξπζά θξάγθα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε θάθηζην 

ηξφπν πξνθαιψληαο θπξίσο ηελ πηψρεπζε ηνπ έηνπο 1843. Ζ Διιάδα έδσζε ηφηε 

ηελ επθαηξία ζηηο Δπξσπατθέο δπλάκεηο λα αζθήζνπλ ηελ θπξηαξρία θαη ηνλ 

νηθνλνκηθφ έιεγρν πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηε πλζήθε ηνπ Καΐνπ ηνπ 1832.19  

2. Β‟ Ξεξίνδνο  

Αξρίδεη απφ ην έηνο 1844 κέρξη ην 1878. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή ιφγσ ηεο 

πησρεχζεσο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ κε δηαθαλνληζκνχ ησλ δαλείσλ ηεο Διιεληθήο 

επαλαζηάζεσο, είραλ θιείζεη νη πφξηεο ηνπ δαλεηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ. 

πλεπψο, δελ ζπλάπηνληαλ εμσηεξηθά δάλεηα θαη ην θξάηνο γηα λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζέθπγε ζηε ζχλαςε εζσηεξηθψλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ. 

3. Γ‟ Ξεξίνδνο  

Αξρίδεη απφ ην έηνο 1879 κέρξη ην 1893. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή δηαθαλνλίζηεθαλ 

ην 1878 ηα δάλεηα ηεο επαλαζηάζεσο θαη ήηαλ πιένλ δπλαηφο ν εμσηεξηθφο 

δαλεηζκφο. Σα δάλεηα πνπ ζπλάθζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ επαρζή θαη 

θαηαλαισηηθά. Κεηά ην 1879, ε ειιεληθή νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη, αιιά ν 

δεκφζηνο δαλεηζκφο απφ ηηο μέλεο ρξεκαηαγνξέο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

Κεγάιεο Ηδέαο παίξλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Ζ ζηαθηδηθή θξίζε νδήγεζε ηελ 

θαηάζηαζε απηή ζηα φξηά ηεο κε απνηέιεζκα λα θεξπρηεί δηα ζηφκαηνο ην 1893 

ε ηξίηε πηψρεπζε. Δπηβαξχλζεθαλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ε δεκφζηα πίζηε 

θάκθζεθε θαη επήιζε ε πηψρεπζε ηνπ έηνπο 1893. Σαπηφρξνλα ζπλάθζεθαλ θαη 

εζσηεξηθά δάλεηα. Γηα παξάδεηγκα ην παηξησηηθφ δάλεην ην 1885, ξπζκίζηεθαλ 

ηα ρξέε πξνο ην Βαζηιηά ζσλα, ελνπνηήζεθαλ ηα βξαρππξφζεζκα εζσηεξηθά 
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δάλεηα θαη νξίζηεθε κε λφκν ζε 10 εθαηνκκχξηα δξαρκέο ην αλψηαην φξην ησλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ. 

4. Γ‟ Ξεξίνδνο 

Αξρίδεη απφ ην έηνο 1898 κέρξη ην 1942. Τπνδηαηξείηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν 

1898-1914 θαη ζηε δεχηεξε πεξίνδν 1914-1942. Σν πην ζεκαληηθφ δάλεην ησλ 170 

εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ(ρξπζψλ) ηνπ έηνπο 1898, κε επηηφθην 2,5% πνπ 

εθδφζεθε ζην άξηην. Σν 1914 ζπλάθζεθε δάλεην 500 εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ, 

απφ ην νπνίν, ρξεζηκνπνηήζεθε πνζφ 335 εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ γηα θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. Θαηά ηε δεχηεξε ππνπεξίνδν, απφ ην 

έηνο 1914 θαη κεηά απμήζεθε ην δεκφζην εζσηεξηθφ ρξένο ιφγσ ησλ 

πξνζθπγηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηαθηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζρέζεσλ ησλ πξνζθχγσλ. 

 Οη πηέζεηο πνπ δέρηεθε ην ειιεληθφ λφκηζκα ήηαλ ηζρπξέο ιφγσ ηεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ θαλφλα ρξπζνχ-ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ Κεγάιε Βξεηαλία, κε 

απνηέιεζκα κεγάισλ απσιεηψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Ζ Διιεληθή 

θπβέξλεζε, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πηέζεηο απηέο, επέβαιιε πεξηνξηζηηθνχο 

ειέγρνπο ζην ζπλάιιαγκα πνπ δελ ζηάζεθαλ ηθαλνί λα αλαθφςνπλ ηελ 

απνζηξάγγηζε ησλ εζληθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ, ελψ ε ειπίδα ιήςεο 

εμσηεξηθνχ δαλείνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ. Έηζη, ηελ 1ε Καΐνπ 1932 

θεξχρζεθε μαλά πηψρεπζε(ηέηαξηε πηψρεπζε). 

3.1.6 Διιεληθή Οηθνλνκία θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. 

            Αμηνζεκείσηε θαζίζηαηαη ε κειέηε ηεο αζέαηεο φςεο πνπ αθνξά ηελ       

Διιάδα θαηά ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ήηαλ έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα ζχκαηα ηεο παγθφζκηαο ζχξξαμεο. 

 Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δήηεζε απφ ηνπο πκκάρνπο ιφγσ ηεο Βνπιγαξηθήο 

εηζβνιήο ζηε Θξάθε λα ηεο δψζνπλ ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε 

εμσηεξηθνχ δαλείνπ. Ζ Διιεληθή πιεπξά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ηφληδε θαηεγνξεκαηηθά φηη αδπλαηεί λα επσκηζηεί ην βάξνο ησλ 

δαπαλψλ ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο κε ζηξαηησηηθφ πιηθφ. Παξαδέρεηαη παξφια 

απηά, φηη λαη κελ ν πινχηνο απμήζεθε αιιά βξίζθεηαη θπξίσο ζηα ρέξηα ησλ 

εθνπιηζηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ ζπκκαρηθψλ ζηξαηεπκάησλ. Σα ρξήκαηα πνπ 

εηζπξάηηνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη, ηα θαηαζέηνπλ ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο Κεγάιε 

Βξεηαλία, Γαιιία φπνπ κεηαηξέπνληαη ζε θξαηηθά δάλεηα απηψλ ησλ ρσξψλ κε 

απνηέιεζκα λα κελ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. 

 Σέινο, ε αθεξεγγπφηεηα ηεο Αληάλη πξνο ηελ Διιάδα ππήξμε βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηδείλσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη εληνπίδεηαη θπξίσο ζε 

ηέζζεξα ζεκεία. 

 Σν πξψην αθνξά ηελ ππεξβνιηθή ρξέσζε ηεο ρψξαο γηα ζηξαηησηηθφ πιηθφ 

πνπ παξαρψξεζαλ νη χκκαρνη. 

 Σν δεχηεξν αθνξά ηε κε εμφθιεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ θαηέβαιε ε 

Δζληθή Σξάπεδα ζηα γαιιηθά θαη ζηα αγγιηθά ζηξαηεχκαηα ζηε Καθεδνλία. 
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 Σν ηξίην πεξηιακβάλεη ηηο «εγγπήζεηο» πνπ παξαρψξεζαλ ε Αγγιία, α Γαιιία 

θαη νη ΖΠΑ ζηελ Διιάδα, έλαληη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε θαη θπθινθφξεζε 

ραξηνλφκηζκα. 

 Σν ηέηαξην ηέινο, αθνξά ηηο απνδεκηψζεηο πνπ έπξεπε λα ιάβεη ε Διιάδα 

απφ ηηο ερζξηθέο ρψξεο(Γεξκαλία, Βνπιγαξία). 

3.2 Σν Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο απφ ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν 

κέρξη ηελ επηβνιή ηεο Γηθηαηνξίαο. 

3.2.1  Έμνδα θαηνρήο θαη θαηνρηθφ δάλεην κέζα απφ ηελ έθζεζε ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

Κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο «Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο» γηα ηα 

έηε 1941, 1944, 1945 θαη 1946, αλαθέξνληαη ηξεηο κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ 

ηηο θαηνρηθέο αξρέο ησλ ρσξψλ ηνπ Άμνλα θαη νδήγεζαλ ζε θαηαζηξνθή ηελ 

Διιεληθή Οηθνλνκία αιιά θπξίσο ηελ θνηλσλία. 

 Αξπαγή αξρηθά ησλ αγαζψλ θαη πξντφλησλ πάζεο θχζεσο ζηνπο ηφπνπο ηεο 

παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο θαη αξγφηεξα επίηαμε θαη εμαγνξά ζε 

επηειέζηαηεο ηηκέο κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο παξαγσγήο πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

ηε δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Αξπαγή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ αγαζψλ θαη πξντφλησλ πνπ ε ρψξα 

εμήγαγε (θαπλφο, ιάδη, ζηαθίδα, κεηαιιεχκαηα) κέζσ ηνπ γεξκαληθνχ 

ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο πξντφλησλ (Διιελν-Γεξκαληθφ clearing)   

 πζηεκαηηθή αθαίκαμε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ Διιεληθνχ ιανχ κέζσ 

ηνπ επηβαιιφκελνπ λνκηζκαηηθνχ πιεζσξηζκνχ. 

Ο πιεζσξηζκφο θαηά ηελ θαηνρή είρε ιάβεη γηγαληηαίεο δηαζηάζεηο θαη ηελ δνθεξή 

εηθφλα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πεξηγξάθεη ν παξαθάησ πίλαθαο αλαιπηηθφηεξα. 

Πίλαθαο 3.2.1 Έμνδα θαηνρήο θαη πηζηψζεηο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηηο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Ιηαιίαο.(Τπνινγηδφκελεο ζε ρξπζέο ιίξεο Αγγιίαο επί ηε 

βάζεη ηεο κέζεο κεληαίαο ηηκήο ηεο ρξπζήο ιίξαο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ). 

  ε δραχμζσ ε χρυςζσ λίρεσ 

Α Έξοδα κατοχής 
  Γερμανία 87.747.791.120,00 € 2.002,66 € 

Ιταλία 63.425.551,48 € 1.378,34 € 

Σφνολο 87.811.216.671,48 € 3.381,00 € 

Β Πιστώσεις 
  Γερμανία 1.530.033.302.528,81 € 3.670,61 € 

Ιταλία 157.053.637,00 € 835,62 € 

Σφνολο 1.530.190.356.165,81 € 4.506,23 € 

Γ Σφνολο 
Καταβολών 

  Γερμανία 1.617.781.093.648,81 € 5.373,27 € 

Ιταλία 220.479.188,48 € 2.213,95 € 

Σφνολο 1.618.001.572.837,29 € 7.587,23 € 



 

Page 22 of 100 
 

Πίνακας 3.2 1 

 

Σα παξαπάλσ πνζά ηνπ πίλαθα είλαη ηα βαζηθά πνζά πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ 

Έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο θαζψο θαη ζηελ Απφξξεηε Έθζεζε 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηνπ 1963. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα πνιιέο 

πηζηψζεηο θαη φρη κφλν έλα δάλεην. Οη πηζηψζεηο δειαδή νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ 

ήηαλ κεληαίεο αξρέο γελνκέλεο ηνλ Ηαλνπάξην 1942, κε ηειεπηαία πίζησζε ηνλ 

Οθηψβξην 1944. Γεληθφηεξα, νη αξηζκνί ηνπ Διιελν-Γεξκαληθνχ clearing δειαδή ε 

δηαθνξά κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ Διιάδαο-Γεξκαλίαο, δείρλνπλ επίζεο ηελ 

θαηαιήζηεπζε ηεο Διιάδαο. Σαπηφρξνλα, πιεζψξα άιισλ ηερληθψλ κέηξσλ ηέζεθε 

ζε ηζρχ ψζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ην κεηξεηφ ρξήκα κεηαμχ ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ. 

 Οη δπλάκεηο ηνπ Άμνλα εθάξκνζαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ θαηερφκελε 

Διιάδα, ηηο ζεσξεηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θαηαλαγθαζκνχ 

(Zwangswirtschaft). Οπζηαζηηθά νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο αμίαο ηνπ εζληθνχ 

λνκίζκαηνο απφ ηελ πξψηε πεξίνδν δηακειηζκνχ ηεο εδαθηθήο νηθνλνκηθήο 

ελφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ηελ αλάδεημε ηεο έθδνζεο ραξηνλνκίζκαηνο 

σο κνλαδηθνχ θιάδνπ ηεο νηθνλνκίαο.20 

 ηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ζχκθσλα κε φξν ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε ηνλ Κάην ηνπ 2010 κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο 

θαη ηελ KfW ηεο Γεξκαλίαο, δελ επηηξάπεθε ζπκςεθηζκφο ή χπαξμε αληαπαίηεζεο. 

Γειαδή δελ κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ νη ππνρξεψζεηο ησλ πηζηψζεσο ή ηνπ 

«θαηνρηθνχ δαλείνπ», κε ηηο πιεξσκέο δαλείσλ ησλ πξφζθαησλ κλεκνληαθψλ 

ζπκβάζεσλ. 

3.2.2  Σα εζσηεξηθά δεκφζηα δάλεηα κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν. 

Σα δάλεηα κεηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηα έηε 1954-1965 

πνπ ζχλαςε ην Διιεληθφ Γεκφζην θαηαγξάθνληαη παξαθάησ απφ ηνλ Γηθηάηνξα ηεο 

ρνιήο Λνκηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο Γ.Γ Αληδνπιάηνπ.21 

 Σν δάλεην ηνπ έηνπο 1954. Σν θεθάιαην ηνπ δαλείνπ αλήιζε ζε 300 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο ή 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ. Σν δάλεην έγηλε κε 

δεκφζηα εγγξαθή κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ησλ Σαρπδξνκηθψλ 

Σακηεπηεξίσλ, ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επίζεκσλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ γξαθείσλ. 

 Σν δάλεην απαιινηξηψζεσο 6% ηνπ έηνπο 1958. Ζ έθδνζε ηνπ δαλείνπ έγηλε 

κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ζηηο 02/08/1958 πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο 

θηεκάησλ πξνο απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξφθσλ. 

Δθδφζεθε ζε νκνινγίεο θαη νξίζηεθε σο αλψηαην χςνο ηνπ νλνκαζηηθνχ 

θεθαιαίνπ ην πνζφ ησλ 50 εθαηνκκπξίσλ κεηαιιηθψλ δξαρκψλ. Σν επηηφθην 
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νξίζηεθε ζε 6% εηεζίσο θαη ε εμφθιεζή ηνπ ζε 20 εηήζηεο ρξενιπηηθέο 

δφζεηο. 

 Σα δάλεηα ησλ εηψλ 1960, 1962, 1963, 1964, 1965. Σν θεθάιαην ηνπ δαλείνπ 

ηνπ έηνπο 1960 αλήιζε ζε 750 εθαηνκκχξηα δξαρκέο, ηνπ έηνπο 1962 ζε 990 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη ησλ δαλείσλ ησλ εηψλ 1963, 1964 θαη 1965 ζε 1.500 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο αληηζηνίρσο. Σν επηηφθην γηα ηα δάλεηα ησλ εηψλ 1960, 

1962 θαη 1963 αλήιζε ζε 5% θαη γηα ην δάλεην ηνπ έηνπο  1964-1965 ζε 5,5%. 

Ζ δηάξθεηα εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ ήηαλ 14 έηε γηα ην δάλεην ηνπ 1960, 15 

έηε γηα ην δάλεην ηνπ 1962, 20 έηε γηα ην δάλεην ηνπ 1963 θαη 20 έηε γηα ην 

δάλεην ηνπ 1964-1965. 

 Σα δάλεηα ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ). εκαληηθά ήηαλ 

θαη ηα επελδπηηθά δάλεηα ηεο ΓΔΖ, ηα νπνία εκθάληζαλ ζεκαληηθή αχμεζε 

θαηά ην έηνο 1964 ιφγσ ηεο ελάξμεσο εθηειέζεσο ησλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ 

Αρειψνπ θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη ηεο επεθηάζεσο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο. Σα δάλεηα πνπ 

εθδφζεθαλ είραλ σο εμήο θαη αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3.2.2 Γάλεηα ηεο ΓΔΗ θαηά ηα έηε 1957-1966. 

Έτη Κεφάλαιο δανείου (σε εκατομμφρια δραχμζς) 

1957 600.000.000,00 

1958 400.000.000,00 

1959 300.000.000,00 

1960 400.000.000,00 

1961 500.000.000,00 

1962 500.000.000,00 

1964 800.000.000,00 

1965 800.000.000,00 

1966 900.000.000,00 

Σφνολο 5.200.000.000,00 
Πίνακας 3.2 2 

 

3.2.3 Σν Γεκφζην Υξένο ηεο  Διιάδαο πξηλ ηελ επηβνιή ηεο 

Γηθηαηνξίαο (Έηε 1964-1966). 

Σν ζχλνιν ησλ πεγψλ εζφδσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ Διιάδα γηα ην 

έηνο 1964 ήηαλ 25.510 εθαηνκκχξηα δξαρκέο έλαληη 21.935 εθαηνκκχξηα δξαρκέο ην 

έηνο 1963. Σν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 3.590 εθαηνκκχξηα ην έηνο 1964 

θαιχθζεθε απφ δαλεηαθά θεθάιαηα θαη εμσηεξηθή βνήζεηα. Θαηά πνζφ 1.800 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαιχθζεθε κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ, θαηά 74 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο απφ κεηαβηβάζεηο εμσηεξηθνχ, θαηά 1.421 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ 

δάλεηα θαη πηζηψζεηο εμσηεξηθνχ θαη θαηά ην ππφινηπν πνζφ απφ πξνζσξηλέο 

πξνθαηαβνιέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έλαληη νθεηιφκελεο εηδηθήο ακπληηθήο 

βνήζεηαο ηνπ ΛΑΣΟ γηα ην έηνο 1964. Οη πξνθαηαβνιέο ζα επηζηξέθνληαλ ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κεηά ηελ είζπξαμε ηεο ακπληηθήο βνήζεηαο.22 Ζ αχμεζε ησλ 
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ηαθηηθψλ εζφδσλ απφ ηελ Διιάδα ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηαρείαο αλφδνπ ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο, ησλ εηζαγσγψλ, ηεο θαηαλαιψζεσο θαη γεληθφηεξα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ήηαλ πεξίπνπ 16%, αλψηεξνο απφ ηνλ 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ήηαλ πεξίπνπ 12% ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο. Δπίζεο, ε εμέιημε ησλ εζφδσλ απφ ηελ άκεζε θνξνινγία ήηαλ 

αλψηεξε ηνπ ξπζκνχ εζφδσλ απφ ηελ έκκεζε θνξνινγία, ελψ ε αλαινγία ησλ 

εζφδσλ απφ άκεζνπο θφξνπο πξνο ην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ 19,4% 

ην 1963 απμήζεθε ζε 20,6% ην 1964. Οη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο απφ εθείλν ησλ εζφδσλ. Σν 40% ηεο 

αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ην έηνο 1964 ζε ζρέζε κε ην 1963 νθεηιφηαλ ζε δαπάλεο 

πξνζσπηθνχ (ελ ελεξγεία ππαιιήισλ θαη ζπληαμηνχρσλ) θαη ζε πνζνζηφ 20% ζε 

δαπάλεο επηδνηήζεσο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Σν ππφινηπν πνζνζηφ νθεηιφηαλ ζε 

απμεκέλεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζε δαπάλεο ιφγσ ηεο Θππξηαθήο θξίζεο. 

Έηζη, ε Διιάδα ζχλαςε ην έηνο 1964 δάλεηα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ 5,1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ηνπ Θνλζφξηζηνπκ 13 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

θαη κε ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο (Manufacturers Hanover Trust Co-12 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα, Morgan Guarantee Trust Co-10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, Banker‟s Trust Co 5 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα) δειαδή ζχλνιν 27 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 πλέπεηα ησλ θηλήζεσλ απηψλ θαη ηεο αλαγλσξίζεσο ηνπ Βξεηαληθνχ 

πξνπνιεκηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, νη εμσηεξηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο ήηαλ 

απμεκέλεο θαηά 300 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πεξίπνπ. Ζ εμππεξέηεζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ κεηαπνιεκηθψλ ππνρξεψζεσλ ην 1964, αληηπξνζψπεπε πνζφ 25 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, πνπ αληηζηνηρνχζε ζε πνζνζηφ 8,1% ησλ εμαγσγψλ θαη ζε 

3,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ ηεο ρψξαο. Σν 

ρακειφ φκσο απηφ πνζνζηφ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη επί ζεηξά εηψλ 

κεηαπνιεκηθά, ηα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαιχπηνληαλ απφ ηελ δσξεάλ 

ακεξηθαληθή βνήζεηα. 

 Σν 1965 γηα ηξίην ζπλερφκελν έηνο ζεκεηψζεθε ηαρχο ξπζκφο απμήζεσο ηνπ 

εζληθνχ εηζνδήκαηνο (7,3%) θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε ηεο νηθνλνκίαο 

ζηα επηβιεζέληα κέηξα εμπγηάλζεσο ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ απνηακηεπηηθψλ-

επελδπηηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ θνηλνχ. Σν έηνο απηφ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο πνπ ήηαλ ηαρχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο.23  

 Δπί ζεηξά εηψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ πηζηψζεσλ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ απνξξνθήζεθε απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε κηθξνχ αξηζκνχ 

κεγάισλ βηνκεραληθψλ έξγσλ πνπ είραλ αλαιάβεη ε Υαιπβνπξγηθή, ε Δηαηξία 

Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ιηπαζκάησλ, ε εηαηξία Σζηκέληα Υαιθίδνο, θαζψο θαη νη 

εηαηξίεο ησλ Υεκηθψλ Βηνκεραληψλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη ησλ Φσζθνξηθψλ 

Ιηπαζκάησλ.  

 Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνθχπηεη πσο ηα έζνδα 

αλήιζαλ ζε 29.185 εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη νη δαπάλεο ζε 33.750 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο. Σν έιιεηκκα χςνπο 4.565 εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαιχθζεθε θαηά 288 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ πιεφλαζκα ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1964, θαηά 

1.000 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ κε έληνθα γξακκάηηα, θαηά 
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181 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ κεηαβηβάζεηο εμσηεξηθνχ, θαηά 1730 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο απφ εμσηεξηθά δάλεηα θαη ην ππφινηπν απφ πξνζσξηλέο πξνθαηαβνιέο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έλαληη άιισλ δαλεηαθψλ πφξσλ θαη εμσηεξηθήο βνήζεηαο.  

 Σν 1966 ηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζε 34.950 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη νη δαπάλεο ζε 38.750 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Σν έιιεηκκα 

χςνπο 3.800 εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαιχθζεθε θαηά 2.100 εθαηνκκχξηα δξαρκέο 

απφ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ ( δειαδή 1,200 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ έληνθα 

γξακκάηηα θαη θαηά 900 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ), 

θαηά 750 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, θαηά 35 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο απφ κεηαβηβάζεηο εμσηεξηθνχ θαη θαηά ην ππφινηπν πνζφ απφ πξνζσξηλέο 

πξνθαηαβνιέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έλαληη πξφζζεησλ δαλεηαθψλ πφξσλ θαη 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο πνπ δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε. 24  Ζ πξνζσξηλή 

πξνθαηαβνιή πνπ έδσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο νθεηιφηαλ ζηε κεγάιε 

θαζπζηέξεζε απνδέζκεπζεο ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο θαη ρνξήγεζεο δαλείνπ 

απφ ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε θαζψο επίζεο θαη ζηε καηαίσζε εθδφζεσο 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαηά ην έηνο 1965 θαη εμαγσγήο θαηά ην 1966 κεγάισλ 

πνζνηήησλ θξαηηθνχ ζίηνπ εζνδεηψλ 1964-1966 κε δεκία ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

εθηηκψκελε ζε γεληθέο γξακκέο πεξίπνπ 1.100 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. 

3.3 Η Πεξίνδνο ηεο Γηθηαηνξίαο 1967-1974. 

Οη αλαιχζεηο γηα ηε Γηθηαηνξία ζηελ Διιάδα έρνπλ εμεηάζεη ζνβαξά θαη 

δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα γηα ηηο αηηίεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα 

εζσηεξηθά ξήγκαηα ηεο δηθηαηνξίαο, ηελ πνηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ηεο ιφγνπ, ηελ 

θαηάξγεζε ησλ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηηο ζρέζεηο κε ηελ ηφηε Δ.Ο.Θ, ηνλ ξφιν ησλ ΖΠΑ. κσο νη αλαθνξέο 

ζηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο θαη ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ 

ηεο δηθηαηνξηθήο πεξηφδνπ ήηαλ ζπρλά ζχληνκεο, πεξηζηαζηαθέο, ειιεηπηηθέο θαη 

ειάρηζηα δηεηζδπηηθέο.25  

 Σελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ππήξμε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

παξαπέκπνληαο ζε πνζνηηθά κεγέζε- ξπζκνχο κεγέζπλζεο, βηνκεραληθή παξαγσγή, 

πιεζσξηζκφ, δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, πεξηνξηζκέλε πξνζθπγή ζηνλ δαλεηζκφ 

θαη απηή κφλν γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο θιπ. Ζ δηθηαηνξία εκθαλίδεηαη σο 

ζπλέρεηα ηζρπξψλ ηάζεσλ αλάπηπμεο πνπ είραλ ήδε εθδεισζεί απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 60 ην αξγφηεξν. 

 Παξφια απηά, απηή ε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε θαιχπηεη κφλν κηα πιεπξά ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηθηαηνξίαο. Ζ άιιε, πην δπζδηάθξηηε θαη παξακειεκέλε, 

πεξηιακβάλεη, «ζεζκηθέο» κεηαβιεηέο. Απφ απηέο εμαξηάηαη εάλ ε κεγέζπλζε πνπ 

επηηπγράλεηαη ζε κηα πεξίνδν είλαη δηαηεξήζηκε ή φρη θαη αλ νη ζεζκνί νηθνλνκηθήο 

ειεπζεξίαο ζα επηβηψζνπλ ή φρη. 
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3.3.1 Οηθνλνκηθέο επηδφζεηο: Αλάπηπμε θαη Δθβηνκεράληζε. Η πνζνηηθή 

δηάζηαζε. 

Ζ εγρψξηα νηθνλνκηθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαζεξκάλζεθε 

γξήγνξα κεηά απφ έλα πξψην πάγσκα ην 1967. Ζ ρψξα επαλήιζε ζε πςεινχο 

ξπζκνχο κεγέζπλζεο πνπ θαηά δηαζηήκαηα μεπέξαζαλ απηέο ηεο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπ. 

Πίλαθαο 3.3.1: Ρπζκνί Μεγέζπλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.26 

Έηορ  Ρςθμόρ Μεγέθςνζηρ Έηορ 2 Ρςθμόρ Μεγέθςνζηρ3 

1961 13,20 1969 11,60 

1962 0,40 1970 8,00 

1963 11,80 1971 7,80 

1964 9,40 1972 10,20 

1965 10,80 1973 8,10 

1966 6,80 1974 -6,40 

1967 5,70 1975 6,40 

1968 7,20     
Πίνακας 3.3 1 

Υαξαθηεξηζηηθά, απφ ην 1968 εηζήιζε ζε κηα πεξίνδν πςειψλ ξπζκψλ 

κεγέζπλζεο, πνπ ζα επηβξαδπλζνχλ ην 1973-74 αξρηθά εμαηηίαο ησλ απφηνκσλ 

εμσηεξηθψλ δηαηαξαρψλ-ηεο πεηξειατθήο θξίζεο πνπ νδήγεζε ζε δξακαηηθή αχμεζε 

ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη χθεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ειιεληθνί 

ξπζκνί κεγέζπλζεο αλήθαλ κάιηζηα ζηνπο πςειφηεξνπο ηεο Γχζεο. 

3.3.2 Αλάιπζε/Δπεμήγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο 

δηθηαηνξίαο. 

Ζ δηθηαηνξία αξρηθά επσθειήζεθε απφ κηα επλντθή δηεζλή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία σο ην 1972. ηαλ νη δηεζλείο ζπλζήθεο ζθνηείληαζαλ ε νηθνλνκία 

θιπδσλίζηεθε θαη ε δηθηαηνξία ηειηθά έπεζε. ηε ζπλέρεηα, επσθειήζεθε απφ ηε 

δπλακηθή πνπ είρε εκθαληζηεί λσξίηεξα κε ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο θαη πνιηηηθέο πνπ 

είραλ εθαξκφζεη νη θπβεξλήζεηο ΔΡΔ θαη ηεο ΔΘ. 

Δλ ζπλερεία απηψλ, ε δηθηαηνξία δελ αλέηξεςε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ. ε κεγάιν βαζκφ ε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο ρξεζηκνπνίεζε ελ πνιινίο ηα ίδηα εξγαιεία φπσο νη 

πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο- «παξνρέο», θίλεηξα γηα επελδχζεηο, ελδεηθηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ρσξίο ειιείκκαηα θ.α. Δπίζεο, ηα 

κέηξα πνπ επλννχζαλ ηηο νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο  (θαηάξγεζε θφξνπ 

ππεξαμίαο, άλεηε δαλεηνδφηεζε θαηαζθεπαζηψλ θαη αγνξαζηψλ θαηνηθηψλ) 

ιεηηνχξγεζαλ θαη σο εξγαιείν αληηθπθιηθήο πνιηηηθήο πνπ αληηκεηψπηζε ηελ χθεζε 

ηνπ 1967. 
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Πίλαθαο 3.3.2 : Γεκφζην Υξένο θαη θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπ θξάηνπο 

σο %ΑΔΠ,1960-1975.27 

Έηορ 
Δημόζιο Χπέορ ωρ 
%ΑΕΠ (1) 

Δημόζιο Χπέορ 
ωρ %ΑΕΠ (2) 

Καθαπόρ νέορ δανειζμόρ 
κπάηοςρ (-) (1) 

1960 8,7 
  1961 9,1 
 

0,8 
1962 9,8 

 
0,6 

1963 11,6 
 

1,2 
1964 12,5 

 
1,2 

1965 12,8 
 

0,5 
1966 14,5 

 
0,7 

1967 16,2 
 

-0,2 
1968 17,5 

 
0,5 

1969 19 
 

1,2 
1970 18,9 18,1 0,70 (3) 
1971 19,3 18,5 0,1 
1972 20,2 19,3 0 
1973 16,6 16 -0,1 
1974 17,6 21,3 -1,3 
1975 19,3 18,5 -2,9 
1961-
1973 

  
0,5 

Πίνακας 3.3 2 

πκπεξαζκαηηθά, νη θπβεξλήζεηο ηεο δηθηαηνξίαο δελ αλέηξεςαλ ηελ πνιηηηθή 

δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ. Ζ δηθηαηνξία κελ 

αχμαλε ηηο θξαηηθέο δαπάλεο, αιιά ηηο θάιππηε κε θνξνινγηθά έζνδα. Κεηαμχ 1967 

θαη 1973 ηα κεξίδηα ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ηξερφλησλ εζφδσλ ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο ζην ΑΔΠ έκεηλαλ ζηαζεξά. Ο θαζαξφο λένο δαλεηζκφο ηεο Γεληθήο 

Θπβέξλεζεο ήηαλ νξηαθφο. 

3.3.3 Μαθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζε ζεζκνχ θαη αμίεο. 

Ζ κεγέζπλζε φπσο θαζίζηαην ζαθέο δελ ήηαλ δηαηεξήζηκε. εκαληηθνί παξάγνληεο 

γηα ηηο καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ, ε «ζεζκηθή αθαηαζηαζία» 

θαη αζηάζεηα, ε απζαηξεζία θαη νη πξαθηηθέο ρσξίο αξρέο, νη απνθιεηζκνί ηκεκάησλ 

ηεο θνηλσλίαο, παξσρεκέλα ηδενινγήκαηα θαη νη αδξάλεηεο ζε θξίζηκνπο ηνκείο. 

Απφ καθξνρξφληα άπνςε ε δηθηαηνξία θαηάθεξε έλα ηζρπξφ πιήγκα θαηά ησλ 

βαζηθψλ θαη ηππηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ. Κε απιά ιφγηα, ελίζρπζε ηελ αλαμηνπηζηία 

ησλ ζεζκψλ. Ζ δηθηαηνξία επηβεβαίσλε άιιε κηα θνξά ηελ πεπνίζεζε ε δηάρπηε 

ππνςία φηη ν λφκνο είλαη έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα απηψλ πνπ είλαη ζηελ εμνπζία. 

 Σέινο, πξηλ απφ ηελ δηθηαηνξία ηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ζεκάδεπε ε 

παηξσλία. Σα κεγάια θφκκαηα θπξίσο ήηαλ αληαγσληζηηθνί φκηινη δηακεζνιαβεηψλ 

ζε έλα εθηεηακέλν θπξίσο θαη βαζηά ξηδσκέλν πειαηεηαθφ ζχζηεκα. 28  Απηή ε 

θνπιηνχξα παξφια απηά δελ εμαιείθζεθε κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεκνθξαηίαο-ην 

απνηέιεζκα ήηαλ φκσο νη αμηψζεηο λα ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηθαλνπνίεζήο 

ηνπο, θαη θπζηθά, ε δεκηνπξγία ελφο επεπίθνξνπ θιίκαηνο γηα δηφγθσζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ζπζζψξεπζε ρξεψλ ηδίσο ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80. 
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3.4 Σν Γεκφζην Υξένο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Μεηαπνιίηεπζε κέρξη ηελ 

Οηθνλνκηθή Κξίζε. 

3.4.1 Απφ ηελ Γηθηαηνξία κέρξη ην 1981. 

Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ήηαλ ειιεηκκαηηθή θαηά ηα έηε 1974-1976 πνπ 

φκσο ζεσξνχηαλ „φηη απνηέιεζε ζεκαληηθφ πξνσζεηηθφ παξάγνληα ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο.29 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε 

θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ηα έζνδα ηνπ γεληθνχ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

έθζαζαλ ζην έηνο 1976 ζε 174.630 εθαηνκκχξηα δξαρκέο θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο 

εθηηκνχληαλ ζε 211.550 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Σν έιιεηκκα ην 1976 αλήιζε ζε 

36.920 δηο δξαρκέο απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 1975 πνπ ήηαλ 31.412 δηο δξαρκέο. Σν 

έιιεηκκα ην 1976 θαιχθζεθε θαηά 33.378 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ ηε δηάζεζε 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θαηά 

2.500 εθαηνκκχξηα δξαρκέο κε δαλεηζκφ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαηά 

1.042 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απφ πφξνπο ζην εμσηεξηθφ. 

ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα πξνζηεζεί ην 

αθάιππην έιιεηκκα ησλ ινγαξηαζκψλ δηαρεηξίζεσο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

πξνκήζεηαο θξαηηθψλ εθνδίσλ πνπ εθηηκνχληαλ ζε 12.800 δηο δξαρκέο πεξίπνπ γηα 

ην έηνο 1976. Σφηε ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο έθζαλε ηα 

49.700 εθαηνκκχξηα δξαρκέο, έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ ειιείκκαηνο 40.600 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο ην 1975. Σν έιιεηκκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ πξνκήζεηα θαη ηε 

δηαθίλεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ εθνδίσλ ρξεκαηνδνηήζεθε κε πηζηψζεηο 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ειιεηκκάησλ ήηαλ 

ην απνηέιεζκα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο πνπ απέβιεπε ζηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο. 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, ζε πςειά επίπεδα παξά ηνλ ζρεηηθά πςειφ 

ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλαθάκςεσο ηα έηε 1975 θαη 1976 θαη ηηο ζεκαληηθέο απμήζεηο 

ηεο θνξνινγίαο, νθείινληαλ βαζηθά ζηελ ηαρεία αχμεζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Ζ 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ απνδίδνληαλ θαηά έλα κέξνο, ζε εηδηθνχο ιφγνπο, φπσο ε 

ελίζρπζε ηεο ακπληηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο, ε απνθαηάζηαζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δπλάκεσο ησλ κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ είρε κεησζεί ζηελ πεξίνδν 

ηνπ πςεινχ πιεζσξηζκνχ ησλ εηψλ 1973-1974 θαη ε αλάγθε επεθηάζεσο θαη 

βειηηψζεσο ησλ ππεξεζηψλ εθπαηδεχζεσο, δεκφζηαο πγείαο θιπ. Οη επηδνηήζεηο 

γεληθά ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλαιψζεσο ζπλέβαιιαλ επίζεο ζηε δηφγθσζε ησλ 

ειιεηκκάησλ. 

Σν 1977 ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ζε ηακεηαθή βάζε, ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα(θεληξηθή δηνίθεζε, δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο) έθηαζε 

ηα 44,5 δηο δξαρκέο θαη σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ήηαλ 5,3 

ην 1977.30 Κε βάζε ηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδαο, ην έιιεηκκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε ηακεηαθή βάζε, έθζαζε ην 

1977 ζε 62,6 δηο δξαρκέο. Ζ αχμεζε ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο κεηαμχ ησλ εηψλ 
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1976 θαη 1977 πξνήιζε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ δηφγθσζε θαηά 13,6 δηο δξαρκέο 

ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ(ηαθηηθνχ θαη επελδχζεσλ) θαη απφ 

ηελ αχμεζε θαηά 2 δηο δξαρκέο πεξίπνπ ηνπ ειιείκκαηνο απφ ηε δηαρείξηζε 

ιηπαζκάησλ. Χο πνζνζηφ ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ην έιιεηκκα ηνπ 

Γεκνζίνπ έθηαζε ην 1977 ζε 7,5% έλαληη 6,4% ην 1976.  

Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηα έζνδα ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ έθηαζαλ ηα 209.339 εθαηνκκχξηα δξαρκέο ην 1977, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά 20,4% ζε ζρέζε κε ην 1976. Ο πςειφηεξνο ξπζκφο απμήζεσο ησλ 

εζφδσλ θαηά ην 1976 νθεηιφηαλ ζηελ έθηαθηε θνξνινγηθή εηζθνξά πνπ επηβιήζεθε 

ζηα αλεμφθιεηα ππφινηπα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ή ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ.31 

Σν 1977 απνθαζίζηεθαλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θπξίσο 

επηδηψμεηο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε πεξηζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο, ε ζπγθξάηεζε ηεο 

απμεηηθήο ηάζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, κε αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ε βαζκηαία θαηάξγεζε ησλ θξαηηθψλ 

επηδνηήζεσλ θαη αλαπξνζαξκνγψλ ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην θξάηνο ή απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο, ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί κέρξη ην ηέινο ην 1978 απφ 

δηαρεηξηζηηθά ειιείκκαηα ππφ κνξθή πξνζσξηλψλ πξνθαηαβνιψλ θαη δελ είραλ 

θαιπθζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, δηαθαλνλίζηεθαλ κε ηε ζχλαςε δαλείνπ 

70 δηο δξαρκέο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε, έθζαζε ην 1978 ζε 402 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο ζεκεηψλνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Απμεηηθή ηάζε 

παξνπζίαζαλ θαη νη ζπλνιηθέο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 

εθηφο απφ ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο θαη ηηο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ, 

πεξηιακβάλνπλ ηηο θαζαξέο κεηαβηβάζεηο θεθαιαίσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,  

απμνκείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

δηαρεηξίζεσο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη εθνδίσλ θαη ηέινο ηα ρξενιχζηα ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο. 

Παξά ηε βειηίσζε πνπ ζεκεηψζεθε ην 1978, ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα παξέκεηλε πςειφ θαη δεδνκέλνπ φηη δελ θαιχπηνληαλ απφ 

αληίζηνηρν πιεφλαζκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα νδήγεζε ζε λνκηζκαηηθή επέθηαζε θαη 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ εληζρπηηθφ παξάγνληα ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ. 

Σν 1979 νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ 

ησλ 313.500 εθαηνκκχξηα δξαρκέο απμεκέλεο θαηά 26,3% ζε ζρέζε κε ην 1978, απφ 

ηηο νπνίεο, νη δαπάλεο γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο αλέξρνληαλ ζε 134.500 

εθαηνκκχξηα δξαρκέο ή πνζνζηφ 42,9%. Σελ ίδηα ρξνληά ε Διιάδα έγηλε δεθηή ζηηο 

Δπξσπατθέο Θνηλφηεηεο. 

πσο γίλεηαη θαλεξφ θαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηά ηα έηε 1977-1981 

δηεπξχλεηαη ζπλερψο ην έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ην 1981 νη 

θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 584% ζε ζρέζε κε ην 1977. 
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Πίλαθαο 3.4.1 (a): Γηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα (ζε εθαη.δξαρκέο).32   

 

 Πίνακας 3.4.1    a 

Πίλαθαο 3.4.1(b): Υξεκαηνδφηεζε ειιείκκαηνο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα (ζε εθαη.δξαρκέο).33 

Έτος 1977 1978 1979 1980 
1981 

1.Κρατικόσ προχπολογιςμόσ 

-

43.340,

00 

-54.707 -57.477 -80.068 -141.461 

2.Λογαριαςμοί διαχειρίςεωσ αγροτικϊν προϊόντων 

και εφοδίων 

-

24.988,

00 

-20.684 -42.395 -64.698 -130.130 

3.Δθμόςιεσ επιχειριςεισ 

-

13.649,

00 

-21.916 -30.241 -59.810 -88.739 

Σφνολο I (Συνολικζσ δανειακζσ ανάγκεσ (1+2+3) 

-

81.977,

00 

-

97.307,

00 

-

130.113,

00 

-

204.576,

00 

-

360.330,

00 

4.Χρεολφςια δανείων 

15.918,

00 

16.686 20.278 21.976 35.473 

5.Σοπικι αυτοδιοίκθςθ και λοιπά ΝΠΔΔ 

19.473,

00 

13.975 20.619 14.525 6.171 

Σφνολο ΙΙ (Καθαρζσ δανειακζσ ανάγκεσ (1-4-5) 

-

46.586,

00 

-

66.646,

00 

-

89.216,0

0 

-

168.075,

00 

-

318.686,

00 

Πίνακας 3.4.1   a 

  

Έτος 1977 1978 1979 1980 1981 

  Ποςά Ποςά Ποςά Ποςά Ποςά 

Καλυπτόμενο ζλλειμμα 
81.97

7 
97.30

7 
130.11

3 
204.57

6 
360.33

0 

1.Εςωτερικόσ δανειςμόσ 
73.46

7 
72.33

2 
108.18

8 
142.98

2 
275.45

6 

Ζντοκα γραμμάτια 
34.64

0 
41.50

4 34.092 46.572 42.617 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ 
29.37

8 
19.39

9 57.512 62.006 
186.25

0 

Ειδικοί πιςτωτικοί οργανιςμοί και εμπορικζσ 
τράπεηεσ 6.449 

11.42
9 16.584 34.404 46.589 

Ομολογιακά δάνεια 3.000 - - - - 

Εξωτερικόσ δανειςμόσ 8.510 
24.97

5 21.925 61.594 84.874 
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 ε ρξνληθφ δηάζηεκα 5 εηψλ νη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο ζρεδφλ 

εμαπιαζηάζηεθαλ, θαη ην κνλαδηθφ πιεφλαζκα πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη ηα ινηπά ΛΠΓΓ ζπλερψο κεησλφηαλ ελψ απμαλφηαλ ζπλερψο ν 

δαλεηζκφο θαη ηδίσο ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ηεο ρψξαο, κε επαθφινπζν ηελ 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ρξενιπζίσλ ησλ δαλείσλ. Ιίγν πξηλ εηζέιζεη ε Διιάδα ζηηο 

Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο Θνηλφηεηεο είρε ήδε φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ηεξάζηηεο 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο.  

3.4.2 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη εμσηεξηθφο δαλεηζκφο θαηά ηα έηε 1971-

1984. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκκεηείρε φρη κφλν σο αληηζπκβαιιφκελνο, αιιά θαη σο 

δηαπξαγκαηεπηήο θαη σο ελδηάκεζνο, ζηε ζχλαςε δαλείσλ κεηαμχ απηήο, ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη νίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ.34 Σν 1971 

νινθιεξψζεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ελφο ηέηνηνπ δαλείνπ, χςνπο 

60 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηηο ηξάπεδεο Bank of America, First National Bank of 

Chicago, Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago, The 

Chase Manhattan Bank, Bank of Nova Scotia, Morgan Guaranty Trust Company of 

New York, Manufacturers Hanover Trust Co, Bankers Trust Company, American 

Express International Banking Corporation, ππφ ηελ εγεζία ηεο First National City 

Bank. Σν δάλεην ζα ήηαλ εμνθιεηέν εληφο εμαεηίαο κε ηξηεηή πεξίνδν ράξηηνο, θαηά 

ηελ νπνία ζα θαηαβάιινληαλ κφλν ηφθνη. 

 Δπηπιένλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1972 νινθιεξψζεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

λέν δάλεην 30 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηηο 

ακεξηθαληθέο Bankers Trust Company, Continental Illinois National Bank and Trust 

Company of Chicago, Goldman Sachs International Corporation, ηηο θαλαδηθέο 

 Canadian Imperial Bank θαη Toronto Dominion Bank, ηελ αγγιηθή Barclays 

Bank International θαη ηηο ηαπσληθέο Bank of Tokyo Trust, Sumitomo Bank, Sanwa 

Bank. Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ήηαλ δεθαεηήο, κε ηξηεηή πεξίνδν ράξηηνο θαη κε 

επηηφθην ίζν κε απηφ ηνπ δηαηξαπεδηθνχ επηηνθίνπ επξσδνιαξίσλ ηνπ Ινλδίλνπ, 

πξνζαπμεκέλν θαηά 1,05 εθαηνζηηαία κνλάδα θαηά κέζν φξν. 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1972 ζπλάθζεθε λέν δάλεην χςνπο 70 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ΖΠΑ, κε ηηο ηξάπεδεο , Goldman Sachs International Corporation, 

Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago, Japan 

International Bank θαη Orion Banking Group, πάιη κε δεθαεηή δηάξθεηα θαη ην ίδην 

κε ην πην πάλσ δάλεην κέζν επηηφθην. Σν Κάην ηνπ 1972 ην Διιεληθφ Γεκφζην έιαβε 

θαη άιιν δάλεην, χςνπο 25 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ, απφ ηελ First National 

City Bank(FNCB) ηεο Λέαο Τφξθεο κε ηε κεζνιάβεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

πνπ ελεξγνχζε σο πξάθηνξαο ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε 

πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο ΖΠΑ. Σν δάλεην ζα είρε 

θαηά ειάρηζηνλ δεθαεηή δηάξθεηα θαη επηηφθην αλάινγν κε ην βαζηθφ επηηφθην ηεο 

FNCB, πιένλ 0,5%. 

 Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1972, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έιαβε δάλεην 70 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ κε επηθεθαιήο ηελ Crocker 
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National Bank of San Francisco California, ην νπνίν ήηαλ επλντθφηεξν απφ ηα 

πξνεγνχκελα σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ, αθνχ πξνέβιεπε επηηφθην κφιηο κία 

εθαηνζηηαία κνλάδα πάλσ απφ ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην ηνπ Ινλδίλνπ, ελψ ε 

πεξίνδνο ράξηηνο επηκεθχλζεθε ζηα πέληε έηε. Οη αζπλήζηζηα επλντθνί φξνη 

ζρνιηάζηεθαλ θαη απφ ην δηεζλή νηθνλνκηθφ ηχπν, φπσο ηνπο Financial Times, ηε 

Wall Street Journal θαη ηε Herald Tribune. 

 Σέινο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1973 ε Σξάπεδα έιαβε δάλεην, κε ηε κνξθή αλαιήςεσλ 

έσο ην πνζφ ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ, απφ θνηλνπξαμία αιινδαπψλ 

ηξαπεδψλ ππφ ηελ εγεζία ηεο First Boston(Europe) Limited, London. Σν δάλεην είρε 

δσδεθαεηή δηάξθεηα θαη επηηφθην 0,75% πςειφηεξν απφ ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην 

ηνπ Ινλδίλνπ επί ηξηκεληαίσλ ή εμακεληαίσλ θαηαζέζεσλ ζε δνιάξηα ΖΠΑ. Σν 

δάλεην απηφ επίζεο εθρσξήζεθε ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ην Γεθέκβξην ηνπ 1973. 

 ην ελλεαζέιηδν ππφκλεκά ηνπ ηεο 12/05/1978, ν Ενιψηαο(κεηά απφ 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ θαηά ηνκέα) δηαηχπσλε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο, ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια φηη ηα κέηξα απηά λννχληαη ζαλ δέζκε 

αιιεινζπκπιεξνχκελσλ ξπζκίζεσλ. Κεκνλσκέλε ιήςε ελφο ή κέξνπο απηψλ ζα 

είρε ίζσο αληίζεηα απνηειέζκαηα. 

 Γχν ζέκαηα είλαη θαλεξφ φηη απαζρνινχζαλ ην Ενιψηα θαη ην ΓΛΣ θαηά ηεο 

δηάξθεηαο ηεο νθηαεηίαο 1970-1977. 

 Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο δελ ζπκβάδηδε κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο: νη 

επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή θάκςε κε απνηέιεζκα λα 

απνξξνθνχλ κφλν ην 2,8% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, νη επελδχζεηο ζε ηδησηηθέο 

θαηνηθίεο απνξξφθεζαλ ην 1977 ην 39% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα 

επέλδπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνζνζηφ πνπ είλαη απφ ηα πςειφηεξα δηεζλψο.  

 Έλα άιιν δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ θπβέξλεζε ηεο επνρήο(θαη δηαρξνληθά 

φιεο ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο) ήηαλ ε θνξνδηαθπγή. Κεηά ηελ εμαγγειία 

θνξνινγηθψλ κέηξσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αζαλάζην Θαλειιφπνπιν, 

ν Ενιψηαο έζηεηιε ηεηξαζέιηδν ππφκλεκα ζηνλ Θαξακαλιή(κε αληίγξαθν ζηνλ 

Θ. Κεηζνηάθε) , κε ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο επί ηεο λέαο πνιηηηθήο. 

 

3.4.3 Η Πεξίνδνο 1981-1989. 

Σν 1981 είρε πιένλ παγηνπνηεζεί ε κεγάιε εμάξηεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

ηεο ρψξαο απφ ηνπο άδεινπο πφξνπο, πνπ φκσο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο 

νηθνλνκίαο ή θαη ζε εμσνηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Απφ ην 1979 θαη κεηά ηελ δεχηεξε 

ελεξγεηαθή θξίζε, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ππεξδηπιαζηάζηεθε θαη έθζαζε ζε χςνο ξεθφξ ζην 1981, μεπεξλψληαο ηα 2,4 δηο 

δνιάξηα θαη ζηαζεξνπνηήζεθε ζηα επφκελα δπν ρξφληα (1982-1983) γχξσ ζηα 1,9 

δηο δνιάξηα. Αλαθνξηθά ην ρξεκαηνδνηηθφ έιιεηκκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έθηαζε ην 

1981 ζην 15% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ εζληθνχ πξντφληνο. 
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Ζ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, παξά ηε ζηξνθή απφ ηηο κεγάιεο απμήζεηο 

κηζζψλ ηνπ 1982 ζηελ ππνηίκεζε ηνπ 1983 θαη ηνλ εηεξνρξνληζκφ ηεο Απηφκαηεο 

Σηκαξηζκηθήο Πξνζαξκνγήο (ΑΣΑ) δελ βειηηψζεθε.35 Οη ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχζαλ 

ην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειιείκκαηνο κε θεθάιαηα πνπ αληινχζαλ απφ ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο κε ηελ κνξθή ππεξαλαιήςεσλ ζηνπο ηξερνχκελνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο. δχν παξάγνληεο πνπ απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξν ηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο ήηαλ ν πιεζσξηζκφο θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Σν 

δεκφζην ρξένο, πνπ είρε απμεζεί απφ 10,5% ηνπ ΑΔΠ ην 1978 ζε 23,8% ηνπ ΑΔΠ(8,1 

δηο δνιάξηα) ην 1983, ήηαλ έλα αθφκε θξίζηκν κέγεζνο, ην νπνίν, θαηά ηνλ Γεκήηξε 

Υαιθηά, νθεηιφηαλ ζην έιιεηκκα, πνπ έθαλε αλαπφθεπθηε ηελ πξνζθπγή ζε 

ζεκαληηθφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 

ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ 1983 ε δξαρκή ππνηηκήζεθε θαηά 15,5% κε ζθνπφ λα 

επαλαθηεζεί ην ρακέλν, ηα πξνεγνχκελα έηε, έδαθνο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Διιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή αγνξά. Γηα λα εληζρπζεί ε 

εμαγσγηθή πξνζπάζεηα, αλαγλσξίζηεθε φηη θάησ απφ ηηο ηφηε ζπλζήθεο ηνπ 

νμχηαηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ μέλσλ αγνξψλ, απαηηνχληαλ πην 

έληνλε θαη ζπληνληζκέλε παξνπζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο εμαγσγέο. Σν 1983 

άξρηζαλ νη ζπδεηήζεηο λα είλαη πην έληνλεο ζρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ ρξένο ελψ 

αλέθεξαλ φηη ηφζν σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο φζν θαη ε 

εμππεξέηεζή ηνπ σο πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ήηαλ ρακειφηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα νξηζκέλεο 

άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο.36  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 1983 νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί δαλεηνδνηνχληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο κε ην ίδην επηηφθην (18,5%), κε ην 

νπνίν ρξεκαηνδνηνχληαλ θαη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επελδχζεσλ. Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ ην 1983 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο κε επηηφθηα πνπ θπκαίλνληαλ απφ 8,75% έσο 12% ελψ 

πξηλ απφ δχν πεξίπνπ έηε ίζρπε ζπκβνιηθφ επηηφθην 1%. 

Σν 1983 ην θαζαξφ ηακεηαθφ έιιεηκκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο πνζνζηφ ζην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ζπλέρηζε γηα δεχηεξν θαηά ζεηξά ρξφλν ηελ πησηηθή 

ηνπ πνξεία θαη πεξηνξίζηεθε ζην 12,1%. ζνλ αθνξά ηηο πεγέο θάιπςεο ηνπ 

ειιείκκαηνο, επηζεκαίλεηαη φηη κεγάιε αχμεζε παξνπζίαζε ε άληιεζε θεθαιαίσλ 

κε έθδνζε έληνθσλ γξακκαηίσλ, πνπ απνηειεί ην κέζν κε ην νπνίν κεηαθέξνληαη 

ζην δεκφζην ηνκέα απνηακηεχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαλ 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 
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Πίλαθαο 3.4.3(α): Υξεκαηνδφηεζε ειιείκκαηνο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα(ζε εθαη.δξαρκέο).37 

Έτη 1982 Ποσοστό 1983 Ποσοστό 

  Ποςά  % Ποςά  % 

Καλυπτόμενο ζλλειμμα  338.020 100 363.399 100 

1.Εςωτερικόσ δανειςμόσ 270.583 80 243.277 66,9 

Ζντοκα γραμμάτια 43.860 13 192.763 53 

Σράπεηα τθσ Ελλάδασ 176.515 52,2 -20.846 -5,7 

Ειδικοί πιςτωτικοί οργανιςμοί και εμπορικζσ τράπεηεσ 50.208 14,8 71.360 19,6 

Εξωτερικόσ δανειςμόσ 67.437 20 120.122 33,1 
Πίνακας 3.4.3   a 

 Οη ηξάπεδεο εμαθνινπζνχζαλ λα ζεσξνχλ φηη ε εμπγίαλζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ππφζεζε ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν έπξεπε λα θέξεη 

ην θχξην ή έζησ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο εμπγίαλζεο. 

Απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ελλννχζαλ ηελ ππαγσγή επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΟΑΔ) , ρσξίο λα 

είλαη πνιιέο θνξέο ζε ζέζε, κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ, 

ησλ πξννπηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο θάζε επηρείξεζεο, λα ππνδείμνπλ ηα 

θαηάιιεια, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζή ηεο.  

 Σν 1984, ε δηεχξπλζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ, ζε ηακεηαθή βάζε, νθεηιφηαλ 

θπξίσο ζηε κεγάιε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, 

πνπ ήηαλ ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηνπ δαλεηζκνχ, ησλ επηηνθίσλ ησλ έληνθσλ 

γξακκαηίσλ θαη ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ.38 Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο αλεξρφηαλ ζην 

28,9% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Σν 1985, ν δεκφζηνο ηνκέαο άζθεζε επεθηαηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκία ελψ 

νη δαπάλεο θηλήζεθαλ αλνδηθά κε πςεινχο ζρεηηθά ξπζκνχο θαη ε αχμεζή ηνπο ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ.39 Σαπηφρξνλα, δηεπξχλζεθαλ νη θαζαξέο 

δαλεηαθέο αλάγθεο, ζε ηακεηαθή βάζε, αθνχ ην έιιεηκκα ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε κέζα ζην 1985 ζε απφιπην κέγεζνο θαη 

έθηαζε ηα 414 δηο δξαρκέο, απφ 210 δηο δξαρκέο ην 1984. ηελ αχμεζε απηή 

ζπλέβαιιαλ ηέζζεξηο θπξίσο παξάγνληεο: 

 Ζ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ησλ εζφδσλ,. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ πνζνχ 58,5 δηο δξαρκέο απφ ην ινγαξηαζκφ ζπγθέληξσζεο 

εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηεο δηαρείξηζεο 

πεηξειαηνεηδψλ ησλ εηψλ 1984 θαη 1985. 

 Ζ κεγάιε άλνδνο ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

πνπ ήηαλ ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ηνπ θαη ηεο ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ. 

 Οη κεγαιχηεξεο πιεξσκέο γηα επηδνηήζεηο θαη θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ 

δηαρεηξίζεσλ ησλ ειιεηκκάησλ ιηπαζκάησλ, δάραξεο θαη θαπλψλ. 
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Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί γηα πξψηε θνξά παξνπζίαζαλ ζνβαξφ έιιεηκκα ην 1985 θαη 

ζπλέβαιαλ έηζη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ θαζαξψλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 Κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ κε ηθαλνπνηεηηθέο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη απφ επίκνλεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ήηαλ αλαγθαία ε ζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ απνθαζίζηεθε 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985. 40  Δηδηθφηεξα, ζηφρνη γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ήηαλ ε απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ απφ 25% 

πνπ έθζαζε ην 1985 ζε 16% ην 1986 θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απφ 3,3 δηο δνιάξηα ζε 1,7 δηο δνιάξηα. Ζ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ απηψλ ζηεξίρζεθε ζηε κείσζε ηεο εγρψξηαο δαπάλεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ. 

 Οη ζηφρνη γηα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

είραλ ηεζεί γηα ην 1986 επηηεχρζεθαλ κε ζεκαληηθή πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, ν 

πιεζσξηζκφο κεηψζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 1986 ζην 16,9% θαη ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζε 1.704 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο είρε θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα 

απφ ηα κέζα ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 1986. Βειηηψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ νθεηιφηαλ θαηά 33% ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

έλαληη αληίζηνηρεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θαηά 21%. Σα έζνδα απφ ηελ έκκεζε 

θνξνινγία ζεκείσζαλ πςειφηεξν ξπζκφ αλφδνπ απφ ηελ απφδνζε ησλ άκεζσλ 

θφξσλ. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο ησλ θαπζίκσλ, πνπ 

απνξξνθνχζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κείσζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη 

ζπλέβαιε θαηά 44% πεξίπνπ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο. 

 Οη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο απνξξνθνχζαλ πνζνζηφ 40% πεξίπνπ ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ηηε πιεξσκέο 

ρξενιπζίσλ, ελψ 20% πεξίπνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δηαζέηνληαλ γηα 

επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ επίζεο επεξεάζηεθε απφ ηελ 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. Ζ ζπγθξάηεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ νθεηιφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα επελδχζεηο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζην ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν πιεφλαζκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ΟΣΔ θαη ζην ζεηηθφ απνηέιεζκα 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ΓΔΖ. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ ην 1986 πξνήιζε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ νξγαληζκνχο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ κνληκφηεξε ειιεηκκαηηθφηεηα. 

 Ζ Διιεληθή νηθνλνκία, ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαζεξνπνηεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηε δηεηία 1986-1987, εηζήιζε ζε λέα θάζε πνπ ραξαθηεξίδνληαλ 

απφ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Οπζηαζηηθή ήηαλ θαηά ην 1987 ε 

βειηίσζε ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, πνπ είρε εμειηρζεί ζε 

ζνβαξφ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, άξρηζε λα 

βειηηψλεηαη απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 1986. Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

κεηψζεθε κφλν θαηά 0,6% ην 1987, παξά ην ρακειφ επίπεδν ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο πνπ νθεηιφηαλ ζηηο εμαηξεηηθά δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 41  Οη 



 

Page 36 of 100 
 

δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ αθαηξεζνχλ ηα πνζά πνπ αθνξνχζαλ 

πξνπιεξσκή ρξενιπζίσλ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη εμφθιεζε επελδχζεσλ 

ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζε έληνθα γξακκάηηα, απμήζεθαλ ην 1987 θαηά 26,8% 

έλαληη 18,9% ην 1986 θαη 23,3% πξφβιεςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 Οη εθηηκήζεηο γηα ην 1987, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο 15/04/1998, 

έδεηρλαλ φηη ηα ηνθνρξενιχζηα ζα αλέξρνληαλ ζε 653.822 εθαηνκκχξηα δξαρκέο ή 

27,5% επί ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Δπίζεο αλνδηθή πνξεία 

είραλ θαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο αλήιζαλ απφ 570.329 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο ην 1985, ζε 728.000 ην 1987 (ή 32,9% ησλ δαπαλψλ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 1987). Ζ πξφνδνο φκσο πνπ είρε ζπληειεζηεί κε ην 

ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα ζηε δηεηία 1986-1987, δελ ήηαλ επαξθήο ελψ δελ είρε 

πξνζιάβεη κνληκφηεξν ραξαθηήξα. Σα δεκφζηα ειιείκκαηα κεηά ηε ζεκαληηθή 

κείσζή ηνπο ζηε δηεηία 1986-1987, εκθάληζαλ απμεηηθή ηάζε.  

Οη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε ηακεηαθή βάζε, 

ζεκείσζαλ αχμεζε ην 1988 θαη έθηαζαλ σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο, ζην 16,3% απφ 13,2% ην 1987. Ζ αχμεζε απηή πξνήιζε απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 1988 νθεηιφηαλ ζηηο επηρνξεγήζεηο 

ζε αζθαιηζηηθνχο θαη ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο, ζπλνιηθνχ χςνπο 300 δηο δξαρκέο 

ην 1988, έλαληη 158 δηο δξαρκέο ην 1987 θαη 65 δηο δξαρκέο ην 1986 θαζψο επίζεο 

θαη ζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηφθσλ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Σα έζνδα ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απμήζεθαλ ην 1988 θαηά 11,9% έλαληη 18,2% ην 1987, ελψ 

νη δαπάλεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απμήζεθαλ ην 1988 θαηά 19,6% έλαληη 

29,4% ην 1987. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεκαληηθή αχμεζε θαη ην 1988 ησλ ηφθσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο νθείιεηαη ζηε ζπλερηδφκελε άλνδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κε εηήζην ξπζκφ 

34,6% ζηελ επηαεηία 1982-1988 θαη ζηελ άλνδν ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ 8,7% ην 1982 ζην 11,8% ην 1988. 42  Ζ άλνδνο απηή ηνπ κέζνπ 

επηηνθίνπ νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ηνπ 

εζσηεξηθνχ δαλεηζκνχ κε ηελ έθδνζε έληνθσλ γξακκαηίσλ θαη νκνιφγσλ. Ζ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο επί ζεηξά εηψλ ηφληδε φηη νη ζνβαξέο θαη απμαλφκελεο 

αληζνξξνπίεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηψλ ήηαλ ην θεληξηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηδε ε Διιεληθή νηθνλνκία. 

Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πξνέθππηε απφ κεξηθνχο ραξαθηεξηζηηθνχο 

αξηζκνχο. Οη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο, πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ 

εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ, έθηαζαλ ην 1989 ην 17,2% 

ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Ζ δαπάλε γηα ηφθνπο ην 1989 ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πςειφηεξε αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε πιεξσκή ηφθσλ 66 δηο πνπ 

βάξπλε ην 1989 κεηαθέξζεθε ζην 1990.43 Ζ ζρεηηθή επίδξαζε ηεο ππνηίκεζεο ηεο 

δξαρκήο εθηηκήζεθε γηα ην 1989 ζε 100 δηο δξαρκέο, δειαδή ρξένο 166 δηο δξαρκέο 

δελ απνηππψλνληαλ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ 1989. Σν ρξένο φκσο ην 1989 ήηαλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκε πςειφηεξν εάλ ζπλππνινγίδνληαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο 
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πνπ είραλ ρνξεγεζεί κε εγγχεζε ηνπ θξάηνπο πξνο ινηπνχο θνξείο, εθηφο εθείλσλ 

ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηνλ επξχηεξν θξαηηθφ ηνκέα. 

Δθηηκψληαο γεληθφηεξα ηελ πεξίνδν 1980-1990, ηα αίηηα δηφγθσζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά απφ ηνλ Βάκβνπθα44 

θαη νθείινληαη ηφζν ζε πνζνηηθνχο φζν θαη ζε πνηνηηθνχο παξάγνληεο. Οη θχξηνη 

πνζνηηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ ειιεηκκάησλ ήηαλ: 

 Σν γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν 1980-1990 ε κέζε εηήζηα πνζνζηηαία αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπ Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο αλήιζε ζε 

28,2% θαη 24,9% ζπλέβαιιε ψζηε ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

απφ -101,4 δηο δξαρκέο λα απμεζεί ζε -2.209,2 δηο δξαρκέο. 

 Ζ άλνδνο ησλ θξαηηθψλ ειιεηκκάησλ ζε ζπλζήθεο ζηαζηκν-πιεζσξηζκνχ ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο, απνηέιεζε ηα πξσηαξρηθφ αίηην ηεο θνβεξήο αχμεζεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

  Σελ πεξίνδν 1980-1990 ην αθαζάξηζην έιιεηκκα ηνπ Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ΓΔΘΟ, απφ -157,3 δηο δξαρκέο ή -8,9% ηνπ ΑΔγΠ 

εθηνμεχηεθε ζηα -2.925,8 δηο δξαρκέο ή -28,2% ηνπ ΑΔγΠ. Σελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν ην ηακεηαθφ έιιεηκκα ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ 143,3 δηο ή 

8,1% ηνπ ΑΔγΠ αλαξξηρήζεθε ζηα 1.966,1 δηο δξαρκέο ή 19,0% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Ζ εληππσζηαθή αχμεζε ησλ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο, ρξενιχζηα, 

κηζζνχο, ζπληάμεηο θηι, ζην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, 

ζπληζηά έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα αίηηα ηεο αδπλακίαο ηεο θπβεξλεηηθήο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο λα ειέγμεη ηελ αλνδηθή ηάζε ησλ θξαηηθψλ 

ειιεηκκάησλ. 

  Οη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ηελ πεξίνδν 1980-1990 κεηαμχ πξνυπνινγηζζέλησλ 

θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ ηαθηηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο δηφγθσζεο ησλ ειιεηκκάησλ. Ζ θπβεξλεηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή νπδέπνηε πέηπρε ηνλ ζηφρνο ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

πξνβιεθζέλησλ εζφδσλ ηδίσο απφ ηελ άκεζε θνξνινγία. 

 Απνηπρία ζηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο. 

 Οη πςειέο δαπάλεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα επηρνξεγήζεηο, 

επηδνηήζεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ειιεηκκάησλ ΓΔΘΟ (ηδίσο ΗΘΑ θαη ΟΓΑ) ηελ 

πεξίνδν 1980-1990 απφ 18,7 δηο δξαρκέο απμήζεθαλ ζε 839,2 δηο δξαρκέο θαη 

έθζαζαλ ζην ζεκείν λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 16,2% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

Γεληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο. 

ε κία ηζηνξηθή πξννπηηθή ε δεθαεηία ηνπ ‟80 ήηαλ ε δεθαεηία ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη 

ησλ αβάζηαρησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειιεηκκάησλ. Ήηαλ φκσο 

ηαπηφρξνλα θαη ε δεθαεηία ησλ κεγάισλ ςεπδαηζζήζεσλ. Οπζηαζηηθά κεηά ην 1981 

εθαξκφζζεθε κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζε νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζνκνηάδεη κε ην «ιατθηζηηθφ κνληέιν» ηνπ Diaz-Alejandro. Φπζηθά βξήθε 

πξφζθνξν έδαθνο ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ην πξψην ζηάδην ε πνιηηηθή ηνπ 

ιατθηζκνχ ζηελ Διιάδα νδήγεζε ζε γξήγνξε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ρσξίο 
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αλάινγε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ θφξνπο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ελψ ηθαλνπνίεζε 

δηάθνξα αηηήκαηα θνηλσληθψλ νκάδσλ, δελ επηβάξπλε ηδηαίηεξα ή δελ θάλεθε λα 

επηβαξχλεη θακία ηνπο. Ζ ζνβαξφηεξε πξνζπάζεηα επηβάξπλζεο ηεο κέζσ θαη 

κεγαιντδησηηθήο ηάμεο, ν πεξίθεκνο Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, αλαθιήζεθε 

γξήγνξα θαη κε ζεαηξηθνχο εξαζηηερληζκνχο. Έηζη, ηα δεκνζηνλνκηθά θαη εμσηεξηθά 

ειιείκκαηα έθηαζαλ ζε δξακαηηθά επίπεδα, κεηά απφ κηα ζχληνκε αλάπαπια ζην 

κέζν ηεο δεθαεηίαο κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

βνήζεηα απφ ηελ Δ.Δ. 

ην δεκφζην επίζεο απιψλεηαη ε πνιιαπιή απαζρφιεζε θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη κηα πνιιαπιφηεηα ζπκθεξφλησλ. πλνιηθά κέζα θαη γχξσ απφ ην 

θξάηνο νξγαλψλνληαη πάζεο θχζεο επηκέξνπο ζπκθέξνληα κε εηεξφθιεηα 

αηηήκαηα. Ζ ιατθηζηηθή πνιηηηθή ηείλεη λα ηα ηθαλνπνηήζεη απνζπαζκαηηθά θαη 

ζσξεπηηθά. Κεηαηξέπεη ην θξάηνο ζε έλα είδνο «νξγαλσκέλνπ» θέληξνπ δηαινγήο 

θαη θαηαλνκήο πξνλνκίσλ πξνζηαζίαο, παξνρψλ. Κηα ηδηαίηεξε πηπρή ηεο πνιηηηθήο 

εθείλεο είλαη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην. 

 Πίλαθαο 3.4.3(c) : πξνζιήςεηο ζην δεκφζην σο πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο 1975-2003. 

  1975-1981 1982-1989 1990-1993 1994-2003 

Αφξηςη δημόςιων υπαλλήλων 44,2 82,5 4,3 20,3 

Αφξηςη ςυνολικήσ 
απαςχόληςησ  338,2 141,6 49,3 554,3 

Σχζςη 1 προσ 2 ωσ ποςοςτό 13,10% 58,30% 8,70% 3,70% 
Πίνακας 3.4.3   b 

Ήδε πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1981, νη θπβεξλήζεηο πξνζθεχγνπλ 

πξνεθινγηθά ζε απμεκέλν βαζκφ ζε πξαθηηθέο φπσο είλαη νη δηνξηζκνί ζηνλ 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, νη πξνζιήςεηο εθηάθησλ, νη παξαηάζεηο ζπκβάζεσλ έξγνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νη δαλεηζκνί κέζσ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ απμάλνληαη 

ξαγδαία. 

Ζ ιατθηζηηθή ππφζρεζε φκσο δελ κπήθε πνηέ ζην ληνπιάπη ηεο ηζηνξίαο ζηε 

ζπλέρεηα. Γελ έιεηςαλ βέβαηα πξνζπάζεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο. ε 

απηέο αλήθνπλ ε απνηπρεκέλε ελ ηέιεη πνιηηηθή απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Θ. 

Κεηζνηάθε (1990) ν αηειήο πάλησο εθζπγρξνληζκφο ηελ πεξίνδν πνπ ε θπβέξλεζε 

Θ. εκίηε είρε σε ζηφρν ηελ έληαμε ζηελ Δπξσδψλε (1996-1999), ε αληηθαηηθή 

πεξίνδνο ζπγθξάηεζεο ησλ ειιεηκκάησλ 2005-2006 πνπ ηέιεησζε άδνμα ην 2007-

2009. Κεηά ην 2007 ε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ζα εθηξνρηαζζεί θαη, παξά ηε λέα 

επηηήξεζε ζηελ νπνία ηέζεθε ε ρψξα ην 2009, ηειηθά ζα βξεζεί ζηα πξφζπξα ηεο 

ρξενθνπίαο ην 2010. Ζ ηειεπηαία θαη ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ζα μεθηλήζεη ππφ δηεζλή επνπηεία ην πξψην εμάκελν ην 2010, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαηλε πάληνηε φηαλ ε ρψξα βξηζθφηαλ ζηα πξφζπξα κηαο άηαθηεο 

ρξενθνπίαο. 
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3.4.4 Η πεξίνδνο 1990-2000. 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Διιάδα ην 1989 

ήηαλ ηα πςειά δεκφζηα ειιείκκαηα, ε έμαξζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε ζνβαξή 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε 

θάκςε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο. Απφ ηηο εθινγέο Απξηιίνπ 1990 θαη 

κεηά, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή άξρηζε λα παίξλεη πεξηνξηζηηθή θαηεχζπλζε. Οη 

ζνβαξέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο επέβαιαλ ηε ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηε βαζκηαία ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηα ηέιε Απξηιίνπ 1990, ε 

Θπβέξλεζε άξρηζε λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ εμπγίαλζε δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνέβε ζε απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο, ησλ ηηκνινγίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο 

σθέιεηαο θαη ησλ ηηκψλ θαπζίκσλ. ηνλ αληίπνδα νη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ θαηά 88% έλαληη 

86,9% ην 1989 θαη θαηά ην ππφινηπν κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σελ θπξηφηεξε κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζαλ ηα έληνθα γξακκάηηα θαη νκνινγηαθνί ηίηινη πνπ 

δηαηέζεθαλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο 59,1%. Παξφια απηά, νη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ζε ηακεηαθή βάζε ζπλέρηζαλ ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία θαη θαηά ην 1990, ηφζν 

σο απφιπην κέγεζνο φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, κε 

ζεκαληηθά φκσο επηβξαδπλφκελν ξπζκφ.45 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ν ηαθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ 1990 επηβαξχλζεθε κε πιεξσκέο 86 δηο δξαρκέο πνπ 

αθνξνχζαλ θπξίσο ηφθνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ρξήζεο ηνπ 1989 αιιά δελ 

πεξηιακβάλεη ηφθνπο χςνπο 33 δηο δξαρκέο ηνπ έηνπο 1990 πνπ κεηαθέξζεθαλ ζην 

1991. 

 Θαηά ην 1991 ππήξμε πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο. Ζ πξφνδνο αληαλαθιάηαη ζηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ηε βειηίσζε ηνπ 

ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Οη θαζαξέο δαλεηαθέο 

αλάγθεο πεξηνξίζηεθαλ ζην 16,1% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ην 1991 

απφ 18,7% ην 1990. 46  Σν 90% πεξίπνπ ησλ θαζαξψλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαιχθζεθε απφ εγρψξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην 

ππφινηπν απφ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ειιείκκαηνο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηε δηάζεζε ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ 

εγρψξηα κε ηξαπεδηθή αγνξά. 

 Σν γεγνλφο φκσο φηη ην Γεκφζην άληιεζε ζεκαληηθά πνζά θεθαιαίσλ απφ 

ηελ αγνξά κε πςειά επηηφθηα, αλ θαη δηεπθφιπλε ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, επηβάξπλε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 1991 κε απμεκέλεο 

δαπάλεο γηα ηφθνπο. Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ κέξνπο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ 

θξαηνχζαλ ππνρξεσηηθά νη ηξάπεδεο, νη νπνία ζπκθσλήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ 1991 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1992, είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία φρη κφλν γηαηί 

δηεπθφιπλε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξένπο απφ ην Γεκφζην αιιά θαη γηαηί αχμεζε ην 

βαζκφ επειημίαο ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Σα έηε 

1992-1993 επηηεχρζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ αληζνξξνπηψλ ηνπ δεκφζηνπ 
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ηνκέα. Οη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε ηακεηαθή βάζε, 

πεξηνξίζηεθαλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζην 9,1% ην 1992 θαη ζην 11,4% .ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα πξψηε θνξά εκθάληζε ην 1992 πξσηνγελέο πιεφλαζκα χςνπο 

253 δηο δξαρκέο. Ζ δεκηνπξγία πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ 

ζπγθξάηεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δειαδή ησλ 

δαπαλψλ ρσξίο ηνθνρξενιχζηα, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 12,4% ην 1992, φζν θαη 

ζηελ άλνδν ησλ εζφδσλ κε ξπζκφ 25,2% ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ 

δαπαλψλ. 

 Έηζη ε πζηέξεζε ησλ εζφδσλ, πνπ ζεσξείην ζρεδφλ βέβαηε ην θαινθαίξη ηνπ 

‟92 θαη γηα ηελ αλαηξνπή ηεο νπνίαο ιήθζεθαλ ηα κέηξα ηνπ Απγνχζηνπ, ηειηθά 

πεξηνξίζηεθε ζην ήκηζπ πεξίπνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο έσο θαη ηνλ Αχγνπζην 1992, 

παξά ην γεγνλφο φηη νη δαλεηαθέο αλάγθεο εμαθνινχζεζαλ λα είλαη πςειέο θαη ηα 

επηηφθηα ησλ ηίηισλ ηνπ Γεκνζίνπ παξέκεηλαλ ζε επίπεδα θαηά 2 πεξίπνπ 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξα απφ απηά ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ 1991, 

αθνινπζψληαο ηελ απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

 Ζ δηαηήξεζε παξφια απηά πςειψλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ επί ζεηξά εηψλ 

φρη κφλν είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη ζην κέζν ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη δπζρέξαλε ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. ηαλ φκσο ε αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππάξρνληνο 

ρξένπο απαηηνχζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ, φπσο έγηλε ην Φζηλφπσξν ην 1992, ηφηε ε 

ζπκβνιή ησλ πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξένπο 

πεξηνξηδφηαλ.47 

 Αλαθνξηθά ην 1993 ην ρξένο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έθηαζε ην 119,6% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο(ΑΔγΠ). Ζ κεγάιε απηή αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο νθεηιφηαλ θαηά ην ήκηζπ ζηε ζχλαςε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε ηα νπνία ε 

ηφηε Θπβέξλεζε ξχζκηδε ηηο ζσξεπκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηελ 

Αγξνηηθή Σξάπεδα, ηελ Θππξηαθή Σξάπεδα θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη αχμεζε 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΔΣΒΑ. Δπνκέλσο, ζαθέζηαηα ε θχξηα αηηία ηεο 

επηδείλσζεο ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ ην 1993 ήηαλ ε δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

 Σν 1994 ππήξμε πξφνδνο ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔγΠ θαη ηε δεκηνπξγία πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ εμειίμεσλ ήηαλ ε ζπγθξάηεζε θαη αλαζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ 

ηάζεσλ ην 1992-1993. πγθξαηήζεθε ε απμεηηθή ηάζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη 

έγηλε απνηειεζκαηηθφηεξε ζχιιεςε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο. Ζ δαπάλε γηα ηφθνπο 

απνηεινχζε ηδηαίηεξα κεγάιν θαη απμαλφκελν βάξνο γηα ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ δπζρέξαλε ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ ειιεηκκάησλ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεκνζίνπ δελ αληηκεηψπηδε ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ην 1994, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηξέρνληα ειιείκκαηα εμαθνινπζνχζαλ λα 

είλαη πςειά, ελψ ζπγρξφλσο ην Γεκφζην ήηαλ ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίζεη ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ρξένπο ηνπ, χςνπο 7.476 δηο δξαρκέο. 
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Ηδηαίηεξα απμεκέλε ήηαλ ε δήηεζε έληνθσλ γξακκαηίσλ απφ ηνπο επελδπηέο απφ ην 

ηέινο επηεκβξίνπ 1994, φηαλ πιένλ είραλ νκαινπνηεζεί νη ζπλζήθεο κεηά ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή δηαηαξαρή ηνπ Καΐνπ 1994.48 

 ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 1995, 

επηζεκάλζεθε, φηη νξηζκέλεο δαπάλεο, φπσο νη αλαδξνκηθέο απμήζεηο ησλ 

δηθαζηηθψλ θαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΣΒΑ, είραλ θαηαβιεζεί ζε 

νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη φρη ζε κεηξεηά. ην ηέινο ηνπ 1995, ην 

αλεμφθιεην ππφινηπν ηνπ ρξένπο ηνπ επξχηεξνπ θπβεξλεηηθνχ ηνκέα, ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε έθηαζε ηα 29.576 δηο δξαρκέο ή ην 111,7% ηνπ ΑΔγΠ, έλαληη 

110,4% ην 1994 θαη 111,8% ην 1993. 

 Σν 1996, ην χςνο ηνπ ελνπνηεκέλνπ ρξένπο ηνπ επξχηεξνπ θπβεξλεηηθνχ 

ηνκέα αλεξρφηαλ ζηα 33.074 δηο δξαρκέο ή ην 111,8% ηνπ ΑΔγΠ, ην ίδην δειαδή 

πνζνζηφ φπσο ην 1995. Σν 1996 γεληθά ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα επηκήθπλζεο ηεο 

κέζεο δηάξθεηαο ηνπ ρξένπο ελψ πινπνηνχληαλ κηα εθηεηακέλε ππνθαηάζηαζε 

εηήζησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ κε δηεηή νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδην θαη κε άιινπο 

ηίηινπο. ηηο 31/12/1996, ην 78,1% ηνπ ρξένπο απνηεινχζε ππνρξεψζεηο ζε δξαρκέο 

ελψ ην ππφινηπν 21,9% ππνρξεψζεηο ζε ζπλάιιαγκα. 

 Σν 1997, ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηνπ επξχηεξνπ θπβεξλεηηθνχ ηνκέα αλήιζε ζε 

34.869 δηο δξαρκέο ή 108,6% ηνπ ΑΔγΠ, έλαληη 111,6% ην 1996.49 Οη εμειίμεηο φκσο 

ηνπ πεληακήλνπ Λνεκβξίνπ 1997-Καξηίνπ 1998, δελ άθελαλ πεξηζψξηα γηα 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔγΠ. πγθεθξηκέλα, 

αλακέλνληαλ φηη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο ζα 

πξνζέζεηε άκεζα 4 πεξίπνπ εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ζην ιφγν ρξένπο πξνο ην ΑΔγΠ. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηα πςειά δξαρκηθά επηηφθηα 

πνπ επηθξάηεζαλ απφ ηέινο Οθησβξίνπ 1997 θαζψο θαη απφ θάπνηα αχμεζε ησλ 

πξσηνγελψλ δαπαλψλ, ζπλεπεία ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ε 

θπβέξλεζε εμήγγεηιε ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ. 

 Παξ‟ φιεο ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ηνπ 1997, ην επφκελν έηνο 1998, κεηψζεθε 

ην ρξένο θαη γηα πξψηε θνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθή εμφθιεζε αιιά θαη 

πξναγνξά ρξένπο χςνπο 667 δηο δξαρκέο κέζσ ηεο ΓΔΘΑ ΑΔ, κε αμηνπνίεζε εζφδσλ 

απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο ηνπ ‟98, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηε βειηίσζε (θαηά 1,9 

εθαηνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔγΠ) ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο ην 1998. 50  Σειηθά, ην 

ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο αλήιζε ην 1997 ζε 109,4% ηνπ ΑΔγΠ θαη 

κε βάζε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία γηα ην 1998 αλακελφηαλ λα θηλεζεί ζε 106,1%. 

 Σν 1990 ην ελνπνηεκέλν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε θαηά κία 

εθαηνζηηαία κνλάδα θαη πεξηνξίζηεθε ζην 104,4% ηνπ ΑΔγΠ. 
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Πίλαθαο 3.4.4 (a) : Δλνπνηεκέλν Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 1995-1999 

(ζε δηο δξαρκέο). 

 
1995 1996 1997 1998 1999 

Ζντοκα γραμμάτια και βραχυπρόκεςμα ομόλογα 7.120 7.229 4.823 3.566 1.544 

Μεςομακροπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα 
ομόλογα 16.252 20.188 24.697 28.281 31.094 

Λοιπά Μεςομακροπρόκεςμα και 
μακροπρόκεςμα δάνεια 6.231 5.906 6.322 5.987 7.265 

Σφνολο  29.603 33.323 35.842 37.834 39.903 

% του ΑΕΠ 108.7 111.3 108.5 105.4 104.4 

Εςωτερικό  23.004 26.087 27.512 28.685 29.709 

Εξωτερικό 6.599 7.236 8.330 9.149 10.194 
Πίνακας 3.4.4  a 

 Δπηπιένλ, ην 1999, γηα δεχηεξν έηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κεγάιε 

πξνεμφθιεζε ρξένπο χςνπο 1.070 δηο δξαρκέο κέζσ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο 

Θηλεηψλ Αμηψλ(ΓΔΘΑ ΑΔ), ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζε 2,8% ηνπ ΑΔγΠ51 κε έζνδα πνπ 

πξνήιζαλ απφ απνθξαηηθνπνηήζεηο ηνπ 1999. ηηο 31/12/1999 ην 66,9% ηνπ ρξένπο 

αθνξνχζε ππνρξεψζεηο ζε δξαρκέο θαη ην ππφινηπν 33,1% ππνρξεψζεηο ζε 

ζπλάιιαγκα. 

3.4.5  πζζψξεπζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διιεηκκάησλ κεηά ην 2000. 

 Σν 2001 αιιά θαη ηα πξνεγνχκελα έηε, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

ζηεξηδφηαλ πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε 

ζπγθξάηεζε δαπαλψλ. 52  Παξφηη απμήζεθαλ ηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαηά 11,4% ην 1999 θαη θαηά 10,0% ην 2000, ε ζπγθξάηεζε ησλ 

δαπαλψλ πξνήιζε θπξίσο απφ ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο. Θαηά ην έηνο 

2001 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξναγνξέο ρξένπο χςνπο 6 δηο επξψ, ζχκθσλα κε ην 

ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

θπξίσο απφ ηελ ηηηινπνίεζε κειινληηθψλ εζφδσλ θαη ηελ έθδνζε πξνκεηφρσλ.53  

 Σν 2002 ππήξμε κεγάιε ππέξβαζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (θαηά 1.112 δηο επξψ) θαη κεγάιε πζηέξεζε ησλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δεκφζησλ επελδχζεσλ, πνπ αληηκεησπίζηεθε κε πεξηθνπή κεγάινπ 

κέξνπο ησλ δαπαλψλ γηα δεκφζηεο επελδχζεηο (θαηά 20,4%) θαη κε είζπξαμε 

έθηαθησλ θαη κε πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ 1.061 δηο επξψ απφ δχν «θνξνινγηθέο 

ξπζκίζεηο» γηα ηελ πεξαίσζε εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 

2002, φηαλ ε Eurostat αλαζεψξεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπο νξηζκνχο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εζληθψλ ινγαξηαζκψλ (ESA 95), ηφηε 

αλαζεσξήζεθε θαη ην ρξένο. Σα ειιείκκαηα ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο 

αλαζεσξήζεθαλ απφ ην 2000 θαη κεηά, κε απνηέιεζκα ηα κηθξά πιενλάζκαηα ηνπ 

2001 θαη 2002 λα κεηαζηξαθνχλ ζε ειιείκκαηα ειαθξά πάλσ απφ 1% ηνπ ΑΔΠ. 

Σαπηφρξνλα, ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο δαλεηζκνχ ζπλερψο κεησλφηαλ θαη 

απμαλφηαλ ε δηάξθεηα δαλεηζκνχ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη δαπάλεο γηα ηφθνπο 

κεηψλνληαλ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν έηνο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πιεζίαδαλ αληίζηνηρα ηεο Γεξκαλίαο. 
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 Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2003 ππήξμε θαη λέα αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. Παξφηη ε Διιεληθή 

Οηθνλνκία ην 2003 είρε ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο (4,02%) ζε φιε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ππήξμε ζεκαληηθή ραιάξσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ 

αθνχ ην έιιεηκκα απμήζεθε απφ 1,43% ηνπ ΑΔΠ ην 2002, ζε 2,95% ην 2003.54 Ζ 

ραιάξσζε δελ νθεηιφηαλ ζε θπθιηθνχο παξάγνληεο φπσο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ αιιά αληαλαθινχζε αθελφο έθηαθηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηέιεζεο 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, νη νπνίεο ην 2003 έθζαζαλ ην 1,2% ηνπ ΑΔΠ θαη 

αθεηέξνπ ζνβαξή ππέξβαζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ θαη πζηέξεζε ησλ εζφδσλ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη δαλεηαθέο αλάγθεο απμήζεθαλ ζε 3,85% ηνπ ΑΔΠ ιφγσ αχμεζεο ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηακεηαθνχ ειιείκκαηνο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαηά 1,9 

εθαηνζηηαία κνλάδα ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ην 2002. 

 Σν Κάην ηνπ 2004  ελεξγνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο 

ελψ δηεπξχλζεθε ην έιιεηκκα ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηδίσο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ γηα απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο πξνζσπηθνχ, γηα επηρνξεγήζεηο, γηα απνδφζεηο εζφδσλ ηξίησλ θαη γηα 

επηζηξνθέο θφξσλ. 

 Δπηπξφζζεηα, ηα spread δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο (δηαθνξά επηηνθίσλ 

Γεξκαληθψλ θαη Διιεληθψλ νκνιφγσλ) ήηαλ ηφηε ζεκαληηθά θαηψηεξα ησλ 

πξνζδνθψκελσλ, κε βάζε ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα ηέιε 

2004 κέρξη ηα κέζα 2005 θαη ζεκαληηθφηεξα πςειφηεξα απφ ην Κάην 2010.55 

 Σν  2005 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κεηψζεθε, ελψ παξάιιεια 

δεκηνπξγήζεθε πξσηνγελέο πιεφλαζκα χςνπο 0,5% ηνπ ΑΔΠ παξφηη 

επηβξαδχλζεθε ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ππήξμε πζηέξεζε εζφδσλ.56 

 Σν 2006 ε θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ήηαλ πεξηνξηζηηθή επί 

δεχηεξν θαηά ζεηξά έηνο, κε απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα κείσζε 

ειιείκκαηνο. Ζ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο νθεηιφηαλ πξσηίζησο ζηελ θαιή πνξεία 

ησλ εζφδσλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπκβάιινληαο θαη ζηελ αηζζεηή κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

 Σν 2007 ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε εζληθνινγηζηηθή βάζε 

απμήζεθε ελψ ε αχμεζε νθεηιφηαλ θαη ζε νξηζκέλα έθηαθηα γεγνλφηα ζπλνιηθνχ 

χςνπο 2.405 δηο επξψ, φπσο ε θαηαβνιή αλαδξνκηθψλ εηζθνξψλ ζην Θνηλνηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ ιφγσ αλαζεψξεζεο ηνπ ΑΔΠ, νη δαπάλεο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

ππξθαγηψλ ηνπ θαινθαηξηνχ 2007, νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ βνπιεπηηθψλ 

εθινγψλ θαη ε ξχζκηζε ησλ εθθξεκνηήησλ κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Οιπκπηαθήο 

Αεξνπνξίαο. 

 Ζ δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ην 2008 πξνήιζε απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο αιιά θαη απφ ηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ θαη 

ηελ ππέξβαζε ησλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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 Σν 2009 ην έιιεηκκα δηεπξχλζεθε πεξαηηέξσ ελψ ε λέα αλαζεψξεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ην αχμεζε ζε 15,6% ηνπ ΑΔΠ, επεξεάδνληαο θαη ηα ζηνηρεία 

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σν επηρείξεκα παξφια απηά φηη ε αχμεζε ην ειιείκκαηνο 

νθείιεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζην πξψην πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα πνπ εμήγγεηιε θαη έζεζε ζε εθαξκνγή ε θπβέξλεζε ηνπ Θ. Θαξακαλιή δελ 

επζηαζεί. κσο ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη γηα ηα έηε 2009-2011, ε ππνζηήξημε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είρε ζεηηθή επίπησζε ζην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο 

θπβέξλεζεο.  

 Σν πξψελ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΙΣΑΣ, θαζεγήηξηα Εσή Γεσξγαληά, 

κίιεζε γηα ηελ αζέκηηε δηφγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο 2009 κε ην πνζφ ησλ 27.914 δηο 

επξψ, πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ έληαμε 17 δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο. Αλαθεθαιαησηηθά ην 

Διιεληθφ δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ήηαλ γλσζηφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 2009, ε Θνκηζηφλ αλέθεξε φηη ε εθηέιεζε ηνπ Διιεληθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ είρε απνθιίλεη απφ ηνπο εηήζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο θαη 

εάλ ζπλερηδφηαλ ε απφθιηζε ηφηε ην έιιεηκκα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζα 

μεπεξλνχζε ην 10% ηνπ ΑΔΠ. 

 ηαλ αλέιαβε ν Γ. Παπαλδξένπ ηελ πξσζππνπξγία, πξνρψξεζε ζηελ 

ςήθηζε ηνπ Λ. 3808/2009( ΦΔΘ Α‟ 227/10-12-2009), παξέρνληαο έθηαθηε 

ελίζρπζε θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ επηβάξπλε ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαηά πνζφ άλσ ηνπ 1 δηο επξψ ηα έηε 2009-2010. Δλέξγεηεο αληηθαηηθέο , κε 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηε ρψξα. Σν Κάην 2010 ν πξψελ πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο 

Θεληξηθήο Σξάπεδαο, θ. Σξηζέ, αλέθεξε φηη ε Διιεληθή Θπβέξλεζε άξγεζε πάξα 

πνιχ λα αλαγλσξίζεη ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα. 
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Πίλαθαο 3.4.5 (b) Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Διιάδαο αλά γηα ηα 

έηε 1995-2017. 

Έηη Τρέτοσζες Τιμές 

1995 104,662.1  

1996 114,908.2  

1997 126,353.8  

1998 129,057.3  

1999 139,945.1  

2000 142,976.0 

2001 152,193.8  

2002 163,460.8  

2003 178,904.9  

2004 193,715.8  

2005 199,242.3  

2006 217,861.6  

2007 232,694.6  

2008 241,990.4  

2009 237,534.2  

2010 226,031.4  

2011 207,028.9(p)  

2012 191,203.9(p)  

2013 180,654.3(p)  

2014 178,656.5(p 

2015 176,312.0(p)  

2016 174,199.3(p)  

2017 177,735.3(p) 

 
 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη θάζε έηνο, απφ ην 1995 έσο θαη ην 2010 νη 

ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο. Παξαηεξνχκε πσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θάπνηεο πξνβιέςεηο απφ ην έηνο 2011 έσο ην 2017. 
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Πίλαθαο 3.4.5 (c) : πζρέηηζε Γεκφζηνπ Υξένπο κε ην ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο γηα ηα έηε 1995-2016.  

 

Έηη Ποζοζηό Δημόζιοσ Χρέοσς Δημόζιο Χρέος  

1995 99,00 103.615.479.000,00 € 

1996 101,30 116.402.006.600,00 € 

1997 99,50 125.722.031.000,00 € 

1998 97,40 125.701.810.200,00 € 

1999 98,90 138.405.703.900,00 € 

2000 104,90 149.981.824.000,00 € 

2001 107,10 162.999.559.800,00 € 

2002 104,90 171.470.379.200,00 € 

2003 101,50 181.588.473.500,00 € 

2004 102,90 199.333.558.200,00 € 

2005 107,40 213.986.230.200,00 € 

2006 103,60 225.704.617.600,00 € 

2007 103,10 239.908.132.600,00 € 

2008 109,40 264.737.497.600,00 € 

2009 126,70 300.955.831.400,00 € 

2010 146,20 330.457.906.800,00 € 

2011 172,10 356.296.736.900,00 € 

2012 159,60 305.161.424.400,00 € 

2013 177,40 320.480.728.200,00 € 

2014 179,00 319.795.135.000,00 € 

2015 176,80 311.719.616.000,00 € 

2016 180,80 314.952.334.400,00 € 

 

Αμηνζεκείσην, απνηειεί ηα παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαθξηβσζεί κε κεγάιε επθνιία παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα 

3.4.5 (b) ηφζν νη ηηκέο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο ζηελ Διιάδα, φζν θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

Γεκφζηνπ Υξένπο ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο γηα ηα έηε 1995-2016. 
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3.5 Σν ρξνληθφ ηεο Κξίζεο. 

3.5.1 χληνκε πεξηγξαθή ηεο Κξίζεο. 

Σελ άλνημε ηνπ 2010 ε Διιάδα βξέζεθε ζηα πξφζπξα αδπλακίαο ηεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηξερφλησλ 

ειιεηκκάησλ. ηα ηέιε Απξηιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο νπδείο αλέκελε φηη ζα κπνξνχζε ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα αληιήζεη λέα δάλεηα απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηα ρξέε ηεο θαη λα θαιχςεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ειιείκκαηα. 

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ππέβαιε ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 επίζεκα αίηεκα πξνο 

ηελ ΔΔ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κφιηο ζπζηαζέληνο κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηηο 3 Καΐνπ αίηεκα ζπλδξνκήο πξνο ην Γηεζλέο 

Λνκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΛΣ) κε ηε κνξθή κηαο «επηζηνιήο πξνζέζεσλ». ηηο 5 Καΐνπ 

ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ςήθηζε ηνλ λφκν 3845/2010 κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Εψλεο ηνπ 

Δπξψ θαη ην ΓΛΣ πνπ πεξηέιαβε ηα δχν Κλεκφληα.57  

Σν δάλεην είρε ζπλνιηθφ χςνο 110 δηο επξψ (80 δηο επξσπατθά δάλεηα θαη 30 

δηο απφ ην ΓΛΣ). Σα επηηφθηα γηα ηα δάλεηα απηά αλέξρνληαη ζε πάλσ απφ 5% ελψ ε 

Διιάδα δχζθνια ζα δαλεηδφηαλ κφλε ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη κε επαρζέζηεξνπο 

φξνπο. Ζ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ είρε σο πξνυπφζεζε φηη ε Διιάδα ζα εθάξκνδε 

έλα πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

(conditionality) γηα ηελ πεξίνδν 2010-2012.  

Κε ηελ ςήθηζε ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο αξρίδεη κηα 

πεξίνδνο απμαλφκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ έρνπλ, φπσο 

άιισζηε θαη ε θξίζε, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αηηίεο. Ζ δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή νδεγεί ζε βαζηά χθεζε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δπζθνιεχεη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα γίλεηαη θαλεξφ φηη νη αξρηθνί ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δελ επηηπγράλνληαλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ε Βνπιή εγθξίλεη έλα 

«κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ζηξαηεγηθήο» γηα ηελ πεξίνδν 2012-2015, 

αιιά ζην κεηαμχ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη γίλεη ξεπζηφ. Πξνεγνπκέλσο, 

αλαιακβάλεη ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ν Δ. Βεληδέινο.  

Κεηά ην «κεζνπξφζεζκν» ηνπ Ηνπλίνπ 2011 ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη. Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε εμήγγεηιε κελ κεξηθά κέηξα (ζπγρσλεχζεηο θνξέσλ), επέβαιε 

λένπο θφξνπο, θαη πξνρψξεζε ζε θάπνηεο ηππηθέο ζεζκηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

(ηδξχνληαο ην ΣΑΗΠΔΓ γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο), αιιά γεληθά θηλείην κε βξαδείο 

ξπζκνχο. Σνλ Λνέκβξην 2011, κεηά απφ κηα αηπρή επηινγή λα πξνηείλεη 

δεκνςήθηζκα γηα ηελ παξακνλή ηεο ρψξαο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ, ν Γ. Παπαλδξένπ 

εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Ι. Παπαδήκνπ, ηεο θπβέξλεζεο ΠΑΟΘ-ΛΓ-ΙΑΟ 

θαη ηεο ηξφηθα θαηέιεμαλ ηνλ Φεβξνπάξην 2012 ζε έλα δεχηεξν παθέην δαλεηζκνχ, 

πεξηθνπή ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο (PSI) θαη έλα αλαλεσκέλν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο (ζπλνπηηθά «Κλεκφλην 2»). 58  Απφ πνιιέο πιεπξέο, ε ηαπηφρξνλε 
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πεξηθνπή ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο (PSI) δελ ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή. Δπνκέλσο νη 

πηζαλφηεηεο λα απνηχρεη θαη ην Κλεκφλην 2 δελ ήηαλ ιίγεο εμ αξρήο παξά ηελ 

εληζρπκέλε δηεζλή επηηήξεζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ. Ζ δηεζλήο επνπηεία δελ 

εγγπάηαη ηελ επηηπρία αλ απνζηαζεξνπνηεζεί ε θνηλσλία θαη ε ειιεληθή πνιηηηθή. 

Πάλησο, ην Κλεκφλην 2 δηέθεξε απφ ην πξψην φρη κφλν σο πξνο ηε δηαγξαθή 

κέξνπο ηνπ ρξένπο, κείσζε επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη επέθηαζε ησλ πεξηφδσλ 

απνπιεξσκήο ηνπ ππφινηπνπ ρξένπο, αιιά θαη επεηδή πξνέβιεπε εληζρπκέλε 

επνπηεία θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Σνλ Ηνχλην 2012 έπεηηα απφ δχν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζρεκαηίζζεθε 

θπβέξλεζε ππφ ηνλ Α. ακαξά κε ηε ζηήξημε ΛΓ, ΠΑΟΘ, ΓΖΚΑΡ. Ζ λέα 

θπβέξλεζε έπξεπε λα εθπιεξψζεη δηάθνξα πξναπαηηνχκελα (εθθξεκφηεηεο 

παξειζφληνο) γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ επφκελσλ δφζεσλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

δαλείνπ θαη ηαπηφρξνλα λα βξεη ηνπο θαηάιιεινπο εζσηεξηθνχο ζπκβηβαζκνχο. 

Σειηθά, κεηά απφ κηα πεξίνδν αβεβαηφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κλεκνλίνπ 2 θαη 

θαζψο ε ρψξα βξηζθφηαλ πάιη ζηα πξφζπξα κηαο άηαθηεο ρξενθνπίαο θαη είρε 

αλαζεξκαλζεί ε ζπδήηεζε γηα ηελ έμνδφ ηεο απφ ηε Εψλε ηνπ Δπξψ, επηηεχρζεθε 

λέα ζπκθσλία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. Ζ Βνπιή ςήθηζε ην «επηθαηξνπνηεκέλν 

κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 2013-2016» θαζψο θαη 

επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 γηα λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα 

ηελ εθηακίεπζε ηκεκάησλ ησλ δαλείσλ. Ζ λέα ζπκθσλία ελ ηέιεη δελ δηέθεξε σο 

πξνο ηε γεληθή θαηεχζπλζε θαη νηθνλνκηθή θηινζνθία απφ ηηο πξνεγνχκελεο, αιιά 

παξάηεηλε ηελ πεξίνδν πξνζαξκνγήο θαηά δχν έηε θαη επέηξεςε ηελ επαλαγνξά 

κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο κε δάλεηα απφ ην EFSF (buy back). Ζ Διιάδα πξέπεη 

λα πεηχρεη δεκνζηνλνκηθά πξσηνγελή πιενλάζκαηα σο ην 2013 θαη λα εθαξκφζεη 

φιεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηεο έρνπλ δεηεζεί.59 

Ζ εκπηζηνζχλε εληζρπφηαλ. κσο, απφ ην β‟ εμάκελν ηνπ 2014, ε 

αβεβαηφηεηα επέζηξεςε, νη κεηαξξπζκίζεηο πάγσζαλ θαη ε νηθνλνκία έηεηλε πξνο ηε 

ζηαζηκφηεηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 γηα λα θαηαιήμεη ζε λέα χθεζε. Οη 

πξννπηηθέο επηζηξνθήο ζηελ αλάπηπμε απνκαθξχλνληαλ. Απηή ε ηξνπή ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο εληππσζηαθήο κεηάιιαμεο ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή: Ήδε κεηά ηηο 

Δπξσεθινγέο ηνπ 2014 ε θπβέξλεζε ΠΑΟΘ/ΛΓ δηαπηζηψλνληαο φηη ράλεη έδαθνο 

δηέθνςε ην κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 ν ΤΡΗΕΑ, αθνχ ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα σο αληηπνιίηεπζε ζηειίηεπε ην Κλεκφλην θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ, ζρεκάηηζε θπβέξλεζε κε έλα ιατθηζηηθφ πξφγξακκα πνπ 

αγλννχζε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Κλεκνλίνπ πνπ άζξνηδε αλεδαθηθέο ππνζρέζεηο γηα 

άκεζε ηθαλνπνίεζε πάζεο θχζεο αηηεκάησλ (επαλαθνξά ηεο 13εο ζχληαμεο, 

θαηάξγεζε ηνπ ΔΛΦΗΑ θιπ).60 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ/ΑΛΔΙ, πνπ πξνήιζε απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2015, αλαζεψξεζε απφηνκα ηε ζηάζε ηεο θαζψο βξέζεθε 

ζηα πξφζπξα κηαο άηαθηεο ρξενθνπίαο. Αλαηξέπνληαο ηελ κέρξη ηφηε πνιηηηθήο ηεο 

θαη ην απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, ζπκθψλεζε κε ηνλ Δπξσπατθφ Κεραληζκφ 

ηαζεξφηεηαο (ΔΚ) θαη ηνπο ζεζκνχο κηα λέα δαλεηαθή ζχκβαζε επί ηε βάζεη ελφο 

λένπ, ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά «Κλεκνλίνπ» δειαδή Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζαξκνγήο». Ζ ζπκθσλία επέηξεςε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρψξαο γηα ηξία 
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ρξφληα θαη ηεο έδσζε ρξφλν γηα λα αλαθφςεη ηελ χθεζε θαη λα ιάβεη εθείλα ηα 

κέηξα, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε. Ζ ζπκθσλία πνπ 

επηθπξψζεθε απφ ηελ Βνπιή ηνλ Αχγνπζην 2015 εμαζθαιίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ρψξαο γηα ηξία ρξφληα. Γίλεη ζαθέζηαηα ρξφλν γηα λα αλαθνπεί ε χθεζε θαη λα 

ιεθζνχλ εθείλα ηα κέηξα, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε. 

Σειηθά, κφιηο ζηηο 16 Ηνπλίνπ 2016 Διιάδα θαη Δπξσπατθνί ζεζκνί θαηέιεμαλ 

ζε έλα ζπκπιεξσκαηηθφ «κλεκφλην ζπλελλφεζεο» (supplemental MoU) αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ςήθηζε ζεηξά «πξναπαηηνχκελσλ»61 θαη ε 

θπβέξλεζε πηνζέηεζε ζπλαθείο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξψηεο αμηνιφγεζεο. Έμη ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ Κλεκνλίνπ ην 

2010, ε ειιεληθή θξίζε δελ έρεη μεπεξαζζεί, κνινλφηη, παξά ηηο πνιηηηθέο 

αλαηαξάμεηο, νη θπβεξλήζεηο θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ηα ηεξάζηηα δεκνζηνλνκηθά 

θαη εμσηεξηθά ειιείκκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο. Οχηε 

ηα πξνβιήκαηα ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ιχζεθαλ. Ζ Διιάδα δελ επέζηξεςε κέρξη 

ζήκεξα ζηηο αγνξέο. Σα Κλεκφληα, ηδίσο ην πξψην, είραλ ζνβαξά ειαηηψκαηα. Γελ 

πξνέβιεπαλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ έγθαηξε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο. ην ζέκα απηφ 

επηθξάηεζαλ νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ εηαίξσλ ζηελ ΔΔ. Ζ νηθνλνκηθά νξζή 

ιχζε ζα ήηαλ λα θιεζνχλ νη ηδηψηεο δαλεηζηέο λα ζπκκεηάζρνπλ εμ αξρήο ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο θαη φρη λα ηελ κεηαβηβάζνπλ ζηα θξάηε. πλνιηθά, ην 

έξγν ηεο πξνζαξκνγήο δελ έρεη ηειεηψζεη. Ζ επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε θαη ε 

βηψζηκε ιχζε γηα ην πξφβιεκα ηνπ ρξένπο παξακέλνπλ κεγάια ζηνηρήκαηα ησλ 

επφκελσλ εηψλ. Ζ κεηάβαζε πξνζθξνχεη εκθαλψο θαη ινγηθά ζε έλα πιέγκα 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ σξηκάζεη ζην ησξηλφ ζχζηεκα 

ζηα κέζα ηνπ 2017.62 

 

4. Γηεζλέο Γεκφζην Υξένο. 

4.1 Δηζαγσγή. 

Σελ Παξαζθεπή 20 Απγνχζηνπ 1982, ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ηνπ Κεμηθνχ 

αλαθνίλσζε ηελ αδπλακία ηεο ρψξαο ηνπ λα θαηαβάιιεη ηε δφζε ηνπ δαλείνπ πνπ 

έπξεπε λα πιεξσζεί ηελ Γεπηέξα.63 Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ απφ ηα πην ζεκαληηθά ηεο 

ζχγρξνλεο δηεζλνχο ηξαπεδηθήο. κσο δελ ήηαλ ε πξψηε πεξίπησζε αδπλακίαο 

εμφθιεζεο ρξένπο απφ κηα ρψξα. Σν Κάξηην 1981, ε Πνισληθή θπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε αδπλακία πιεξσκήο ηεο δφζεο δαλείνπ ηεο. 

Ζ δηεζλήο θξίζε ηνπ ρξένπο ηα έηε 1982-1983, ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ 

πεηξειατθνχ ζνθ 1979-1980, πνπ ππεξδηπιαζίαζε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ γηα ηηο ρψξεο πνπ εηζήγαγαλ πεηξέιαην. Πξνζηέζεθε φκσο θαη ην 

ιεγφκελν «Volcker ζνθ» πνπ επηβάξπλε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ο λενδηφξηζηνο 

πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Απνζεκαηηθήο Σξάπεδαο, Paul A. Volcker, αχμεζε ηα 

βξαρππξφζεζκα επηηφθηα (ζχκθσλα κε ηα νπνία είρε ζπλαθζεί έλα κεγάιν κέξνο 

ησλ δηεζλψλ δαλείσλ) απφ 9,5% ηνλ Αχγνπζην 1979 ζε άλσ ηνπ 16% ηνλ Κάην ηνπ 

1981. 
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Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ πνπ θαηέβαιιαλ νη ρψξεο-

εηζαγσγείο πεηξειαίνπ, αχμεζε ζεκαληηθφηαηα ην θφζηνο εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλείσλ. Σα ζηνηρεία απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηαηε νηθνλνκηθή χθεζε ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο θαηά ηα έηε 1981-1982, πεξηφξηζε ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηηο 

εμαγσγηθέο ρψξεο λα αληιήζνπλ ζπλάιιαγκα ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Αξρηθά, ε θξίζε ηνπ ρξένπο μεθίλεζε απφ ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ νβηεηηθνχ 

κπινθ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Δθηφο απφ ηελ Πνισλία, πξνβιήκαηα 

αληηκεηψπηζαλ ε Ρνπκαλία θαη ε Οπγγαξία. Ζ Ρνπκαλία, ην 1972, έγηλε ε πξψηε 

ρψξα απφ ην 1955, πνπ ήηαλ κέινο ηνπ νβηεηηθνχ κπινθ γηα ηελ Ακνηβαία 

Οηθνλνκηθή Βνήζεηα θαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ Σακείνπ. 

Παξφια απηά, ζηελ Οπγγαξία, ε θξίζε κε ην δηεζλέο ρξένο ηεο άξρηζε ην 

πξψην ηεηξάκελν ηνπ 1982. Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά νη εμαγσγέο ηεο κεηψζεθαλ σο 

απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο χθεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ. Ζ γεληθφηεξε 

κείσζε ζην ρξφλν εμφθιεζεο ησλ δαλείσλ πνπ είραλ επηβάιιεη νη ηξάπεδεο δηεζλψο, 

επεξέαζαλ θαη ηελ Οπγγαξία. Κεηά ηελ θξίζε ρξένπο ηεο Πνισλίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο, νη πηζηψηξηεο ηξάπεδεο ηεο Οπγγαξίαο θαηέζηεζαλ απαηηεηά ακέζσο ηα 

δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγήζεη κε απνηέιεζκα ε Οπγγαξία λα κελ κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη πιήξσο. Οη αξρέο ηεο Οπγγαξίαο, απεπζχλζεθαλ ζηελ Σξάπεδα 

Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, πνπ εδξεχεη ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο, ζηελ νπνία ε 

Οπγγαξία ζπκκεηείρε ελεξγά απφ ηε δεθαεηία ηνπ „50, γηα ην δάλεην πνπ ζα ηεο 

ρνξεγνχζαλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ 

Γηαθαλνληζκψλ (bridge loan) κέρξη ε Οπγγαξία λα γίλεη κέινο ηνπ Γηεζλνχο 

Λνκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλία γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δαλεηαθήο ππνζηήξημεο stand-by, πνπ δίλεηαη ζε ρψξεο κε βξαρππξφζεζκα 

πξνβιήκαηα ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Παξφηη δελ είρε ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ή 

ρξπζφ, ηα νπνία λα παξαρσξνχζε σο ελέρπξν γηα ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ, ε 

Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ ηεο ρνξήγεζε δάλεην 100 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

Ζ.Π.Α ην Κάξηην 1982 θαη 110 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ Ζ.Π.Α ην Κάην 1982. Σα 

παξαπάλσ δάλεηα, ην λέν δάλεην 300 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ Ζ.Π.Α θαη ε 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζφδνπ σο κέινπο ηνπ Γηεζλνχο Λνκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ, ηε βνήζεζαλ λα απνθχγεη πεξαηηέξσ ηελ θξίζε θαη λα θαιχςεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 
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4.2 Η Κξίζε ηεο Σεθίιαο (1994). 

 Σν κνληέιν ηεο 2εο γεληάο θσηνγξαθίδεη νπζηαζηηθά ηελ θξίζε ζην Κεμηθφ ην 1994, 

γλσζηή θαη σο «θξίζε ηεο ηεθίιαο». Πνιιέο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο 

πξνέβε ην Κεμηθφ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ηνπ ΓΛΣ θαη 

ηεο ηφηε ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο άθελαλ λα ελλνεζεί φηη ε ρψξα είρε 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο ειεχζεξεο αγνξέο θαη είρε κεηαηξαπεί ζε πεξηνρή κεγάισλ 

επθαηξηψλ. Απφ ην 1990 έσο ην 1994 γηλφηαλ ιφγνο γηα ην «κεμηθάληθν ζαχκα» 

θαζψο ην ΑΔΠ απμαλφηαλ θαηά 2.8% εηεζίσο. 

 Οη κεμηθαλνί αμησκαηνχρνη θαηέβαιαλ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα λα 

ζηαζεξνπνηήζνπλ ην λφκηζκά ηνπο ηηζαζεχνληαο ηνλ πιεζσξηζκφ, κε ηνλ 

ειινρεχνληα θίλδπλν βέβαηα, ε επηβξάδπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ λα πζηεξεί έλαληη 

ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ηζνηηκίαο θαη λα θαζηζηά ηα εγρψξηα πξντφληα αθξηβά ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο. Πνιινί νηθνλνκνιφγνη ηεο επνρήο αλαξσηηνχληαλ κήπσο ην 

λφκηζκά ηνπο είρε ππεξηηκεζεί. 

 Έλα άιιν πξνβιεκαηηθφ ζεκείν ηεο Κεμηθάληθεο νηθνλνκίαο ζρεηηδφηαλ κε ην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 νη κεμηθάληθεο 

εμαγσγέο απμάλνληαλ κάιινλ κε αξγνχο ξπζκνχο θαζψο ε ηζνηηκία ηνπ πέζν ηηο 

έθαλε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο. Παξάιιεια, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ 

δαζκψλ θαη κε ηελ εθξεθηηθή αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ, νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ έιιεηκκα λα δηακνξθσζεί ζην 8% ηνπ ΑΔΠ 

ην 1983.64 

 ηηο αξρέο ηνπ 1994 κηα ζεηξά δπζκελψλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ επέηεηλε ηελ 

δηαθαηλφκελε θξίζε. Σελ πξσηνρξνληά μέζπαζε εμέγεξζε ησλ ρσξηθψλ ζηελ 

αγξνηηθή πνιηηεία Σζηάπαο. Σνλ Γεθέκβξην νη επελδπηέο ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ε 

ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο ήηαλ ζνβαξά ππεξηηκεκέλε ελψ δηαδίδνληαλ θήκεο γηα κηα 

επηθείκελε ππνηίκεζε. Σν άθνπζκα ηεο είδεζεο πεξί πξνφδνπ ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

Εαπαηίζηα ζηελ Σζηάπαο ζηηο 19 ηνπ κελφο νδήγεζαλ ηηο Κεμηθαληθέο κεηνρέο θαη 

ηα νκφινγα ζε ρακειέο ηηκέο πψιεζήο ηνπο.65 

 Κπξνζηά ζην δίιεκκα ηεο αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ θαη ηεο ππνηίκεζεο ηνπ 

πέζν, ην Κεμηθφ δηάιεμε ηελ ππνηίκεζε. Ζ αξρηθή ππνηίκεζε ήηαλ ζην 15%. 

Αθνινχζεζε θπγή μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ε κεμηθαληθή θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα 

εγθαηαιείςεη ηελ ηζνηηκία κε ην δνιάξην. Παξφια απηά ην κείδνλ πξφβιεκα ήηαλ φηη 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε ηνπ Κεμηθφ ζηηγκαηίζηεθε σο αλαμηφρξεε, 

ζπλάληεζε αξθεηέο δπζθνιίεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα πσιήζεη ηα καθξνπξφζεζκα 

νκφινγα κε απνηέιεζκα λα έρεη κεγάια βξαρππξφζεζκα ρξέε πνπ έπξεπε λα ηα 

αλαλεψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε κηα πξνζπάζεηα λα πείζνπλ φηη δελ ζα 

ππνηηκνχζαλ πεξαηηέξσ ην λφκηζκα, νη ηζχλνληεο κεηέηξεςαλ δηζεθαηνκκχξηα 

βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο ζηα απνθαινχκελα tesobonos πνπ είραλ νλνκαζηηθή αμία 

ζε δνιάξηα θαη ην πέζν ακέζσο έθαλε «βνπηηά». 
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 Δθείλν πνπ ρξεηαδφηαλ πιένλ ην Κεμηθφ, κε ηε κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 7% ην 

1995 θαη ηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαηά 15%, ήηαλ δνιάξηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη ηα tesobonos θαζψο έθηαλε ε ζηηγκή ηεο ιήμεο ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο ηνπ. Σν δήηεκα ηεο δηάζσζήο ηνπ δεκηνχξγεζε πνιηηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ Δπξψπεο θαη Ηαπσλίαο απφ ηελ κεξηά θαη ησλ ΖΠΑ, απφ ηελ 

άιιε πνπ ζεψξεζαλ ην φιν εγρείξεκα σο αξκνδηφηεηα ησλ ΖΠΑ. Κέρξη ην ηέινο 

Ηαλνπαξίνπ 1995, ην Σακείν είρε ηελ πξφζεζε λα δαλείζεη ζην Κεμηθφ πεξίπνπ 7,8 

δηο δνιάξηα. Αθφηνπ ην Ακεξηθαληθφ Θνγθξέζν δε δέρηεθε ηελ πξφηαζε ηεο 

θπβέξλεζεο Θιίληνλ γηα εγγπεηηθφ δάλεην 40 δηο δνιάξηα ζην Κεμηθφ, ην ΓΛΣ 

αχμεζε ηε ρνξήγεζή ηνπ ζε 10 δηο ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.66 

 Δπηπιένλ, ρσξίο απνθαζηζηηθή παξέκβαζε, ε επίδξαζε ηεο «θξίζεο ηεθίια» 

ζα απεηινχζε ηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ζε φιν ηνλ θφζκν. Κεηά ηελ «θξίζε ηεο 

ηεθίιαο», ην ΓΛΣ αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1995, ελέθξηλε κηα stand by πίζησζε γηα 

ην Κεμηθφ χςνπο 17,8 δηο δνιάξηα, γηα λα ππνζηεξίμεη ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα 

ιηηφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμαλ νη εμήο:67 

 Κείσζε ηνπ ηξέρνληνο εμσηεξηθνχ ειιείκκαηνο απφ 8% ηνπ ΑΔΠ ην 1994 ζην 

4% ην 1995 θαη 3-3,5% ην 1996. 

 Κείσζε ηνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνχ απφ 30% θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ 1995 

ζην 9% θαηά ηέηαξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 Παξά ηελ πξνβιεπφκελε πηψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην πξψην 

εμάκελν ηνπ 1995, αλακελφηαλ ε ρψξα λα κπεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο απφ ην δεχηεξν 

εμάκελν θαη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,5 γηα νιφθιεξν ην έηνο.68 Γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ ην πξφγξακκα επηθεληξψζεθε ζε κηα πεξηνξηζηηθή εηζνδεκαηηθή, 

ηηκνινγηαθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή ζηεξηδφκελε απφ κηα πεηζαξρεκέλε αληίζηνηρε 

δεκνζηνλνκηθή. Οη πνιηηηθέο απηέο ζπλνδεχηεθαλ θαη απφ έλα επξχηαην πξφγξακκα 

ηδησηηθνπνηήζεσλ βαζηθψλ ππνδνκψλ (ζηδεξφδξνκνη, ιηκάληα, παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ξαδηφθσλα θαη ηειεπηθνηλσλίεο). 

 

4.3  Η Αζηαηηθή Κξίζε. 

Ζ Αζηαηηθή θξίζε, ζπληζηά έλα παξάδεηγκα πνπ αλήθεη ζηελ Σξίηε γεληά κνληέισλ 

λνκηζκαηηθψλ θξίζεσλ. ην άθνπζκα ηεο Λνηηαλαηνιηθήο Αζηαηηθήο θξίζεο ε 

αθαδεκατθή θαη φρη κφλν θνηλφηεηα έρεη επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε 3 ρψξεο 

πνπ θαίλεηαη λα δέρηεθαλ ην ηζρπξφηεξν πιήγκα: ηελ Σαυιάλδε, ηελ Ηλδνλεζία θαη 

ηε Λφηην Θνξέα. 

4.4  Σαυιάλδε. 

Ζ Σαυιάλδε, παξαδνζηαθφο εμαγσγέαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ άξρηζε ζηαδηαθά λα 

θαζίζηαηαη κεγάιν βηνκεραληθφ θέληξν ηε δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ νη μέλεο 

εηαηξείεο, θπξίσο ηαπσληθέο, εγθαηέζηεζαλ εθεί εξγνζηάζηα. Ζ νηθνλνκηθή ηεο 

κεγέζπλζε γηλφηαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 8% εηεζίσο. Σν μέλν ρξήκα 

αλαισλφηαλ ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εξγνζηαζίσλ πνπ παξήγαγαλ εμαγψγηκα 
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πξντφληα αιιά νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηηο απνηακηεχζεηο 

εγρψξησλ επηρεηξεκαηηψλ.69 

 Κεηαμχ 1990 θαη 1994, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο θηιειεχζεξεο θπβέξλεζεο 

ηνπ Anand Panyarachun θαη ηνπ δηαδφρνπ ηνπ, Chuan Leek-Pai θαη ηηο ζπληαγέο ηνπ 

ΓΛΣ γηα πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ειήθζε ζεηξά κέηξσλ πξνο ηελ 

απνξξχζκηζε θαη θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο : 

 Άξζε ησλ πιαθφλ ζε δηάθνξα είδε απνηακηεχζεσλ θαη πξνζεζκηαθψλ 

θαηαζέζεσλ, 

 Διαζηηθνπνίεζε λφκσλ ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ 

επέθηαζε ζην ιεηηνπξγηθφ πεδίν εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

 Απνξξχζκηζε ησλ ειέγρσλ ησλ ζεκαληηθψλ μέλσλ ζπλαιιαγψλ, 

 Ίδξπζε ηεο Bangkok International Banking Facility (BIBF), ελφο ζπζηήκαηνο, 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εγρψξηεο θαη μέλεο ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα 

αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο offshore θαη παξάθηηεο. 

ηε δηάξθεηα ηεο ξαγδαίαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ε Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο 

Σαυιάλδεο είρε δεζκεπηεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηζνηηκία αλάκεζα ζην Κπαη θαη 

ην ακεξηθάληθν δνιάξην 1$/25 baht. Γηα λα πεηχρεη ινηπφλ ηε ζηαζεξή ηζνηηκία, 

έπξεπε ε Θεληξηθή Σξάπεδα λα αληηζηαζκίζεη ηελ φπνηα αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε 

Κπαη κε κηα αληίζηνηρε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο πνπιψληαο Κπαη θαη αγνξάδνληαο 

μέλα λνκίζκαηα (δνιάξηα, γηελ). 

Ιακβάλνληαο ππφςε απηφ ην θαζεζηψο θαη κε ηε ξνή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

δαλείσλ απφ ην εμσηεξηθφ επεθηάζεθε καδηθά ε πίζησζε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ηξνθνδφηεζε θχκα επελδχζεσλ, κέξνο ηεο νπνίαο πήξε ηε κνξθή νηθνδνκψλ, 

θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη γξαθείσλ. Ζ ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ ρξήκαηνο ζα 

κπνξνχζε λα απνηξαπεί κφλν κε θάπνηα αλαηίκεζε ηνπ Κπαη ζε ζρέζε κε ην 

δνιάξην. Ο ιφγνο φκσο, πνπ νη ηζχλνληεο ηεο Θεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Σαυιάλδεο 

δελ πξνρψξεζαλ ζε ηέηνηα θίλεζε εδξαδφηαλ ζην θφβν φηη έλα ηζρπξφ Κπαη ζα 

ιεηηνπξγνχζε αλαζηαιηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηαυιαλδέδηθσλ εμαγσγψλ 

ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ( θαζψο νη κηζζνί θαη ην θφζηνο ζα ήηαλ πςειφηεξα ζε 

δνιάξηα) ελψ ην κέγεζνο ηεο ρψξαο δελ ζα κπνξνχζε λα αληέμεη ηνπο 

«θξαδαζκνχο» απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κε ηηο νπνίεο 

πνξεχνληαλ νη ΖΠΑ. Ζ επέθηαζε ηνπ ρξήκαηνο, θπζηθά, θάπνηα ζηηγκή ζα 

απηνπεξηνξηδφηαλ. Οη κεγάιεο επελδχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ απφ λεφπινπηνπο θαηαλαισηέο νδήγεζε ζε κηα αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ, ελψ ε αχμεζε ησλ κηζζψλ θαζηζηνχζε ηηο ηαυιαλδέδηθεο εμαγσγέο 

νινέλα θαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο. 

 ηηο 2 Ηνπιίνπ ηνπ 1997 νη ηαυιαλδέδηθεο αξρέο πξνρψξεζαλ ζηελ ππνηίκεζε 

ηνπ Κπαη ειθχνληαο ηε δηεζλή πξνζνρή θαη αλεζπρία. Τπνρψξεζαλ νη αγνξέο 

νξηζκέλσλ ηαυιαλδέδηθσλ πξντφλησλ ελψ ε ππνηίκεζε ηνπ ηαπσληθνχ γηελ 

θαηέζηεζε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή ηε βηνκεραλία ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. 

Οξηζκέλνη θεξδνζθφπνη ρξενθφπεζαλ ελψ θάπνηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο 

έθιεηζαλ.70 
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 Πνιινί θξίλνπλ φηη γηα ηελ εμέιημε απηή, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί άκνηξν 

επζπλψλ ην ΓΛΣ. ην β‟ εμάκελν ηνπ 1996, θη ελψ ε θξίζε έκνηαδε νξαηή, ην ΓΛΣ 

επαηλνχζε ηηο αξρέο ηεο Σαυιάλδεο γηα ηηο ζπλεπείο επηδφζεηο κηαο ζπλεηήο 

καθξννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.71 Δλδεηθηηθφ ησλ επαίλσλ γηα ηηο επηδφζεηο απηέο 

απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ελφο ζπλεδξίνπ ην επηέκβξην ηνπ 1991, ε 

Σαυιάλδε αλαγλσξηδφηαλ επηζήκσο σο «πέκπηε ηίγξεο».72 ηα κέζα Ηνπιίνπ ηνπ 

1997 θιήζεθε ην ΓΛΣ απφ ηνπο Σατιαλδνχο γηα λα ζψζεη ηελ νηθνλνκία ηνπο. ινη 

φκσο γλψξηδαλ φηη κεξίδην επζχλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θξίζεο είρε ην ίδην ην ΓΛΣ 

γηαηί ελζάξξπλε ηνλ ππεξδαλεηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Παξφια απηά, ην ΓΛΣ 

έθηαζε ζηελ Σαυιάλδε ηνλ Ηνχιην κε βαξχγδνππεο αλαθνηλψζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ 

φια πήγαηλαλ ζηξαβά θη φηη απαηηείην κηα ζεκειηψδεο εγρείξεζε.73 

 Γηα ηελ πξφζβαζε επνκέλσο ζε 16,7 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ κεηέπεηηα 

απμήζεθαλ ζε 17,2- ζε δεζκεχζεηο ζπλαζξνηζκέλεο απφ δηκεξείο θαη πνιπκεξείο 

δσξεηέο- νη αξρέο ζπκθψλεζαλ ζε έλα ζηαζεξνπνηεηηθφ θαη δηαξζξσηηθφ 

πξφγξακκα κε δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

 Έλα πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο ην νπνίν ζα ςαιίδηδε ην ηξέρνλ έιιεηκκα 

κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ επηηνθίσλ ζε πςειά επίπεδα θαη ηεο επίηεπμεο ελφο 

πιενλάζκαηνο ζην δεκφζην ηνκέα ην 1998 κε ηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζην 10%, 

ηελ πεξηθνπή δαπαλψλ ζε πνιιά επίπεδα, ηνλ ηεξκαηηζκφ επηδνηήζεσλ ζε 

νξηζκέλα αγαζά θαη θαχζηκα θαη ηε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ηδησηηθνπνίεζήο ηνπο. 

 Βάζε ηεο αλαθνξάο ηνπ ΓΛΣ, ζηελ θαξδηά ηεο ζηξαηεγηθήο ήηαλ ν 

δηαρσξηζκφο, ε αλαζηνιή θαη ε αλαδηακφξθσζε κε βηψζηκσλ ζεζκψλ, άκεζα 

βήκαηα γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζην ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα, 

ε επηβνιή απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ πεγψλ ηνπ FIDF,74 

θαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή επξχηεξσλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ 

παιηλφξζσζε ελφο πγηνχο νηθνλνκηθνχ ηνκέα.75 

Σν θχξην κέξνο ηνπ δηαξζξσηηθνχ παθέηνπ επίηαζζε ην θιείζηκν ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξεηψλ θηάλνληαο ην ζχλνιν ηηο 58 εθ 

ησλ 92. Ζ θίλεζε απηή είρε ιατθή απήρεζε, θαζψο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο 

εηαηξείεο έθεξαλ ηε θήκε ησλ δηεθζαξκέλσλ θαη επεηδή είραλ απνξξνθήζεη 17 

δηο Κπαη ζε επηδνηήζεηο απφ ην FIDF. Σν ΓΛΣ ήζειε ηε γξήγνξε ιήςε κηαο 

απφθαζεο γηα ην θιείζηκν ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ κπνξνχζζαλ λα ζσζνχλ.76 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1997, κεηά ηελ «απαγθίζηξσζε» ηνπ Κπαη απφ ην δνιάξην, 

επελδπηέο θαη θεξδνζθφπνη, θηλνχκελνη είηε απφ λεπξηθφηεηα είηε απφ 

θαηξνζθνπηθά θίλεηξα άξρηζαλ λα δνθηκάδνπλ ηα «ζεκειηψδε» ζε άιιεο 

Αζηαηηθέο ρψξεο πνπιψληαο ζε ρακειέο ηηκέο κεηνρέο θαη εγθαηαιείπνληαο ηα 

λνκίζκηα κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζνπλ ηε «κεηάδνζε ηε λφζνπ» ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θαη ηε ζπλεπαγφκελε νηθνλνκηθή ηεο θαηάξξεπζε. Ζ 

Καιαηζία, ε Ηλδνλεζία θαη νη Φηιηππίλεο ππήξμαλ νη ρψξεο πνπ επιήγεζαλ 

πεξηζζφηεξν θαζψο νη αδπζψπεηεο θξεδνζθνπηθέο επηζέζεηο αλάγθαζαλ ηελ 

θάζε κία λα εγθαηαιείςεη ηε ζηαζεξή ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο.77 
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4.5 Ιλδνλεζία. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδνλεζίαο φηη ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1997 αιιά θαη ην Κάξηην ηνπ 1998, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ηζρπξηδφηαλ φηη «είρε 

επηηχρεη αμηνζεκείσηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία» θαη φηη 

«ζεσξείηαη σο κηα εθ ησλ δπλακηθφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο».78 Ζ 

ίδηα ρψξα είδε ηηο κεηνρέο ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην λα θάλνπλ βνπηηά 50%, ην 

λφκηζκά ηεο λα ππνηηκάηαη θαηά 70% θαη λα ππφθεηηαη ζε κηα δέζκε παξεκβαηηθψλ 

ζπλζεθψλ απφ ην ΓΛΣ εμαξηψκελε απφ έλα δάλεην δηάζσζεο 43 δηο δνιάξηα.79 

 Ζ αδπλακία ηεο Ηλδνλεζηαθήο νηθνλνκίαο πνπ ηελ έθαλε επάισηε ζηηο 

λνκηζκαηηθέο θξεδνζθνπηθέο επηζέζεηο είλαη φκνηα κε ηελ αληίζηνηρε ηεο Σαυιάλδεο 

δειαδή απμαλφκελν εμσηεξηθφ ρξένο, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε γηα 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ππέξνγθα πνζά απφ μέλεο επελδχζεηο ζε κηα 

επεθηεηλφκελε θεθαιαηαθή θνχζθα θαη έλα ππεξηηκεκέλν λφκηζκα «ζηεξεσκέλν» 

ζε έλα εληζρπκέλν δνιάξην. Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη καθξννηθνλνκηθνί 

δείθηεο θξίλνληαλ σο απνδεθηνί, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαηλφηαλ σο ν 

αδχλακνο θξίθνο ηεο νηθνλνκηθήο αιπζίδαο. 

 ηηο 13 Απγνχζηνπ, φκσο, φηαλ ε Σαυιάλδε ππέγξαθε ηε ζπκθσλία κε ην 

ΓΛΣ, ην ξνχπηα (rupiah), ην  εζληθφ λφκηζκα ηεο Ηλδνλεζίαο ππνξηκήζεθε ζην 

ηζηνξηθφ 2682 σο πξνο ην δνιάξην έλαληη 2400 πξν Ηνπιίνπ. ηηο 14 Απγνχζηνπ ε 

θπβέξλεζε θαηήξγεζε ηελ ηζνηηκία θαη ην λφκηζκα έθηαζε ην 2755. Γχν κήλεο 

αξγφηεξα, αληηκέησπε κε κεησκέλα απνζέκαηα, ρξεκαηνπηζησηηθνχο ζεζκνχο πξνο 

θαηάξξεπζε θαη ηε καδηθή θπγή θεθαιαίσλ, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή 

ηεο λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ην ΓΛΣ.80 

 ηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ 1997 ζπλήςε ζπκθσλία γηα παξνρή δαλείνπ χςνπο 43 

δηο δνιάξηα. Απφ απηφ ην πνζφ ηα 23 δηο δνιάξηα ζα ρνξεγνχληαλ άκεζα θαη ηα 10 

δηο δνιάξηα ζα πξνέξρνληαλ απφ ην ΓΛΣ, 4,5 δηο δνιάξηα απφ ηελ Αζηαηηθή 

Σξάπεδα Αλάπηπμεο θαη ηα 5 δηο απφ ηα ίδηα δηεζλή ζπλαιιαγκαηηθά ηεο ρψξαο. Ζ 

δεχηεξε δφζε ρξεκαηνδφηεζεο, αμίαο 20 δηο δνιάξηα ζπκπεξηειάκβαλαλ 6 δηο 

δνιάξηα απφ ηηο ΖΠΑ, 5 δηο δνιάξηα απφ ηελ Ηαπσλία θαη πγθαπνχξε αληίζηνηρα 

θαη 1 δηο δνιάξηα απφ Απζηξαιία θαη Καιαηζία.81 

 Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ Ηλδνλεζία ζπκπεξηειάκβαλαλ: 

 Έλα ηξέρνλ ινγηζηηθφ έιιεηκκα 2% ηνπ ΑΔΠ. 

 Σα επίζεκα απνζέκαηα λα θηάλνπλ γηα 5 κήλεο εηζαγσγψλ. 

 Πιεφλαζκα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 1%.82 

Οη ζηφρνη απηνί ζα επηηπγράλνληαλ κε ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ κέζσ θφξσλ θαη ηελ 

άξζε ηεο απαιιαγήο ησλ θφξσλ. Πξνβιέθζεθαλ επίζεο εηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα 

κείσζε ησλ δαζκψλ ζε ηνκείο φπσο ηα ρεκηθια, ηα αιηεπηηθά θαη ηα πξντφληα 

ράιπβα.83 

4.6  Νφηηνο Κνξέα. 



 

Page 56 of 100 
 

ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 1996 ε Λφηηνο Θνξέα ζεσξνχηαλ σο κηα εθ ησλ πγηέζηεξσλ 

νηθνλνκηψλ ζηνλ θφζκν, εληαγκέλε ζην θιακπ ησλ πινπζίσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

Κεηά απφ έλα ρξφλν ζπκθψλεζε κε ην ΓΛΣ γηα έλα ζρέδην δηάζσζεο αμίαο 57 δηο 

δνιάξηα. ε αληίζεζε ινηπέο πεξηπηψζεηο ρσξψλ, πνπ απνθαινχληαλ σο 

αλαπηπζζφκελεο, ή εθβηνκεραληδφκελεο, ε Λφηηνο Θνξέα είρε ραξάμεη έλα δξφκν γηα 

ηε βηνκεραληθή ηεο ηζρχ πνπ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ θηλεηνπνίεζε εγρψξησλ 

απνηακηεχζεσλ εθαξκνζκέλεο κέζσ αλαδηαλεκεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50. Σν βηνκεραληθφ πιαίζην γηα γξήγνξε εθβηνκεράληζε ήηαλ ε 

ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θξάηνπο κε ην ηειεπηαίν λα 

δηαδξακαηίδεη πην επηηειηθφ ξφιν. Ζ ηαθηηθή απηή είρε απνδψζεη γηα 3 ζπλαπηέο 

δεθαεηίεο θαη νδεγνχζε ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εθβηνκεράληζε ηεο Θνξέαο. 

 Παξφια απηά, ηξεηο παξάγνληεο άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Πξψηνλ, ε απνηπρία λα επελδχζεη ζεκαληηθά ζηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε. Γεχηεξνλ, ε καδηθή εκπνξηθή επίζεζε απφ ηηο ΖΠΑ, θαη ν 

εμαλαγθαζκφο ηεο λα αλαηηκήζεη ην λνκηζκά ηεο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ. Δλδεηθηηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην πιεφλαζκα 9,6 δηο δνιάξηα έλαληη ησλ ΖΠΑ ην 

1987 κεηεηξάπε ζε έιιεηκκα ηεο ηάμεο ησλ 159 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 1992 θαη 

10 δηο δνιάξηα ην 1996. Σξίηνλ, ν αληαγσλνζκφο απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Αζίαο κε θζελφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ αχμεζαλ ηελ πίεζε ζηελ Θνξέα. 

Δπηπξφζζεηα, ε ηδηφηεηά ηεο σο κέινπο ηνπ ΟΟΑ, πνπ ηελ αλάγθαζε λα πηνζεηήζεη 

κηα πην θηιειεχζεξε ζηάζε έλαληη ηνπ μελνπ θεθαιαίνπ. Ζ ειαζηηθνπνίεζε ησλ 

ειέγρσλ πνπ ζπλφδεπζαλ ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ρψξαο κε ηηο απαηηήζεηο ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηάο ηεο σο κέινπο ηνπ ΟΟΑ θαη νη πηέζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο νδήγεζαλ 

ζε καδηθν-βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ην 

εμσηεξηθφ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο κε δάλεηα πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα εμνθιήζνπλ. 

 Σν εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα νπδεηεξνπνηήζεη ή λα 

βειηηψζεη ηελ επίδξαζε ηεο εηζξνήο μέλσλ θεθαιαίσλ κε ηελ κεηαηφπηζε ησλ 

θνλδπιίσλ ζε παξαγσγηθνχ θαη αζθαινχο ραξαθηήξα δαλεηζκφ. ηηο 4 Οθησβξίνπ 

ηνπ 1997 είρε ππνινγηζζεί φηη ηα κε εμνθιεκέλα δάλεηα απφ θνξεαηηθέο 

επηρεηξήζεηο είραλ θηάζεη ηα 50 δηο δνιάξηα. ηαλ βγήθε ε είδεζε ζηελ επηθάλεηα, 

νη μέλεο ηξάπεδεο πνπ είραλ επελδχζεη ήδε πεξίπνπ 200 δηο δνιάξηα ζηελ Θνξέα δελ 

πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ρνξεγήζνπλ λέα θνλδχιηα ζηε ενχι. Σέιε Λνέκβξε, ε 

ρψξα, ππνρξεσκέλε λα εμνθιήζεη 66 δηο δνιάξηα απφ έλα ζπλνιηθφ ρξένο χςνπο 

120 δηο δνιάξηα κέζα ζε έλα ρξφλν, δήηεζε ηε δηάζσζή ηεο απφ ην ΓΛΣ. 

 Ζ απνζηνιή ηνπ ΓΛΣ πξνρψξεζε ζε ζπκθσλία ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1997. 

ε κία κφιηο εβδνκάδα ε Θνξέα απέζπαζε 57 δηο δνιάξηα ζε stand-by credits, 21 δηο 

δνιάξηα απφ ην ΓΛΣ, 10 δηο δνιάξηα απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, 4 δηο απφ ηελ 

Αζηαηηθιε Σξάπεδα Αλάπηπμεο θαη ηα ππφινηπα 20 δηο δνιάξηα απφ άιιεο ρψξεο , 

απφ ηα νπνία 10 δηο πξνέξρνληαλ απφ ηελ Ηαπσλία θαη 5 δηο απφ ηηο ΖΠΑ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ε θπβέξλεζε ηεο Θνξέαο ζπκθψλεζε ζε κηα καθξά ιίζηα νηθνλνκηθψλ, 

ζεζκηθψλ εξγαζηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα λα αλαδσνγνλήζεη 

ηελ αζζκαίλνπζα νηθνλνκία. Σν πξφγξακκα είρε δχν ζπληζηψζεο: 
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 Κείσζε ηνπ ηξέρνληνο εμσηεξηθνχ ειιείκκαηνο θάησ ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 

1998 θαη ην 1999 θαη κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θάησ ηνπ 5%. Πεξηιάκβαλε 

κέηξα φπσο ε δηεχξπλζε ηεο βάζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηε κείσζε 

ησλ θξαηήζεσλ θαη ησλ απαιιαγψλ, ηελ αχμεζε ησλ πεξηθνπψλ, ησλ θφξσλ 

πνιπηειείαο θαη κεηαθνξψλ θαη ηε κείσζε ησλ ηξερφλησλ δαπαλψλ. 

 Θιείζηκν πξνβιεκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζεζκψλ, ζπγρσλεχζεηο, 

εμαγνξέο θαη αλαδηαξζξψζεηο. 

 

4.7 Η θξίζε ηεο Ρσζίαο (1998). 

Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε Ρσζηθή θξίζε ην 1998 ζπληζηά εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο 

ληφκηλν ζηηο λνκηζκαηηθέο θξίζεηο θαζψο ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ηα γελεζηνπξγά 

ηεο αίηηα εληνπίδνληαη ζηηο θεξδνζθνπηθέο επηζέζεηο πνπ ζπλέρηζαλ απηφεηεο κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ ε Γχζε 

απνθάζηζε λα εκπιαθεί ζηελ αλφξζσζε ηνπ Ρσζηθνχ θξάηνπο θαζψο ειιφρεπε ν 

θφβνο φηη ε αλαξρία θαη εγρψξηεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο αδπλακίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εμάγνπλ «εμηξεκηζκφ» εθπνξεπφκελν απφ κηα ππξεληθή ππεξ-

δχλακε. Ακθηβνιίεο εγείξνληαλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζεζκνχ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ρσξψλ πνπ βίσλαλ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, απφ έλα 

ζπγθεληξσηηθφ-θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ζε έλα αληίζηνηρν θαπηηαιηζηηθφ.84 

Ζ πξνζπάζεηα, θαηλνηφκνο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ΓΛΣ, δελ κπνξνχζε λα 

ζηεθζεί απφ ηελ αξρή κε επηηπρία. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζπξξηθλψζεθε κέζα ζε 7 

ρξφληα θαηά 40% (1989-1996). Τθίζηαλην αλά πεξηφδνπο εθξήμεηο 

ππεξπιεζσξηζκνχ. Ζ ζσξεία ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ έιαβε ε ρψξα, θαηφπηλ 

ζπληαγήο ηνπ νξγαληζκνχ είρε απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή εμνπζία θαη ηα δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο θξαηηθψλ πεξηνπζηψλ λα θαηαιήμνπλ ζηα ρέξηα νιηγαξρψλ νη νπνίνη, 

θαηφπηλ θάλεθαλ φηη δελ είραλ νχηε ηα θίλεηξα αιιά νχηε θαη ηα θεθάιαηα γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε επηρεηξήζεσλ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1996 νη Ρψζνη αμησκαηνχρνη μεθίλεζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο 

γηα ηνλ επαθανξηζκφ ησλ πιεξσκψλ εμσηεξηθνχ ρξένπο πνπ θιεξνλφκεζε ην 

νβηεηηθφ θαζεζηψο. Ζ εμέιημε απηή απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάθηεζε 

εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο επελδπηέο. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα θάλεθε δηαηεζεηκέλε λα 

επεθηείλεη ηε ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα απφ ηα 2 ζηα 3 δηο δνιάξηα ην ρξφλν. Ο 

πιεζσεηζκφο απφ ην 131% ην 1995 έπεζε ζην 22% ην 1996 θαη ην 11% ην 1997.85 Σα 

κελχκαηα πξνκελχνληαλ επνίσλα γηα ηε Ρσζηθή νηθνλνκία ε νπνία είρε κπεί ζε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο απφ ην ηέινο ηνπ 1997 (2%). Χζηφζν, ην πξαγκαηηθφ θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ην 1997 είρε ζπξξηθλσζεί θαηά ην ήκηζπ ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ην 1991. Ζ ξχζκηζε θάπνησλ κνλνπσιίσλ ήηαλ εμαηξεηηθά δπζρεξήο 

εμαηηίαο ησλ ρεηξηζκψλ ηεο Γνχκαο ελψ ε ειαηησκαηηθή θνξνεηζπξαθηηθή 

ηθαλφηεηα ζπλέβαιε ζηα πςειά ειιείκκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.86 

Σα πξνβιήκαηα άξρηζαλ λα νμχλνληαη κεηά ην μέζπαζκα ηεο Αζηαηηθήο 

θξίζεο θαζψο ην ξνχβιη άξρηζε λα δέρεηαη απαλσηέο θξεδνζθνπηθέο επηζέζεηο. Ζ 
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Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ρσζίαο πξνζπάζεζε λα ππεξαζπηζηεί ην λφκηζκα ηεο 

ράλνληαο 6 δηο δνιάξηα θαζψο ππέγξαςε ζπκβφιαηα κε μέλνπο θαηφρνπο ησλ 

ξσζηθψλ βξαρππξφζεζκσλ νκνιφγσλ. Σν 1998 ε Γνπκά επέβαιε λένπο 

θνξνινγηθνχο θψδηθεο ελψ νη πξνζπάζεηεο λα ιάβεη θάπνηεο πηζηψζεηο απφ ην ΓΛΣ 

θαηέιεμαλ ζην θελφ ιφγσ αζπκθσληψλ ζρεηηθψλ κε ηε δηακφξθσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο. Απφ ηελ κεξηά ηεο ε θπβέξλεζε ζρεδίαδε λα θφςεη 

δαπάλεο θαη λα επηηαρχλεη ηηο θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο ελψ ν ιαφο είρε 

πξνεηνηκαζηεί γηα ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ. Κεγάινη επελδπηέο άξρηζαλ λα πσινχλ 

θξαηηθά ραξηνθπιάθηα.87 

Απνηέιεζκα φσλ απηψλ ήηαλ ην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1998 λα ράζεη ην 75% ηεο αμίαο ηνπ. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 

1998 ε Ρσζία δηέλπζε θαη πάιη πεξίνδν χθεζεο κε πηψζε 4,9% ηνπ ΑΔΠ ηεο θαη 

πιεζσξηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 84%.88  Απφ ηηο 20 Ηνπιίνπ ην ΓΛΣ πξνζπάζεζε λα 

δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ θπβέξλεζε κε παθέην 

βνήζεηαο 22,6 δηο δνιάξηα απφ ηα νπνία ελέθξηλε ζε αξρηθφ επίπεδν ηα 11,2 δηο 

δνιάξηα. 

Απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά, ε Ρσζηθή θπβέξλεζε δεζκεπηεθε λα απμήζεη ηνπο 

θφξνπο θαη λα πξνρσξήζεη ζε κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απιν ην 12% ηνπ ΑΔΠ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1998 ζην 2,8% ηνλ 

επφκελν ρξφλν.89 Σν θνξνινγηθφ πξφγξακκα ζηφρεπε ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα 

ζην 2% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 1999. Απηφ αληηπξνζψπεπε κηα πξνζαξκνγή ηεο ηάμεο ησλ 

3,5% κνλάδσλ ΑΔΠ ζε ζχγθξηζε κε ην 1998. 

ζνλ ηψξα αθνξά ζην δηαξζξσηηθφ ζθέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηφ 

δηαρσξίζηεθε ζε 4 θχξηεο θαηεγνξίεο : 

 Κεηαξξχζκηζε ρξεκαηνπηζηνηηθνχ ηνκέα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ.  

 Αλάπηπμε ηδησηηθνχ ηνκέα, βηνκεραληθή αλαδηάξζξσζε θαη απειεπζέξσζε 

ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο δηαρείξεζεο. 

 Βειηίσζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα γηα ηα κνλνπψκηα 

ππνδνκψλ. 
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4.8 Η θξίζε ηεο Βξαδηιίαο. 

Ζ δξάζε ηνπ ΓΛΣ επηθεληξψζεθε ζηε Βξαδηιία κε ηελ πεξίπησζε ηεο νπνίαο 

είρε αζρνιεζεί θαη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ζην πιαίζην ηεο Ιαηηλνακεξηθαληθήο 

θξίζεο ηνπ 1982-83. Κεηά απφ κηα δεθαεηία πιεζσξηζκνχ θπκαηλφκελνπ απφ 100% 

κέρξη 3000% εηεζίσο, ε Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Βξαδηιίαο έθαλε κηα πξνζπάζεηα ζηε 

δεθαεηία ηνπ ‟90 λα ηηζαζεχζεη ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηηο δεκφζηεο ζπαηάιεο. Σν 1994, 

ε θπβέξλεζε επαλεηζήγαγε ην παξαδνζηαθφ λφκηζκα ηεο Βξαδηιίαο ην real θαη 

εγθαζίδξπζε κηα ζηαζεξή ηζνηηκία κε ην δνιάξην ζην 1,20.90 Σν λέν λφκηζκα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά επηηφθηα θαηάθεξε κεηά απφ δεθαεηίεο λα ζπγθξαηήζεη ηνλ 

πιεζσξηζκφ ζην 30%. Ζ εμέιημε απηή ιεηηνχξγεζε ζαλ πφινο έιμεο γηα ηνπο 

επελδπηέο πνπ έθεξαλ ρξήκαηα ζηε Βξαδηιηάληθε νηθνληκία. Σν 1997 νη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο απμήζεθαλ θαηά 140% ζε ζρέζε κε ηνλ πξεγνχκελν ρξφλν.91 

Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε φξνπο ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο κπνξεί λα 

γλψξηζε κηα άλζηζε ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ζεκείσζε δε, κηα πηψζε ζηηο αξρέο ηνπ 

1990. Δπηπξφζζεηα, ε αλεξγία ζθαξθάισζε ην 1998 ζην 14% απφ 6% ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία. Σν εηήζην θπβεξλεηηθφ έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έκελε 

ζην 6-7% ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ελψ ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξέρνπζσλ ζπλαιιαγψλ 

αλέθππηαλ απφ ην 1995 θηάλνληαο ην 4,2% ηνπ ΑΔΠ ην 1998 ην νπνίν δελ 

θαιχθζεθε απφ ρξεκαηνπηζησηηθέο εηζξνέο. Σν 1997 θαη ην 1998 ε Βξαδηιία κείσζε 

ηα απνζέκαηά ηεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα ηξέρνληα ειιείκκαηα.92 

Κεηαμχ 1994 θαη 1998,  ην εζληθφ λφκηζκα ηεο ρψξαο, ην real, είρε ηεζεί ζε 

κηα ζπλαιιαγκαηηθή ζρέζε κε ην δνιάξην πνπ ζα ηνπ επέηξεπε κηα ειεγρφκελε 

ππνηίκεζε έλαληη απηνχ. Ζ Βξαδηιία ήηαλ ζε ζέζε λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε ηεο 

Λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο αιιά ην πξφβιεκα ηεο Ρσζίαο έζπεηξε ηνλ παληθφ ζηνπο 

επελδπηέο. Οη ίδηνη επελδπηέο πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ εθδειψζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπο ζηε Βξαδηιία, μαθληθά έραζαλ ηελ πίζηε ηνπο ζηελ Βξαδηιηάληθε θπβέξλεζε λα 

δηαηεξήζεη ηελ πξναλαθεξζείζα ηζνηηκία. 

Σν 1998, θεξδνζθφπνη θαη επελδπηέο πεξίκελαλ απφ ηελ Θεληξηθή Σξάπεδα 

λα ππνηηκήζεη ην real θαζψο κεηαμχ ηνπ 1996 θαη ηνπ 1998 ηα ζπλαιιαγκαηηθά 

απνζέκαηα είραλ κεησζεί θαηά 40%. Σν Λνέκβξην ηνπ 1998 κηα νκάδα ηνπ ΓΛΣ 

βξηζθφηαλ θαη πάιη ζηε Βξαδηιία γηα λα ζπδεηήζεη ηηο επαλαδηαπξαγκαηεχζεηο ελφο 

ζρεδίνπ δηάζσζεο 41,5 δηο δνιάξηα, ελψ ηνλ Φεβξνπάξην θαη ην Κάξηην κφλν ε 

θπβέξλεζε έπξεπε λα εμνθιήζεη 70,79 δηο δνιάξηα δεκνζίνπ ρξένπο.93 

Σν ΓΛΣ ελέθξηλε, κεηά ηελ θξίζε ζηε Βξαδηιία, κηα πίζησζε stand-by 13 δηο 

SDR (ήηνη 18,1 δηο δνιάξηα) γηα ηε ρψξα, δηάξθεηαο 3 εηψλ γηα λα ππνζηεξίμεη ην 

πξφγξακκα πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε. Απφ απηά, ην 70% 

ζα δηλφηαλ απφ ην SRFs θαη ην ππφινηπν απφ ηα θαλνληθά δάλεηα πνπ ρνξεγεί ην 

ΓΛΣ. Σν πξφγξακκα επηθεληξσλφηαλ, ζαθψο ζηε θνξνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ηηο 

δηαξζξσξηθέο κεηαξξπζκίζεηο ελψ δηεπθφιπλε ηελ επαλέλαξμε ηεο αλάπηπμεο ζε 

φξνπο πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιήλ εηδνδήκαηνο αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2000 ηε 

ζπλέρηζε ηνπ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ θαη ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ ηξέρνληνο 

ειιείκκαηνο.94 
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4.9 Η θξίζε ηεο Αξγεληηλήο (2000). 

Ζ ζρέζε ηεο Αξγεληηλήο κε ην ΓΛΣ μεθίλεζε ζην μέζπαζκα ηεο Ιαηηληθήο 

θξίζεο ην 1982-1983. Θαη ζε απηή ηελ πεξίνησζε έλαο ζπγθεξαζκφο πξνβιεκαηηθνχ 

εγρψξηνπ νηθνλνκν-πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ηελ επίδξαζε ησλ λνκηζκαηηθψλ 

θξίζεσλ νδήγεζε κηα ρψξα ζηε ρξεσθνπία. Ζ θξίζε, ζεσξεηηθά μεπεξάζηεθε ην 

1983 κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα 

εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη κέρξη ην 1991. 

Σφηε ην ΓΛΣ, κε ην νπνίν ήξζε θαη πάιη ζε επαθή, εηζεγήζεθε ηε ζχλδεζε 

ηνπ λνκίζκαηφο ηνπ, ηνπ πέζν, κε ην δνιάξην, ζε ζηαζεξή ηζνηηκία έλα πξνο έλα 

(1/1). Θα κπνξνχζε λα ππνζέζεη θαλείο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν είρε πηνζεηήζεη ην 

δνιάξην θαζεαπηφ. Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο έθηαζε ζηελ πεξίνδν εθείλε 

ην 6%, απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηνλ θφζκν.95 Σν ζρήκα απηφ θαηάθεξε λα επηβηψζεη 

θαη ηελ θξίζε ηεο ηεθίιαο θαη λα ζπκβάιιεη ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 1996, 

1997 θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 1998, απφξξνηα ηεο βηψζηκεο επέθηαζεο ηνπ εκπνξίνπ 

κε ηε Βξαδηιία. Πέξα απφ απηά νη ηζχλνληεο, θαηφπηλ ησλ ηφηε εηζεγήζεσλ 

πξνρψξεζαλ ζε έλα θχκα ηδησηηθνπνηήζεσλ. Πσιήζεθαλ πνιιέο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο ζε ηδηψηεο-αθφκε θαη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ ηελ αμία ηνπο. 

εηξά, φκσο, δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ αληέζηξεςαλ ην ηφηε θιίκα 

επθνξίαο. Ζ απφηνκε κεηαηφπηζε ησλ θεθαιαηαθψλ εηζξνψλ ζηηο αλαδπφκελεο 

νηθνλνκίεο ηελ επαχξηνλ ηεο Αζηαηηθήο θξίζεο ηνπ 1997-1998, ε ππνηίκεζε ηνπ 

Βξαδηιηάληθνπ λνκίζκαηνο ην 1999 θαη ε ηαρεία αλαηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ απφ ην 

1998 κέρξη ην 2001 κε ηελ παξάιιειε αλαηίκεζε ηνπ πέζν νδήγεζαλ ζε κεγάιε 

νηθνλνκηθή θξίζε. 

Σν «αξλεηηθφ ηζηνξηθφ» ηεο αξγεληηθήο νηθνλνκίαο, φκσο, δεκηνχξγεζε 

θνβηθά αληαλαθιαζηηθά ζε πνιινχο πνπ αληέδξαζαλ ζρεδφλ παληθφβιεηνη, φηαλ 

εκθαλίζηηθαλ ηα πξψηα «ζπκπηψκαηα» ηεο θξίζεο, αγνξάδνληαο καδηθά δνιάξηα 

θαη κεηαθέξνληαο ηα θεθάιαηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ. Απφ ην έηνο 2000 ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ θαη κεηά απμαλφηαλ ζπλερψο, θηάλνληαο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2001 ηηο 1916 

κνλάδεο βάζεο-ηνπ πςειφηεξνπ παγθνζκίσο. Τπφ ηελ απεηιή ηφηε ινηπφλ ηεο 

ρεσθνπίαο θιήζεθε ην ΓΛΣ λα δψζεη ιχζεηο ζε έλα πξφβιεκα, ηελ επζχλε ηνπ 

νπνίνπ θέξεη ην ίδην παξέρνληαο δάλεην 40 δηο δνιάξηα. 

Πξνβιέθζεθε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο θαηά 3,5% ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ 

πεξίνδν 2000-2002. Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα ζα κεηαηξεπφηαλ ζε πιεφλαζκα 3,755 

ηνπ ΑΔΠ ην 2002. Οη πξσηνγελείο νκνζπνλδηαθέο δαπάλεο ζα έπξεπε παξφια απηά 

λα κεησζνχλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2000. 

ην πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε 

επίθεληξν ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κείσζε ησλ πθηζηακέλσλ 

αθακςηψλ θαη ε δεκηνπξγία επειημίαο ζηηο αγνξέο εξγαζίαο. Κεηά ηελ 

πξνζδνθψκελε απνηπρία ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 θαη 

ππφ ην θσο ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ, ρνξεγήζεθε πεξαηηέξσ βνήζεηα θαζψο δελ 

επεηεχρζεζαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί. 
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Ζ ηφλσζε ηεο δήηεζεο πνπ πξνβιεπφηαλ γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2001 ζα 

νδεγνχζε ζε αλάπηπμε 2,5% ην 2001. Οη επελδχζεηο κε ηα λέα κέηξα ζα έπξεπε λα 

απμεζνχλ θαηά 6%. Τπήξρε, επίζεο, πξνζδνθία γηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ηξέρνληνο 

εμσηεξηθνχ ειιείκκαηνο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

ρξένπο ηνπ ΑΔΠ θάησ ηνπ 50% κέρξη ην 2006. Ζ αλακφξθσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε απνξξχζκηζε θαη ε πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ νηθνλνκία ζε 

ηνκείο-θιεηδηά φπσο ε ηειεπηθνηλσλίεο θαη ε ελέξγεηα θαη ε ζπλερηδφκελε εθαξκνγή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηελ αγνξά εξγαζίαο ζα ζπλέβαιιαλ θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

ηζπλφλησλ ζην λα μεπεξαζηεί ε θξίζε. 

4.10 Η θξίζε ηεο Σνπξθίαο. 

Ζ Σνπξθία, κεηά απφ κηα 20εηή άζθεζε πνιηηηθήο κεξθαληηιηζηηθψλ 

θαηαβνιψλ, μεθίλεζε ηηο λέν-θηιειεχζεξεο κεηαξξπζκίζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε 

ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο πην επέιηθηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

Ζ ππνγξαθή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο κε ηελ ΔΔ, κηαο ζπκθσλίαο πνπ ηέζεθε 

ζε ηζρχ ζηηο αξρέο ηνπ 1996 έδσζε πεξαηηέξσ ψζεζε γηηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηηο απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο. 

Σν 1999, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη 

ηνπ βάζνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο αληζνξξνπίαο, γηλφηαλ μεθάζαξν φηη ηε Σνπξθηθή 

νηθνλνκία είρε ιάβεη κε βηψζηκε ηξνρηά. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην ΓΛΣ 

αλαθνίλσζε ηε ρνξήγεζε 4 δηο δνιάξηα πξνο ηελ Σνπξθία κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2002. Σν 

πξφγξακκα ζηφρεπε ζηελ κεξηθή επίιπζε ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ηεο, 

επηθεληξσκέλν ζηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία, ηε λνκηζκαηηθή ηζνξξνπία θαη ηηο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζην 10-12% 

κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.96 

Ζ ζηαζεξή ηζνηηκία πνπ επέβαιε ην πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο κε ζπλέπεηα λα κεησζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. ια απηά 

νδήγεζαλ ζηηο απαλσηέο θξίζεηο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ 2000 θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

2001 πνπ νπζηαζηηθά αληαλάθιαζαλ ηελ αδπλακία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

επαλέθθιεζε γηα ρνξήγεζε βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ ΓΛΣ ήηαλ πιένλ γεγνλφο. 

Σν 2001, ην ΓΛΣ ελέθξηλε ηελ εθ λένπ ζπκθσλία stand-by credits δηάξθεηαο 3 

εηψλ κε ηελ Σνπξθία, αλεβάδνληαο ην δάλεην ζηα 6,8 δηο δνιάξηα θαη ζχλνιν 19 δηο 

δνιάξηα. Γηα λα αληηκεησπίζεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο πξνβιήκαηα, ε Σνπξθηθή 

θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε νξηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ρσξίζηεθαλ ζε 3 

θαηεγνξίεο : 

 Γηαξζξσηηθέο πνπ ζηφρεπαλ ζηελ δηφξζσζε ησλ δηαζηξεβιψζεσλ εθείλσλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ θξίζε. 

 Λνκηζκαηηθέο θαη θνξνινγηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάπνηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 
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 Έλαλ εληζρπκέλν θνηλσληθφ δηάινγν γηα ηελ κηζζνινγηθή ηξνπνπνίεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία. 

ζνλ αθνξά ζην δηαξζξσηηθφ ζθέινο ζπκπεξηειάκβαλε κέηξα γηα θνξνινγηθή 

δηαθάλεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο άξζεο 

εκπνδίσλ γηα ηδησηηθνπνηήζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, δάραξεο, 

ηζηγάξσλ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πξνψζεζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

 ηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, ηα κέηξα ζηφρεπαλ ζην λα κεηψζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ άκεζνπ δαλεηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηέινο, ζα έπξεπε λα 

θηλεζεί ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε απνπιεζσξηζκνχ ππφ ην θαζεζηψο κηαο 

θπκαηλφκελεο ηζνηηκίαο ζπλαιιάγκαηνο.  
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5. Ιδιωηικό σπέορ ζηην Ελλάδα και ανά ηον Κόζμο. 

5.1 Δηζαγσγή. 

Γεληθά, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δηακνξθψζεθε κηα ππεξζπζζψξεπζε 

θεθαιαίσλ ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζθαίξα, κέζα απφ ηξείο παξάιιειεο δηαδηθαζίεο.  

 Ραγδαία επέθηαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ιατθψλ λνηθνθπξηψλ πνπ 

αδπλαηνχζαλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζηηθψλ εηζνδεκαηηθψλ πνιηηηθψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο (ζηέγαζε, πγεία, παηδεία, 

θνηλσληθή αζθάιηζε θαη θαηαλάισζε) δηαηεξψληαο ην επίπεδν δηαβίσζεο 

πνπ είρε θαηαθηεζεί ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. 

 ηξνθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζε ρξεκαηηζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, πνπ απνθηνχλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνθφκηζε θέξδνπο κέζσ 

ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Αλάπηπμε λέσλ πνιχπινθσλ κεραληζκψλ – παξαγψγσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

εξγαιείσλ – θεξδνζθνπίαο/δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζθαίξαο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ – 

{βι. Υξεφγξαθα ζπλδεδεκέλα κε πηζηψζεηο (Credit Linked Notes [C.L.N.]), 

Πηζησηηθά παξάγσγα ελππφζεθσλ δαλείσλ - Δγγπεκέλεο Υξεσζηηθέο 

Τπνρξεψζεηο (Collateralized Debt Obligations [C.D.O.]), πκβφιαηα 

Αληαιιαγήο. 

Ο φγθνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαθηλνχλην κε δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα θαη ηξφπνπο κέρξη θαη πξφζθαηα ήηαλ ππεξδεθαπιάζηνο απφ ην παγθφζκην 

Α.Δ.Π. Γηα λα «αμηνπνηεζεί» φινο απηφο ν ρξεκαηηθφο φγθνο ηνπ θεθαιαίνπ απαηηεί 

πιένλ ηεξάζηηα κεηαθνξά ζπζζσξεπκέλνπ ζε πιηθέο αμίεο θνηλσληθνχ πινχηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ρξέε ζηελ εθνξία, ρξέε ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, «θφθθηλα» 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, απιήξσηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο 

ζπλζέηνπλ ην εθηαιηηθφ ζθεληθφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο χζηεξα 

απφ νθηψ ρξφληα αηκαηεξψλ ζπζηψλ, φπνπ φια έγηλαλ θαη επηβιήζεθαλ ζην φλνκα 

ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, άιιε «βφκβα» ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο, πνπ 

αγγίδεη ηα 230 δηζ. επξψ, είλαη απηή πνπ απεηιεί λα ζαξψζεη θάζε πξννπηηθή 

αλάθακςεο. 

 χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο "Διεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ", αλαηξέρνληαο θαλείο 

ζηα ηειεπηαία ζηνηρεία, ζα δηαπηζηψζεη έληξνκνο φηη ην δξάκα δελ βξίζθεηαη ζηελ 

θνξχθσζή ηνπ, θάηη πνπ ζα έδηλε ηελ ειπίδα φηη ζηαδηαθά ην πξφβιεκα ησλ 

ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζα ακβιπλζεί. Σνπλαληίνλ. 

 Θάζε κήλα, εηδηθά νη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην «θνπζθψλνπλ» κε ξπζκνχο 

πνπ αγγίδνπλ ή μεπεξλνχλ ην 1 δηζ. επξψ, θαζψο αθφκα θαη ην απνθαινχκελν 

«αξηζηεξφ» κλεκφλην θηλήζεθε ζηελ πεπαηεκέλε ηεο ππεξθνξνιφγεζεο θαη ηνπ 

ζηξαγγαιηζκνχ θάζε ηθκάδαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη κέζα ζηελ 

ηειεπηαία δηεηία έρνπλ πξνζηεζεί 20 δηζ. επξψ λέσλ ρξεψλ πξνο ηηο εθνξίεο, ελψ 

ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο ην θνληέξ έρεη γξάςεη πάλσ απφ 6 δηζ. επξψ. πλνιηθά, 

ζε εθνξίεο θαη ηεισλεία νη νθεηιέο θζάλνπλ θαη 101 δηζ. επξψ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 
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ζπλππνινγίζνπκε ηα ρξέε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα νπνία «αγγίδνπλ» ηα 34 

δηζ. επξψ. Αλάινγε είλαη ε εηθφλα απφ ηηο ηξάπεδεο, φπνπ ην νμχ πξφβιεκα 

ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ ραξαθηεξίδεηαη ην κεγαιχηεξν ζηνίρεκα φρη κφλν γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ εγρψξηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά γηα ηελ αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο ελ γέλεη. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ήδε ην ΓΛΣ, πνπ έρεη 

ππεξηνλίζεη αθελφο ηελ χπαξμε ηδησηηθνχ ρξένπο πνπ θηάλεη ην 130% ηνπ ΑΔΠ, 

αθεηέξνπ ηνπο αξγνχο ξπζκνχο, ξπζκνχο απνθιηκάθσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

δαλείσλ, «παηάεη» εθεί γηα λα δεηήζεη λέα αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη γηα λα 

απνδνκήζεη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ Δπξσπαίσλ θαη ηνπο δπλεηηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο καθξνπξφζεζκα. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ πεξίπνπ 105 δηζ. επξψ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, ηα 

πεξίπνπ 48 δηζ. επξψ έρνπλ ήδε «θνθθηλίζεη», άιια 30 δηζ. επξψ είλαη ζε θαζεζηψο 

αβέβαηεο είζπξαμεο θαη πάλσ απφ 27 δηζ. επξψ είλαη ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 

εκεξψλ. Αλ θαη ηα λεφηεξα ζηνηρεία ηεο ΣηΔ δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα αξγή 

απνθιηκάθσζή ηνπο – κεηά ηελ φμπλζή ηνπ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2017 ιφγσ ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο -, ππάξρεη κηα βξαδπθιεγή «βφκβα» πνπ 

κπνξεί λα αιιάμεη φια ηα δεδνκέλα: ε ππεξρξέσζε πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. εκεησηένλ φηη ήδε πεξίπνπ ην 54% 

ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, πνπ βαξαίλνπλ πεξίπνπ 2 εθαη. θνξνινγνχκελνπο, 

είλαη εμππεξεηνχκελν.97 

ζνλ αθνξά ην ρξένο αλά ηνλ πιαλήηε, ελδεηθηηθά θαηά 75 ηξηζ. επξψ ή 

θαηά ζρεδφλ έλα παγθφζκην ΑΔΠ απμήζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην ηδησηηθφ θαη 

δεκφζην παγθφζκην ρξένο, κε απνηέιεζκα ν θφζκνο λα θάζεηαη πιένλ επάλσ ζε κηα 

«θνχζθα ρξένπο» πνπ αλήιζε ζην ηζηνξηθφ πςειφ ησλ 217 ηξηζ. δνιάξηα. (192 ηξηζ. 

επξψ) αληηπξνζσπεχνληαο πιένλ ην 327% ηνπ ζπλδπαζκέλνπ ΑΔΠ ηνπ πιαλήηε, κε 

απνηέιεζκα θάζε άλδξαο, γπλαίθα θαη παηδί ζε απηφλ ηνλ θφζκν λα ρξσζηά 28.900 

δνιάξηα. (25.575 επξψ). 

5.2 Κφθθηλα δάλεηα, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. 

Σν «Ηδησηηθφ Υξένο» απνηειεί φπσο δεκνζηνγξαθηθά έρεη γξαθεί, 

«βξαδπθιεγήο βφκβα» ζηα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, 

απνθαιχπηνληαο  ηελ άιιε  φςε  ηεο  ρξενθνπίαο  πνπ  είλαη ην «Γεκφζην  Υξένο».  

Σα  «θφθθηλα  δάλεηα»,  δει.  ηα  «ιεμηπξφζεζκα»  ή «επηζθαιή» ή «κε 

εμππεξεηνχκελα» γηα ηξεηο κήλεο δάλεηα, έθζαζαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 ηα 99 

δηο € (ή 52% ηνπ ΑΔΠ).  

 

Αλ ζηα ζπγθεθξηκέλα «θφθθηλα δάλεηα» πξνζζέζνπκε θαη ηα «θφθθηλα 

ρξέε» ζηηο εθνξίεο χςνπο 77 δηο €, θαζψο ηα «θφθθηλα ρξέε» ζε αζθαιηζηηθά 

ηακεία 15,8 δηο € (8 δηο ζην ΗΘΑ θαη 7 δηο ΟΑΔΔ, ΟΓΑ 0,8 δηο), ηα ρξέε ζε ΓΔΘΟ 

(θπξίσο ΓΔΖ 1,5 δηο), ηα ρξέε επηρεηξήζεσλ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο 

(δεδνπιεπκέλα) θαη ηα ρξέε ηνπ δεκνζίνπ πξνο πξνκεζεπηέο (5,5 δηο), έρνπκε κηα 

εηθφλα ηνπ ζπλνιηθνχ Ηδησηηθνχ Υξένπο πνπ πξνζεγγίδεη ην χςνο ελφο εηήζηνπ ΑΔΠ. 
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Χο ηψξα (κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, Κάηνο 2016) ην 

23% ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (17 δηο), ην 42,3% ησλ θαηαλαισηηθψλ (12,3 δηο) θαη 

ην 27,5% (33,2 δηο) ησλ επηρεηξεκαηηθψλ είλαη «θφθθηλα». Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν 

πεξίπνπ 320.000 θφθθηλσλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 62,2 δηο. Απφ απηά 

ππνινγίδεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απαηηήζεηο πιεηζηεξηαζκψλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 

180.000 αθίλεηα. ήκεξα 8 ζηηο 10 θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηα θφθθηλα 

δάλεηα εκπίπηνπλ ην πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο. Οη απαηηήζεηο αθνξνχλ ζε πνζνζηφ 

80% πξψηε θαηνηθία. Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ζηηο ΖΠΑ νη πιεηζηεξηαζκνί πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2008, ηε ρεηξφηεξε 

ρξνληά, αθνξνχζαλ κφιηο ην 1,84% ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

 

«Θφθθηλα» δάλεηα νλνκάδνληαη απηά γηα ηα νπνία έρεη θαηαγγειζεί ε 

ζχκβαζε δαλείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ έρεη θαηαζηεί 

ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαλείσλ 

(θαηαλαισηηθά, ζηεγαζηηθά, επαγγεικαηηθά, επηρεηξεκαηηθά).Ζ ηξάπεδα ζηελ 

πξνζπάζεηα είζπξαμεο ηεο νθεηιήο θηλείηαη ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο, φρη μερσξηζηά 

αιιά πνιιέο θνξέο ηαπηφρξνλα, δει: ξπζκίδεη, εθπιεηζηεξηάδεη (ξεπζηνπνηεί 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  κεηά  ηελ έθδνζε Γηαηαγήο πιεξσκήο), δηαγξάθεη (φηαλ 

ζπλήζσο ε εηαηξεία ή νη εγγπεηέο ηεο δελ έρνπλ άιιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξνο 

εθπιεηζηεξίαζε). 

 

Παξ‟ φηη ηα «θφθθηλα δάλεηα», φπσο θαη ηα «θφθθηλα» ρξέε ζηηο εθνξίεο, δελ 

απνηεινχλ θαηλνχξγην θαηλφκελν ζηελ νηθνλνκηθή δσή, ε δηφγθσζε ηνπο έρεη άκεζε 

ζρέζε θαη ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ζ 

δνκή ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ» απνθαιχπηεη κεηαμχ άιισλ ηε δηάζηαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο, αθνχ αγγίδνπλ πάλσ απφ 1,5 εθαη. δαλεηνιήπηεο. Απφ ηα 

99 δηο ιεμηπξφζεζκα δάλεηα, ηα 64 δηο ήηαλ επηρεηξεκαηηθά (απφ ηα νπνία 7 δηο 

κηθξνεπηρεηξήζεσλ-επαγγεικαηηψλ), 24 δηο ζηεγαζηηθά θαη 11 δηο θαηαλαισηηθά. 

 

Απφ πιεπξάο αξηζκνχ δαλείσλ, ηα επηρεηξεκαηηθά ήηαλ (31,8%), ηα 

θαηαλαισηηθά (47,3%) θαη ηα ζηεγαζηηθά (26,1%). Ο αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δαλείσλ εκθαλίδεη δηαρξνληθά ηάζε αχμεζεο. Απφ 4,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ην 

2004, αλήιζαλ ζην 9,5% ην 2009, ζην 24,5% ην 2012, ζην 31,9% ην 2013 θαη ζην 35% 

ην α‟ εμάκελν 2014. ζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαλείσλ πνπ είραλ ρνξεγεζεί 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ 249 δηο ζην ηέινο 2009, πεξηνξίζηεθαλ ζε 227 δηο ηέινο 

2012 θαη 217 δηο ηέινο 2013, ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζε 117 δηο επηρεηξεκαηηθά, 71 

δηο ζηεγαζηηθά θαη 29 δηο θαηαλαισηηθά.98  Απφ ηελ άιιε ην ζχλνιν ησλ πάζεο 

θχζεσο θαηαζέζεσλ, λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, απφ 

225 δηο ην 2009, πεξηνξίζηεθαλ ζε 163 δηο ηέινο 2013 (κείσζε θαηά 62 δηο). 

Σα «θφθθηλα δάλεηα», είλαη πξψηα απ‟ φια πξντφλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

απνξξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζρέζεσλ θαη αλεμέιεγθηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο ησλ ηξαπεδψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ λενθηιειεχζεξνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο 

ηεο νηθνλνκίαο. Σα πξνβιήκαηα εληάζεθαλ κε ηε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΟΛΔ 

(επξσδψλε) θαη ηε δπλαηφηεηα ρακειφηνθνπ δαλεηζκνχ γηα θάιπςε εηζαγσγψλ θαη 

πνιπηεινχο θαηαλάισζεο. Απφ ηελ άιιε νη ραιαξνί έιεγρνη ζηελ πηζησηηθή 
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επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ, απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο θαη ηελ ΔΘΣ, επηδείλσζαλ ην 

πξφβιεκα. 

Κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ε αδπλακία πιεξσκήο ησλ δαλείσλ 

γηγαληψζεθε, ηδηαίηεξα ησλ επηζθαιψλ, ηα ιεγφκελα «ζαιαζζν- δάλεηα», ελψ ηα 

Κλεκφληα ρεηξνηέξεπζαλ πεξεηαίξσ ηελ χθεζε (απνιχζεηο, αχμεζε αλεξγίαο, 

πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, «ινπθέηα» ζε ρηιηάδεο κηθξνεπηρεηξήζεηο), 

δπζθνιεχνληαο ηελ απνπιεξσκή ηνπο αθφκα θαη γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 

5.2.1 Οη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 
Οη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ» πνπ εθάξκνζαλ νη 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο απφ ην 2010 θαη κεηά, είραλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηξαπεδψλ. ηελ εθπλνή ηνπ 2013, ε θπβέξλεζε 
θάησ απφ ηηο πηέζεηο ηεο «ηξφηθαο» θαη ησλ ηξαπεδψλ, ςήθηζε λέν λφκν 
(Λ.4224/31), ν νπνίνο πξνβιέπεη πιήξε απειεπζέξσζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ α‟ 
θαηνηθίαο απφ 1.1.15, κε πξνζσξηλή εμαίξεζε ηνπ σο ην ηέινο ‟14 ππφ νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο (αμία α‟ θαηνηθίαο σο 200.000 €, εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα σο 35.000 
€, ζπλνιηθή αμία αθίλεηεο πεξηνπζίαο σο 270.000 € ).  

 
Σνλ Ηνχλην ‟14, δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 1582 (17.6.14) ην λέν ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο γηα ηα «θφθθηλα δάλεηα», πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 
απφ 31.12.14. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εμπγίαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ιεμηπξφζεζκσλ 
δαλείσλ θαη ε βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή θεξεγγπφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ.99 

 

Σν πιαίζην ζέηεη 22 ελαιιαθηηθέο κνξθέο ξχζκηζεο, ηηο νπνίεο νκαδνπνηεί ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. Η) Βξαρππξφζεζκεο, ΗΗ) Καθξνπξφζεζκεο θαη ΗΗΗ) Ρπζκίζεηο 

νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο. ηελ θαηεγνξία ησλ «βξαρππξφζεζκσλ» (σο 5 ρξφληα) θαη 

κε βαζηθή επηδίσμε ηε δηεπθφιπλζε απνπιεξσκήο ηνπο, πξνβιέπεηαη: πξνζσξηλή 

αλαζηνιή πιεξσκήο ηφθσλ, κεησκέλεο δφζεηο, πεξίνδνο ράξηηνο, αλαβνιή 

πιεξσκήο δφζεσλ, ηαθηνπνίεζε θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ θαη θεθαιαηνπνίεζε 

ιεμηπξφζεζκσλ δφζεσλ. 

ηελ θαηεγνξία «καθξνπξφζεζκσλ» (άλσ ησλ 5 εηψλ) θαη κε άμνλα ηε 

κείσζε ηεο δφζεο, πξνβιέπεηαη: κφληκε κείσζε επηηνθίνπ ή πεξηζσξίνπ, αιιαγή 

ηχπνπ επηηνθίνπ (ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν), παξάηαζε δηάξθεηαο εμφθιεζεο 

δαλείνπ, ρσξηζκφο δαλείνπ ζε ελππφζεθν θαη κε, κεξηθή δηαγξαθή ρξένπο, 

πξφζζεηεο δηαζθαιίζεηο, ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε επηρείξεζεο (αιιαγή 

δηνίθεζεο ζε πεξίπησζε πνπ νη ηξάπεδεο ζεσξνχλ βηψζηκε ηελ επηρείξεζε αιιά ε 

ζεκεξηλή δηνίθεζε δελ είλαη ζπλεξγάζηκε), θαζψο θαη ζπκθσλία αληαιιαγήο 

ρξένπο κε ζπκκεηνρή ηεο ηξάπεδαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. 

Σέινο, ζηηο ξπζκίζεηο «νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο», κε βαζηθή επηδίσμε ηελ 

ηειηθή δηεπζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο, πξνβιέπεηαη: εζεινληηθή 

παξάδνζε ελππφζεθνπ αθηλήηνπ απφ δαλεηνιήπηε, κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ζηελ 

ηξάπεδα θαη ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, πψιεζε αθηλήηνπ κε 

δηθαίσκα ελνηθίαζεο γηα νξηζκέλε πεξίνδν, πψιεζε δαλείνπ απφ ηξάπεδα ζε άιιν 
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πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα (πρ. distress funds …θνηλψο «θνξάθηα»), 

αληαιιαγή θαηνηθίαο ή αθηλήηνπ κε άιιν κηθξφηεξεο αμίαο, «εθθαζάξηζε ελ 

ιεηηνπξγία» επηρείξεζεο κε βάζε ηνλ πησρεπηηθφ θψδηθα, πιεηζηεξηαζκφο αθηλήηνπ 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο, δηθαζηηθέο-λνκηθέο ελέξγεηεο 

νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο πνπ αθνξνχλ δηθαζηηθέο ελέξγεηεο έλαληη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηνιήπηε γηα θάιπςε απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην ζπλνιηθφ πιαίζην ξπζκίζεσλ απνζθνπεί ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ ηξαπεδψλ, ελψ νη φπνηεο ιχζεηο είλαη «εμ ππνινίπνπ» θαη πάληα ζε 

βάξνο ηνπ δαλεηνιήπηε. ηφρνο ε «εθθαζάξηζε» ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ, αθφκα θαη 

κε αθαίξεζε πξψηεο θαηνηθίαο, θαζψο θαη αθηλήησλ θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απφ επηρεηξήζεηο, κε δηζηάδνληαο ηελ παξαρψξεζε ή πψιεζε δαλείσλ ζε 

ρακειή ηηκή (ε ηξφηθα απαηηεί 1/3 θαη ε θπβέξλεζε αληηπξνηείλεη 2/3), ζε distress 

funds. 

 

5.2.2 Γαλεηνιήπηεο θπζηθά πξφζσπα/ «δαλεηνιήπηεο επηρεηξήζεηο». 

Φαηλφκελν παγθφζκην, ε ηερλεηή αλάπηπμε ηεο θηεκαηαγνξάο κέζσ ηνπ 

δαλεηζκνχ εμαζθάιηζε ηηο δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κηα λέα αλαδηαλνκή ππέξ 

ηνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δαλεηζκνχ σο εξγαιείν αλαζέξκαλζεο ηεο 

αγνξάο, εγθισβίδνληαο ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 40% 

ηνπ ΑΔΠ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη 15% ζηηο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο λέεο 

νηθνλνκηθέο δπλάκεηο (Θίλα, Βξαδηιία θ.ιπ.) έρεη επελδπζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην 

ρψξν. Σν ζπάζηκν ηεο «θνχζθαο ηεο αγνξάο αθηλήησλ» απνηέιεζε ηελ πξψηε 

εθδήισζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα κε εμππεξεηνχκελα 

δάλεηα θαη ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ θεθαιαίνπ λα κεηαθπιήζεη ηηο απψιεηεο ζηα 

αζζελέζηεξα ζηξψκαηα. ηηο ΖΠΑ απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, ην επηέκβξην 2008, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ απφ 4,5 εθαηνκκχξηα εμψζεηο λνηθνθπξηψλ κε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. Σν 2008 ε αμία ησλ αθηλήησλ κεηψζεθε θαηά 20% ζε ζρέζε κε 

ην 2006 κε απνηέιεζκα νη θησρνί αθξνακεξηθάλνη λα έρνπλ απψιεηεο εηζνδήκαηνο 

πάλσ απφ 80 δηο δνιάξηα εμαηηίαο ηνμηθψλ επελδχζεσλ ζηελ θηεκαηαγνξά. 

Δπηρεηξψληαο κηα άιιε θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ, κπνξνχκε λα 

ηηο ρσξίζνπκε ζε απηέο πνπ αθνξνχλ «δαλεηνιήπηεο- θπζηθά πξφζσπα» θαη 

«δαλεηνιήπηεο-επηρεηξήζεηο». Ζ δηάθξηζε έρεη ζεκαζία απφ ηαμηθή άπνςε. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη θπξίσο λνηθνθπξηά θαη κηθξνεπηρεηξήζεηο, κε 

ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα, ελψ ζηε δεχηεξε κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε 

«πησρεπηηθφ δηθαίσκα» (ΑΔ θαη ΔΠΔ). Δηδηθφηεξα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά 

πνπ έρνπλ «θφθθηλα» ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα, κηα κεγάιε κεξίδα 

αθνξά κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο πνπ ιφγσ αλεξγίαο ή κείσζεο κηζζψλ θαη 

ζπληάμεσλ, βξίζθνληαη ζε αδπλακία εμφθιεζεο. ε απηήλ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 

θαη κηα εηδηθή θαηεγνξία πεξίπνπ 70.000 δαλεηνιεπηψλ, πνπ πήξαλ ζηεγαζηηθφ 

δάλεην ζε ειβεηηθφ θξάγθν, ηα νπνία ιφγσ αλαηίκεζήο ηνπ έλαληη ηνπ επξψ, 

θαινχληαη λα πιεξψζνπλ γηα εμφθιεζε ζε επξψ πνιχ κεγαιχηεξα πνζά. Δπίζεο κηα 

άιιε θαηεγνξία αθνξά κηθξνεπηρεηξεκαηίεο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, πνπ εμ‟ 

αηηίαο ησλ «ινπθέησλ» ή κεγάιεο κείσζεο ηνπ ηδίξνπ, δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπο.100 
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Σα επσαδφκελα ζρέδηα ξχζκηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ δελ είλαη 

άζρεηα απφ ηηο δειψζεηο ηνπ πξψελ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο Γ. 

Πξνβφπνπινπ, ν νπνίνο ιίγν πξηλ απνρσξήζεη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο, ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηηο «Financial Times», δήισζε φηη «νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξέπεη 

λα αθήλνπλ ηηο αδχλακεο (κε βηψζηκεο) επηρεηξήζεηο λα πησρεχνπλ θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηηο «ζπγθεληξψζεηο» ζε φιν ην εχξνο ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ ζα 

επηηξέςεη ζηε ρψξα λα γπξίζεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε». Κηιάκε δειαδή γηα 

100.000-150.000 κηθξνκεζαίεο θπξίσο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζην εγγχο κέιινλ ζα 

νδεγεζνχλ ζε δηάιπζε, κε αλάινγεο ζπλέπεηεο ζηελ αλεξγία θαη ζηελ παξαγσγηθή 

δηάζξσζε. 101  ην θξίζηκν ζέκα ηεο «ξεπζηφηεηαο» γηα ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο, 

βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 4 ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο (Δζληθή, Alpha, Eurobank, 

Πεηξαηψο), παξά ηελ «αλαθεθαιαηνπνίεζε» (θεθαιαηαθή ηνπο ελίζρπζε) απφ ην 

θξάηνο κε 40,5 δηο κέζσ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), 

παξέρνπλ δαλεηνδνηήζεηο (ξεπζηφηεηα) κε ην ζηαγνλφκεηξν. Ο ιφγνο δελ νθείιεηαη 

κφλν φηη ηα «θφθθηλα δάλεηα» κεηψλνπλ ην δείθηε θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, φζν 

ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ (πξνηηκνχλ έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ κε 

πςειά επηηφθηα θαη βξαρππξφζεζκε ζίγνπξε απφδνζε, παξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

επηρεηξήζεσλ κε ξίζθν). 

Απφ ηελ άιιε ε πνιηηηθή επαλα-ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ νδεγεί ζε 

απψιεηα δηζεθαηνκκπξίσλ € ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ. Δηδηθφηεξα ελψ νη 4 ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πέξαζαλ κε ηελ «θεθαιαηνπνίεζε» 

ηνπο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΣΥ (Δζληθή 84,35%, Πεηξαηψο 81,01%, Alpha 83,71%, 

Eurobank 93,55%) θαηαβάιινληαο γχξσ ζηα 28 δηο €, ηψξα κε ηελ πψιεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ, ζε εγρψξηνπο θαη μέλνπο ηξαπεδίηεο θαη ιεγφκελνπο 

«ζεζκηθνχο επελδπηέο», έρεη ππνζηεί λέα απψιεηα πάλσ απφ 10 δηο €, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε Eurobank θαη Δζληθή. Γηα ηε ζσηεξία ηεο  

Eurobank, δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά 10 δηο €, ελψ κε ηελ πψιεζε ησλ   2/3 ησλ κεηνρψλ 

ην δεκφζην έραζε πάλσ απφ 2,5 δηο (αγνξά κεηνρψλ απφ ην ΣΥ 1,51 € θαη πψιεζε 

ηνπο αληί 0,34 €). Δπίζεο ζηελ Δζληθή ελψ ην ΣΥ αγφξαζε 4,3 € ηε κεηνρή, 

πνχιεζε ην 43% αληί 2,2 € αλά κεηνρή, δεκηψλνληαο ην δεκφζην κε 1,5 πεξίπνπ δηο. 

Δίλαη ηφζν ζθαλδαιψδεηο νη επηινγέο πνπ αθφκα θαη ν λενθηιειεχζεξνο η. Κάλνο 

δήισζε φηη «ζηήλεηαη έλα ζχζηεκα ηιηγγηψδνπο πινπηηζκνχ γηα ιίγνπο 

επίιεθηνπο».102  
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5.2.3 Οηθνλνκεηξηθή Αλάιπζε-ΑΔΠ/Γεκφζην Υξένο/Ιδησηηθφ 

Υξένο. 

Πίλαθαο 5.2.3 (a) : πζρέηηζε Ιδησηηθνχ Υξένπο κε ην ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο γηα ηα έηε 1995-2016.  

 

Έηη 

Ποζοζηό 
Ιδιωηικού 
Χρέοσς Ιδιωηικό Χρέος 

1995 35,70 37.364.369.700,00 € 

1996 36,30 41.711.676.600,00 € 

1997 37,00 46.750.906.000,00 € 

1998 40,40 52.139.149.200,00 € 

1999 43,80 61.295.953.800,00 € 

2000 52,80 75.491.328.000,00 € 

2001 60,00 91.316.280.000,00 € 

2002 63,80 104.287.990.400,00 € 

2003 67,90 121.476.427.100,00 € 

2004 73,60 142.574.828.800,00 € 

2005 85,70 170.750.651.100,00 € 

2006 92,50 201.521.980.000,00 € 

2007 101,50 236.185.019.000,00 € 

2008 113,00 273.449.152.000,00 € 

2009 116,50 276.727.343.000,00 € 

2010 128,10 289.546.223.400,00 € 

2011 130,20 269.551.627.800,00 € 

2012 131,50 251.433.128.500,00 € 

2013 129,10 233.224.701.300,00 € 

2014 128,00 228.680.320.000,00 € 

2015 126,10 222.329.432.000,00 € 

2016 124,70 217.226.527.100,00 € 

 

Αμηνζεκείσην, απνηειεί ηα παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εμαθξηβσζεί κε κεγάιε επθνιία, ζπγθξίλνληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3.4.5 (b), ηφζν νη ηηκέο ηνπ Ηδησηηθνχ Υξένπο ζηελ Διιάδα, φζν 

θαη ην πνζνζηφ ηνπ Ηδησηηθνχ Υξένπο ζην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο γηα ηα έηε 1995-2016. 

πκπεξαζκαηηθά, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο 

γξαθήκαηνο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ δεδνκέλα. 
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Πίλαθαο 5.2.3 (b) : Σηκέο(€) ΑΔΠ ηεο Διιάδαο, Γεκφζην θαη 

Ιδησηηθφ Υξένο γηα ηα έηε 1995-2016. 

 

Έηη ΑΕΠ Δημόζιο Χρέος Ιδιωηικό Χρέος  Δημόζιο και Ιδιωηικό (Σ'σνολο) 

1995 
104.662.100.000,00 

€ 
103.615.479.000,00 € 37.364.369.700,00 € 140.979.848.700,00 € 

1996 
114.908.200.000,00 

€ 
116.402.006.600,00 € 41.711.676.600,00 € 158.113.683.200,00 € 

1997 
126.353.800.000,00 

€ 
125.722.031.000,00 € 46.750.906.000,00 € 172.472.937.000,00 € 

1998 129.057.300.000,00 € 125.701.810.200,00 € 52.139.149.200,00 € 177.840.959.400,00 € 

1999 
139.945.100.000,00 

€ 
138.405.703.900,00 € 61.295.953.800,00 € 199.701.657.700,00 € 

2000 
142.976.000.000,00 

€ 
149.981.824.000,00 € 75.491.328.000,00 € 225.473.152.000,00 € 

2001 
152.193.800.000,00 

€ 
162.999.559.800,00 € 91.316.280.000,00 € 254.315.839.800,00 € 

2002 
163.460.800.000,00 

€ 
171.470.379.200,00 € 104.287.990.400,00 € 275.758.369.600,00 € 

2003 
178.904.900.000,00 

€ 
181.588.473.500,00 € 121.476.427.100,00 € 303.064.900.600,00 € 

2004 
193.715.800.000,00 

€ 
199.333.558.200,00 € 142.574.828.800,00 € 341.908.387.000,00 € 

2005 
199.242.300.000,00 

€ 
213.986.230.200,00 € 170.750.651.100,00 € 384.736.881.300,00 € 

2006 
217.861.600.000,00 

€ 
225.704.617.600,00 € 201.521.980.000,00 € 427.226.597.600,00 € 

2007 
232.694.600.000,00 

€ 
239.908.132.600,00 € 236.185.019.000,00 € 476.093.151.600,00 € 

2008 
241.990.400.000,00 

€ 
264.737.497.600,00 € 273.449.152.000,00 € 538.186.649.600,00 € 

2009 
237.534.200.000,00 

€ 
300.955.831.400,00 € 276.727.343.000,00 € 577.683.174.400,00 € 

2010 
226.031.400.000,00 

€ 
330.457.906.800,00 € 289.546.223.400,00 € 620.004.130.200,00 € 

2011 
207.028.900.000,00 

€ 
356.296.736.900,00 € 269.551.627.800,00 € 625.848.364.700,00 € 

2012 
191.203.900.000,00 

€ 
305.161.424.400,00 € 251.433.128.500,00 € 556.594.552.900,00 € 

2013 
180.654.300.000,00 

€ 
320.480.728.200,00 € 233.224.701.300,00 € 553.705.429.500,00 € 

2014 
178.656.500.000,00 

€ 
319.795.135.000,00 € 228.680.320.000,00 € 548.475.455.000,00 € 

2015 
176.312.000.000,00 

€ 
311.719.616.000,00 € 222.329.432.000,00 € 534.049.048.000,00 € 

2016 
174.199.300.000,00 

€ 
314.952.334.400,00 € 217.226.527.100,00 € 532.178.861.500,00 € 

 

Σν Γεκφζην θαη ην Ηδησηηθφ Υξένο σο ζχλνιν φπσο γίλεηαη θαλεξφ ην 1995 

βξηζθφηαλ ζην χςνο 140.979.848.700,00 €, ην 2005 ζην 384.736.881.300,00 €, ελψ 

ην 2016 έθηαζε ζην χςνο ησλ 532.178.861.500,00 €. 

 



 

Page 71 of 100 
 

 

 Κε ηερληθή πξνζδηνξηζκνχ κηαο πνζνηηθήο (καζεκαηηθήο) έθξθξαζεο, γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ αιιεινζπζρέηηζεο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ηφζν ηνπ 

δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο κε ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο εθθξάδνληαη ηα 

εμήο: 

Δεδομένα ΑΕΠ Δημόζιο Χρέος  Δημόζιο και Ιδιωηικό Χρέος Ιδιωηικό Χρέος 

ΑΕΠ 1 0.7250009690946881 0.821028741795964 0.8891704884044278 

Δημόζιο Χρέος  0.7250009690946881 1 0.9856791242297149 0.9470977221198054 

Δημόζιο και Ιδιωηικό 
Χρέος 

0.821028741795964 0.9856791242297149 1 0.9876560230239824 

Ιδιωηικό Χρέος 0.8891704884044278 0.9470977221198054 0.9876560230239824 1 

 

 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (r-Pearson) φπσο εθθξάδεηαη παξαπάλσ, κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ ηνπ Γεκφζηνπ Υξεφπο θαη ηνπ Ηδησηηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ, 

θπκαίλεηαη απφ -1 έσο 1. 

 ηε ζπλέρεηα, κε ηελ κέζνδν OLS  ηεο παιηλδξφκηζεο πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ δεδνκέλα,  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Δημόζιο Χρέος 0.352576 0.074896 4.707.533 0.0001 

          

R-squared 0.525626 
    Mean dependent 
var   1.78E+11 

Adjusted R-squared 0.501908 
    S.D. dependent 
var   4.04E+10 

S.E. of regression 2.85E+10 
    Akaike info 
criterion   5.107.056 

Sum squared resid 1.62E+22     Schwarz criterion   5.116.974 

Log likelihood -5.597.761 
    Hannan-Quinn 
criter.   5.109.392 

F-statistic 2.216.086 
    Durbin-Watson 
stat   0.160085 

Prob(F-statistic) 0.000135       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.     

          

R-squared 0.790624 
    Mean dependent 
var   1.78E+11 

Adjusted R-squared 0.780155 
    S.D. dependent 
var   4.04E+10 

S.E. of regression 1.89E+10 
    Akaike info 
criterion   5.025.269 

Sum squared resid 7.17E+21     Schwarz criterion   5.035.188 

Log likelihood -5.507.796 
    Hannan-Quinn 
criter.   5.027.606 

F-statistic 7.552.200 
    Durbin-Watson 
stat   0.139307 

Prob(F-statistic) 0.000000       

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Δημόζιο και Ιδιωηικό Χρέος 0.194868 0.030298 6.431.663 0.0000 

          

R-squared 0.674088 
    Mean dependent 
var   1.78E+11 

Adjusted R-squared 0.657793 
    S.D. dependent 
var   4.04E+10 

S.E. of regression 2.36E+10 
    Akaike info 
criterion   5.069.519 

Sum squared resid 1.12E+22     Schwarz criterion   5.079.438 

Log likelihood -5.556.471 
    Hannan-Quinn 
criter.   5.071.856 

F-statistic 4.136.630 
    Durbin-Watson 
stat   0.142930 

Prob(F-statistic) 0.000003       

 

Βιέπνπκε φηη νη εθηηκήζεηο Coefficient είλαη 0,352576 γηα ην Γεκφζην Υξένο, 

0,401659 γηα ην Ηδησηηθφ. Δπηπξφζζεηα, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ r2 θπκαίλεηαη 

απφ 0,525626 γηα ην Γεκφζην ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, 0,790624 γηα ην Ηδησηηθφ Υξένο 

θαη 0,923816 θαη γηα ηα δχν ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ην 52,5% ηνπ 

Γεκφζηνπ, ην 79% ηνπ Ηδησηηθνχ θαη ην 92,3% θαη ησλ δχν εξκελεχνληαη απφ ην 

ππφδεηγκα,παξαζέηνληαο εκθαλψο ηελ αμηνπηζηία ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκηζεο. 

Δπηπιένλ, ηα πξφζεκα ζε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, δείρλνπλ ηελ ζεηηθή 

ή ηελ άιινηε ηελ αξλεηηθή ηάζε ησλ ρξεψλ κε ην ΑΔΠ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εμεηάδνπκε. 

Ζ ίδηα κεζνδνινγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη γηα ην επίπεδν κεηαβνιψλ ησλ 

ηηκψλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ Υξένπο γηα ηα έηε 1995-2016, γηα ηελ έθζεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ ( r2) θαη ησλ εθηηκήζεσλ 

(Coefficient) ηεο παιηλδξφκηζεο. 
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Έ
η
η ΑΕΠ 

Ποζοζ
ηό 
Μεηαβ
ολών 

Δημόζ
ιο 
Χρέος 

Ποζοζηό 
Μεηαβολών 
Δημόζιοσ 
Χρέοσς 

Ιδιωηικ
ό 
Χρέος 

Ποζοζηό 
Μεηαβολών 
Ιδιωηικού 
Χρέοσς 

Δημόζιο 
και 
Ιδιωηικό 
Χρέος 

Ποζοζηό 
Μεηαβολών 
Δημόζιοσ και 
Ιδιωηικού Χρέοσς 

1
9
9
5 

104.66
2.100.
000,00 

€ - 

103.61
5.479.
000,00 

€   

37.364
.369.7
00,00 

€ - 

140.979.8
48.700,00 

€   

1
9
9
6 

114.90
8.200.
000,00 

€ 9,79% 

116.40
2.006.
600,00 

€ 12,34% 

41.711
.676.6
00,00 

€ 11,63% 

158.113.6
83.200,00 

€ 12,15% 

1
9
9
7 

126.35
3.800.
000,00 

€ 9,96% 

125.72
2.031.
000,00 

€ 8,01% 

46.750
.906.0
00,00 

€ 12,08% 

172.472.9
37.000,00 

€ 9,08% 

1
9
9
8 

129.05
7.300.
000,00 

€ 2,14% 

125.70
1.810.
200,00 

€ -0,02% 

52.139
.149.2
00,00 

€ 11,53% 

177.840.9
59.400,00 

€ 3,11% 

1
9
9
9 

139.94
5.100.
000,00 

€ 8,44% 

138.40
5.703.
900,00 

€ 10,11% 

61.295
.953.8
00,00 

€ 17,56% 

199.701.6
57.700,00 

€ 12,29% 

2
0
0
0 

142.97
6.000.
000,00 

€ 2,17% 

149.98
1.824.
000,00 

€ 8,36% 

75.491
.328.0
00,00 

€ 23,16% 

225.473.1
52.000,00 

€ 12,90% 

2
0
0
1 

152.19
3.800.
000,00 

€ 6,45% 

162.99
9.559.
800,00 

€ 8,68% 

91.316
.280.0
00,00 

€ 20,96% 

254.315.8
39.800,00 

€ 12,79% 

2
0
0
2 

163.46
0.800.
000,00 

€ 7,40% 

171.47
0.379.
200,00 

€ 5,20% 

104.28
7.990.
400,00 

€ 14,21% 

275.758.3
69.600,00 

€ 8,43% 

2
0
0
3 

178.90
4.900.
000,00 

€ 9,45% 

181.58
8.473.
500,00 

€ 5,90% 

121.47
6.427.
100,00 

€ 16,48% 

303.064.9
00.600,00 

€ 9,90% 

2
0
0
4 

193.71
5.800.
000,00 

€ 8,28% 

199.33
3.558.
200,00 

€ 9,77% 

142.57
4.828.
800,00 

€ 17,37% 

341.908.3
87.000,00 

€ 12,82% 

2
0
0
5 

199.24
2.300.
000,00 

€ 2,85% 

213.98
6.230.
200,00 

€ 7,35% 

170.75
0.651.
100,00 

€ 19,76% 

384.736.8
81.300,00 

€ 12,53% 

2
0
0
6 

217.86
1.600.
000,00 

€ 9,35% 

225.70
4.617.
600,00 

€ 5,48% 

201.52
1.980.
000,00 

€ 18,02% 

427.226.5
97.600,00 

€ 11,04% 

2
0
0
7 

232.69
4.600.
000,00 

€ 6,81% 

239.90
8.132.
600,00 

€ 6,29% 

236.18
5.019.
000,00 

€ 17,20% 

476.093.1
51.600,00 

€ 11,44% 

2
0
0
8 

241.99
0.400.
000,00 

€ 3,99% 

264.73
7.497.
600,00 

€ 10,35% 

273.44
9.152.
000,00 

€ 15,78% 

538.186.6
49.600,00 

€ 13,04% 

2
0
0
9 

237.53
4.200.
000,00 

€ -1,84% 

300.95
5.831.
400,00 

€ 13,68% 

276.72
7.343.
000,00 

€ 1,20% 

577.683.1
74.400,00 

€ 7,34% 

2
0
1
0 

226.03
1.400.
000,00 

€ -4,84% 

330.45
7.906.
800,00 

€ 9,80% 

289.54
6.223.
400,00 

€ 4,63% 

620.004.1
30.200,00 

€ 7,33% 
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Ποζοζη
ό 

Μεηαβολ
ών 

Ποζοζηό 
Μεηαβολών 

Δημόζιοσ Χρέοσς 

Ποζοζηό 
Μεηαβολών 

Ιδιωηικού Χρέοσς 

Ποζοζηό Μεηαβολών 
Δημόζιοσ και Ιδιωηικού 

Χρέοσς 

Ποζοζηό Μεηαβολών 1 0.4347335315633058 
0.8207416952119

571 
0.7610070455368018 

Ποζοζηό Μεηαβολών 
Δημόζιοσ Χρέοσς 

0.434733
5315633

058 
1 

0.4940392007210
36 

0.8304435410606732 

Ποζοζηό Μεηαβολών 
Ιδιωηικού Χρέοσς 

0.820741
6952119

571 
0.494039200721036 1 0.8880710592405385 

Ποζοζηό Μεηαβολών 
Δημόζιοσ και Ιδιωηικού 

Χρέοσς 

0.761007
0455368

018 
0.8304435410606732 

0.8880710592405
385 

1 

 

 Κε ηε κέζνδν OLS ηεο παιηλδξφκηζεο πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα γηα 

ηηο ηηκέο ησλ κεηαβνιψλ θάζε δεδνκέλνπ γηα ηα έηε 1995-2016. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Επίπεδο  Μεηαβολών Δημόζιοσ 
Χρέοσς 0.423945 0.201475 2.104.203 0.0489 

          

R-squared 0.188993 
    Mean dependent 
var   0.026286 

Adjusted R-squared 0.146309 
    S.D. dependent 
var   0.060544 

S.E. of regression 0.055940 
    Akaike info 
criterion   

-
2.838.682 

Sum squared resid 0.059456 
    Schwarz 
criterion   

-
2.739.203 

Log likelihood 3.180.616 
    Hannan-Quinn 
criter.   

-
2.817.092 

F-statistic 4.427.672 
    Durbin-Watson 
stat   0.743748 

Prob(F-statistic) 0.048905       

 

2
0
1
1 

207.02
8.900.
000,00 

€ -8,41% 

356.29
6.736.
900,00 

€ 7,82% 

269.55
1.627.
800,00 

€ -6,91% 

625.848.3
64.700,00 

€ 0,94% 

2
0
1
2 

191.20
3.900.
000,00 

€ -7,64% 

305.16
1.424.
400,00 

€ -14,35% 

251.43
3.128.
500,00 

€ -6,72% 

556.594.5
52.900,00 

€ -11,07% 

2
0
1
3 

180.65
4.300.
000,00 

€ -5,52% 

320.48
0.728.
200,00 

€ 5,02% 

233.22
4.701.
300,00 

€ -7,24% 

553.705.4
29.500,00 

€ -0,52% 

2
0
1
4 

178.65
6.500.
000,00 

€ -1,11% 

319.79
5.135.
000,00 

€ -0,21% 

228.68
0.320.
000,00 

€ -1,95% 

548.475.4
55.000,00 

€ -0,94% 

2
0
1
5 

176.31
2.000.
000,00 

€ -1,31% 

311.71
9.616.
000,00 

€ -2,53% 

222.32
9.432.
000,00 

€ -2,78% 

534.049.0
48.000,00 

€ -2,63% 

2
0
1
6 

174.19
9.300.
000,00 

€ -1,20% 

314.95
2.334.
400,00 

€ 1,04% 

217.22
6.527.
100,00 

€ -2,30% 

532.178.8
61.500,00 

€ -0,35% 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Επίπεδο Μεηαβολών Ιδιωηικού Χρέοσς 0.481261 0.076853 6.262.093 0.0000 

          

R-squared 0.673617     Mean dependent var   0.026286 

Adjusted R-squared 0.656439     S.D. dependent var   0.060544 

S.E. of regression 0.035487     Akaike info criterion   -3.748.886 

Sum squared resid 0.023928     Schwarz criterion   -3.649.408 

Log likelihood 4.136.331     Hannan-Quinn criter.   -3.727.297 

F-statistic 3.921.380     Durbin-Watson stat   1.426.434 

Prob(F-statistic) 0.000005       

 

Variable 
Coefficie
nt Std. Error 

t-
Statistic Prob.   

Επίπεδο  Μεηαβολών Δημόζιοσ και Ιδιωηικού 
Χρέοσς 0.680010 0.132991 5.113.19 0.0001 

          

R-squared 0.579132 
    Mean dependent 
var   0.02628 

Adjusted R-squared 0.556981 
    S.D. dependent 
var   0.06054 

S.E. of regression 0.040298 
    Akaike info 
criterion   

-
3.494.6

3 

Sum squared resid 0.030855     Schwarz criterion   

-
3.395.1

6 

Log likelihood 3.869.370 
    Hannan-Quinn 
criter.   -3.473.0 

F-statistic 2.614.477 
    Durbin-Watson 
stat   1.165.7 

Prob(F-statistic) 0.000062       

 

Παξαηεξψληαο επνκέλσο ηα απνηειέζκαηα, ε ζηαηηζηηθή t (t-statistic) παίξλεη 

ηηκέο απφ 2.104.203 γηα ην επίπεδν κεηαβνιήο ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο, 6.262.093 γηα 

ην επίπεδν κεηαβνιήο ηνπ Ηδησηηθνχ Υξένπο θαη 5.113.19 γηα ην άζξνηζκα ησλ δχν 

επηπέδσλ κεηαβνιψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα πνπ εμεηάδνπκε. 

πγθεληξσηηθά ινηπφλ, εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα 

ηηο ηηκέο θαζψο θαη γηα ην πνζνζηφ κεηαβνιψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα έηε 1995-2016 

έρνπκε,  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Δημόζιο Χρέος 0.368779 0.077665 4.748.352 1.81E+11 

Επίπεδο μεηαβολών Δημόζιοσ Χρέοσς 1.91E+11 1.00E+11 1.902.405 3.78E+10 

        5.097.142 

R-squared 0.558276     Mean dependent var   5.112.064 

Adjusted R-squared 0.509196     S.D. dependent var   5.100.381 

S.E. of regression 2.65E+10     Akaike info criterion   0.638962 

Sum squared resid 1.27E+22     Schwarz criterion     

Log likelihood -5.322.000     Hannan-Quinn criter.     

F-statistic 1.137.474     Durbin-Watson stat     

Prob(F-statistic) 0.000640       

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PRIVATE_DEBT 0.520927 0.028054 1.856.856 0.0000 

Επίπεδο μεηαβολών Ιδιωηικού Χρέοσς 1.95E+11 2.36E+10 8.288.121 0.0000 

          

R-squared 0.951959     Mean dependent var   1.81E+11 

Adjusted R-squared 0.946621     S.D. dependent var   3.78E+10 

S.E. of regression 8.74E+09     Akaike info criterion   4.875.279 

Sum squared resid 1.38E+21     Schwarz criterion   4.890.201 

Log likelihood -5.089.043     Hannan-Quinn criter.   4.878.517 

F-statistic 1.783.409     Durbin-Watson stat   1.764.155 

Prob(F-statistic) 0.000000       

 

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ r2 , δειαδή αλ είλαη 

ζεκαληηθά δηάθνξε ηνπ κεδελφο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε F γηα έλα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ θαζίζηαηαη επηζπκεηφ θάζε θνξά. Δπνκέλσο, ν δείθηεο F γηα 

ην πνζνζηφ κεηαβνιψλ θαη ην επίπεδν ηηκψλ ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο εκθαλίδεη ηελ 

ηηκή 1.137.474 ελψ, γηα ην Ηδησηηθφ Υξένο 1.783.409. 

 ΑΔΠ=a+b Γεκφζην Υξένο+ b1  Δπίπεδν Κεηαβνιψλ Γεκφζηνπ Υξένπο. 

 ΑΔΠ=a+b Ηδησηηθφ Υξένο+ b1  Δπίπεδν Κεηαβνιψλ Ηδησηηθνχ Υξένπο. 

Σέινο, ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο εξκελεχεηαη ηφζν απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο θαη ηνπ πνζνζηνχ θαη επηπέδνπ κεηαβνιψλ ηνπ αλά έηνο, 

φζν θαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ηνπ Ηδησηηθνχ Υξένπο θαη ηνπ επίπεδν 

κεηαβνιψλ ηνπ αλά έηνο. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο ην 

ΑΔΠ ζεκείσζε πιαζκαηηθή αχμεζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξένπο αλά ηα ρξφληα.  

Γεληθά, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, νη 

νηθνλνκνιφγνη, νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη νη πνιηηηθνί αλαηξέρνπλ ζηηο 

κεηξήζεηο ηνπ ΑΔΠ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ.  

Σν ΑΔΠ ή αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ είλαη ε αμία αγνξάο φισλ ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζε νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Σν ΑΔΠ κεηξάεη ηελ αμία παξαγσγήο, ε νπνία ηζνχηαη κε ηε ζπλνιηθή 

δαπάλε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 
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θαηαλάισζε, ηηο επελδχζεηο θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ ζε κηα νηθνλνκία.Σν 

γεγνλφο φηη ε αμία ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ίζε κε απηή  ηεο παξαγσγήο δείρλεη ηελ 

άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.Έηζη, νπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ, βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα πσο ην ΑΔΠ ζεκείσζε πιαζκαηηθή 

αχμεζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξένπο αλά ηα ρξφληα. 

 

 

 

5.2.4 Η Δλαιιαθηηθή κε θηινζνθία «εηζάρζεηαο». 

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ» γηα ηα ιατθά 

λνηθνθπξηά θαη ηηο κηθξνεπηρεηξήζεηο έρεη δχν πηπρέο. Πξψηνλ, κέηξα πνιηηηθήο κε 

θηινζνθία «εηζάρζεηαο» (δηαγξαθή ρξεψλ). Γεχηεξνλ, θηλεκαηηθέο δξάζεηο κε 

ζηφρν ηελ απνηξνπή πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαηνηθίαο. 

ε φηη αθνξά ην πξψην, ρξεηάδεηαη απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο 

θαηνηθίαο θαη αληηκεηψπηζε ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ» κε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

αλαπηπμηαθά θξηηήξηα. Ζ πξψηε θαηνηθία πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί χςηζην 

θνηλσληθφ αγαζφ θαη λα απνθιεηζζεί ε αθαίξεζε ηεο απφ θάζε πνιίηε. Κε 

αθεηεξία απηήλ ηελ αξρή θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ην εηζφδεκα θαη ηα άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε (θηλεηέο θαη αθίλεηεο αμίεο, εληφο θαη εθηφο ηεο 

ρψξαο), λα εθαξκνζηνχλ εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο «θφθθηλσλ δαλείσλ» γηα θάζε 

βαζηθή θνηλσληθή θαηεγνξία δαλεηνιεπηψλ. 

 

5.2.5 Κάιπςε δεκηψλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ «θφθθηλσλ δαλείσλ», ζέηεη νπζηαζηηθφ δήηεκα 

βησζηκφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Αζθαιψο νη ηξάπεδεο έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο γηα 

δαλεηνδνηήζεηο ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ πηζησηηθψλ θαλφλσλ, ηδηαίηεξα πξνο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο «επηζθάιεηεο» (εηδηθφ θνλδχιη γηα πηζαλά «θφθθηλα 

δάλεηα») ησλ νπνίσλ νη ηξάπεδεο απνθεχγνπλ επηκειψο λα δψζνπλ αλαιπηηθά 

ζηνηρεία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη δηνηθήζεηο έρνπλ πξνβεί ζε ζθαλδαιψδεηο 

ξπζκίζεηο (νιηθή ή κεξηθή δηαγξαθή ιεμηπξφζεζκσλ δαλείσλ), εμαληιψληαο ηα φξηα 

ησλ «πξνβιέςεσλ» (επηζθαιψλ απαηηήζεσλ) θαη κείσζεο θεξδψλ, αθφκα θαη ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε βάξνο ησλ κηθξνκεηφρσλ. Έηζη ελψ νη κεγαιχηεξεο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνέξρνληαη απφ επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, ν ζφξπβνο γηα ηα 

«αδηέμνδα» ησλ ηξαπεδψλ γίλεηαη θπξίσο γηα ηα «θφθθηλα ζηεγαζηηθά». 

 

ζνλ αθνξά ην θξίζηκν ζέκα ηεο θάιπςεο ησλ δεκηψλ ησλ ηξαπεδψλ, 

ππάξρνπλ δχν πεγέο. Πξψηνλ, ην «καμηιαξάθη» απφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε 

(ππφινηπν χςνπο 11 δηο €), πνπ βξίζθεηαη ζην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), θαζψο θαη ηα θαζαξά θέξδε ησλ ηξαπεδψλ. ια απηά 
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κπνξνχλ άκεζα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο, νιηθήο ή κεξηθήο δηαγξαθήο ησλ 

«θφθθηλσλ ζηεγαζηηθψλ» γηα ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο θαη λνηθνθπξηά 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

 

 

5.3 Γαλεηζκφο Ννηθνθπξηψλ ζηελ Δ.Δ θαη Ρπζκίζεηο Γαλείσλ ζε 

Ιξιαλδία θαη Ιζιαλδία. 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Σξάπεδαο 103 , ηελ 

πεξίνδν 1999-2009 ν δαλεηζκφο ηνπ κε-ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ 

επξσδψλε (λνηθνθπξηά θαη κε- ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο) απμήζεθε κε 

πςεινχο ξπζκνχο θαζηζηψληαο ην κε-ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

επάισην ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε 

ζηα κέζα ηνπ 2007 θαη εληάζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2008 νδήγεζε ζε κηα 

επαλεθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

δηαηεξήζηκν, θαζψο θαη ζε κηα εθ λένπ αλαθάιπςε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. Απηφ 

νδήγεζε ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ ρξεσζηψλ λα πεξηνξίζνπλ ην ιφγν ηνπ ρξένπο πξνο 

ην ΑΔΠ. Έηζη ην ρξένο ησλ κε-ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επξσδψλε 

κεηψζεθε απφ 81% ηνπ ΑΔΠ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009 ζε 79% ην δεχηεξν 

ηξίκελν ηνπ 2011. Σν ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζπλέρηζε λα 

απμάλεη ην 2010 κεηψζεθε φκσο ειαθξά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. 

ηνλ Πίλαθα 5.3 (a) βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο σο πνζνζηνχ 

ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν 2010-2016 ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. Σν ηδησηηθφ 

ρξένο πεξηιακβάλεη ην ρξένο ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

λνηθνθπξηψλ. ε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ Πίλαθα (α) ν ιφγνο ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο πξνο 

ην ΑΔΠ απμήζεθε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε ην κεγαιχηεξν κέζν εηήζην ξπζκφ 

κεηαβνιήο λα ζεκεηψλεηαη ζηελ Διιάδα (8,5%), ζηελ Ηξιαλδία (7,5%) ηελ Ηζπαλία 

(7,3%) θαη ηελ Θχπξν (5,1%). 

Πίλαθαο 5.3(a) : Ιδησηηθφ Υξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, 2010-2016 

(ζε %).104 

 

Έηη 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζορ 
εηήζιορ 
πςθμόρ 

μεηαβολήρ 

Βέιγην 142 179,5 185 217,3 228,6 232,3 235,7 4 

Γεξκαλία 124,2 133 128,2 123,6 130,5 127,2 127,8 0,2 

Ηξιαλδία κ. δ. 150 192,8 279 311,3 315,3 308,5 7,5 

Διιάδα 43,2 65 90,2 119,3 122,7 125,2 125 8,5 

Ηζπαλία 87,6 132,5 176,6 220,5 226,8 227,2 217,9 7,3 

Γαιιία 103,9 123,7 131,6 149,9 156,8 158,6 160,4 3,4 

Ηηαιία 70,8 86,5 103,5 122,1 128,2 129,1 128,6 4,7 
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Θχπξνο 150,9 164,2 203,9 241,9 261,7 278,1 287,5 5,1 

Θάησ 
Υψξεο 

165 191 210,5 211 225,5 225,3 224,6 2,4 

Απζηξία 111,6 127,2 132,3 156,5 158,4 164,4 160,7 2,8 

Πνξηνγαιία 148,7 184 200,2 240,3 252,3 250 249,4 4,1 

Φηλιαλδία 99,9 124,6 141,6 168,9 179,3 182,8 178,8 4,6 

Ζλ. 
Βαζίιεην 

132,1 157,3 194,4 221,2 219,7 209,2 204,6 3,4 

νπεδία 171,2 202,9 192,4 236,7 248,9 232,8 232,2 2,4 
Πίνακας 5.3 a 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε εμέιημε ηνπ ρξένπο ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο (Πίλαθα (β) . Κφλν ζηελ Γεξκαλία κεηψζεθε θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ. ε φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

απμήζεθε ζεκαληηθά. Ο πςειφηεξνο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ζεκεηψζεθε 

ζηελ Ηξιαλδία (7,1%), ζηελ Ηηαιία (6,2%), ζηελ Ηζπαλία (5,6%) ζηελ Φηλιαλδία 

(5%) θαη ζηηο Θάησ Υψξεο (4,7%). Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ζην ζχλνιν ηεο 

Δπξσδψλεο ήηαλ 2,4%. Σν 2016 ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα μεπεξλνχζε ην 200% ζηε Γαλία (267%), ηηο Θάησ Υψξεο 

(250%) θαη ηελ Ηξιαλδία (206%) θαη ην 100% ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ην Ζλ. 

Βαζίιεην θαη ηε νπεδία. 

 

Πίλαθαο 5.3 (b) : Σν ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ σο πνζνζηφ ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο 2008-2016. 

 

Έηε 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Μέζνο 
εηήζηνο 
ξπζκφο 

κεηαβνιήο 

Βέιγην 62 60 71 74 77 79 80 84 88 3,3 

Γεξκαλία 107 105 100 97 94 90 91 88 86 -1,9 

Ηξιαλδία κ. δ. 111 170 190 204 201 212 208 206 7,1 

Ηζπαλία 69 79 111 124 130 127 126 129 125 5,6 

Γαιιία 54 55 65 69 72 75 78 81 83 3,9 

Ηηαιία 34 38 48 53 57 58 63 65 65 6,2 

Θάησ Υψξεο                   
 

  152 164 205 219 222 230 244 253 250 4,7 

Απζηξία 73 77 84 85 85 87 86 89 89 1,7 

Πνξηνγαιία 84 96 114 122 126 128 131 128 126 3,7 

Φηλιαλδία 61 65 85 92 97 98 100 102 104 5 

χλνιν 
Δπξσδψλεο 

                  
 

  76 77 88 92 94 95 97 99 99 2,4 
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Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

                  
 

  101 115 139 147 153 155 150 144 139 3 

Γαλία 184 188 232 238 255 262 273 267 267 3,5 

νπεδία 96 101 124 131 133 137 142 149 149 4 

Πίνακας 5.3 b 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, κηα παξαηεηακέλε  νηθνλνκηθή θξίζε, 

φπσο απηή πνπ βηψλνπλ ζήκεξα νη ρψξεο ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα 

έρεη πνιχ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ην πξφβιεκα ηνπ ρξένπο ησλ  

λνηθνθπξηψλ. Πξψηα, κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη θαζψο ε αλεξγία ρηππά ηα 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα ζε ζηεγαζηηθά ή θαηαλαισηηθά δάλεηα ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γεχηεξν, ε πξνζπάζεηα ησλ λνηθνθπξηψλ λα κεηψζνπλ ηα ρξέε ηνπο 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπλνιηθή δήηεζε θαη πξνθαιεί έλα θαχιν θχθιν 

ππεξρξέσζεο – απνπιεζσξηζκνχ, κεγεζχλνληαο παξαπέξα ηελ χθεζε θαη 

εκπνδίδνληαο ηα λνηθνθπξηά λα κεηψζνπλ ηα επίπεδα ηνπ ρξένπο ηνπο ζε επίπεδα 

πνπ λα είλαη εθηθηή ε νκαιή εμππεξέηεζή ηνπ. 

 

 

5.3.4 Η πεξίπησζε ηεο Ιξιαλδίαο. 

Σν 2008 ε Ηξιαλδία αληηκεηψπηζε ηελ ρεηξφηεξε ίζσο απφ άπνςε θφζηνπο ζε 

φξνπο απψιεηαο πξντφληνο, δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ θαη δεκνζίνπ ρξένπο, 

ηξαπεδηθή θξίζε ζε αλαπηπγκέλε νηθνλνκία απφ ηελ επνρή ηεο Κεγάιεο Όθεζεο. 

Θαηά ηελ πεξίνδν 1994-2007 ε ηξιαλδηθή νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ ηαρχηαηα ράξε 

ζηνπο ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηα ρακειά 

επηηφθηα ηεο ΔΘΣ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ. Απηφ νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζε κηα 

θεξδνζθνπηθή θνχζθα ζηελ αγνξά αθηλήησλ ε νπνία έζθαζε ην 2007. Οη ηξιαλδηθέο 

ηξάπεδεο, νη νπνίεο είραλ ππεξβνιηθή έθζεζε ζηελ αγνξά αθηλήησλ, αληηκεηψπηζαλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ην επηέκβξην ηνπ 2008 ιφγσ ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν Λνέκβξην ηνπ 2010 ε Ηξιαλδία δήηεζε ζηήξημε απφ 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ην Γ.Λ.Σ. Σν 

πξφγξακκα ιηηφηεηαο πνπ αθνινπζήζεθε επηδείλσζε παξαπέξα ηε δπζρεξή 

νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηξιαλδηθψλ λνηθνθπξηψλ.105  

 

χκθσλα κε κειέηε πνπ έγηλε ην 2011 ζηελ Ηξιαλδία θαη βαζίζηεθε ζηα 

ζηνηρεία SILC, ην 2008 ην ήκηζπ ησλ ηξιαλδηθψλ λνηθνθπξηψλ δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα απνηακηεχεη, ην έλα δέθαην δελ είρε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, ην 5% ήηαλ ππεξρξεσκέλν, ελψ ην 8% θαζπζηεξνχζε λα εμνθιήζεη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο θαη ηα θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά ηνπ δάλεηα. Σν 

επηέκβξην ηνπ 2012 νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηελ Ηξιαλδία είραλ πέζεη ζην κηζφ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ηνπο κέγηζηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν είραλ αλέιζεη ην 2007 θαη βξίζθνληαλ 
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ζηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ 2001.106 107  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηξιαλδίαο 108
, 

ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ζπλερίδνπλ λα 

απμάλνληαη. ηα ηέιε επηεκβξίνπ 2012 πεξίπνπ 86 ρηιηάδεο δαλεηνιήπηεο (πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 11,3% ηνπ ζπλφινπ) απέηπραλ λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

γηα εμππεξέηεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ ηνπο δαλείσλ ζεκεηψλνληαο πάλσ απφ 90 

εκέξεο θαζπζηέξεζε. Αλεζπρεηηθή είλαη ε αχμεζε θαηά 8,2% ζε ηξηκεληαία βάζε 

ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ 180 

εκεξψλ, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηε καθξνπξφζεζκε θαη κε ζπγθπξηαθή θχζε ηεο 

ππεξρξέσζεο ησλ ηξιαλδηθψλ λνηθνθπξηψλ. Σν ΓΛΣ ζηελ έθζεζε γηα ηελ Ηξιαλδία 

αλαγλσξίδεη πσο ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αλέξρεηαη ζην 209% ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ε ζεκαληηθή δαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαζψο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε κεγαιχηεξν θφζηνο. Αο 

ζεκεησζεί φηη πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είραλ δξαζηεξηνπνηεζεί ζε ηνκείο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά αθηλήησλ θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζή ηεο βξέζεθαλ 

αληηκέησπεο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ 

εμαζθαιίζεσλ πνπ παξέρνπλ ζηηο ηξάπεδεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

αθίλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ην ΓΛΣ αλαγλσξίδεη πσο είλαη αλαγθαίν κα 

επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο ξχζκηζεο ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» δαλείσλ ηφζν ησλ 

λνηθνθπξηψλ φζν θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.109 

 Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ θαζπζηεξνχκελσλ δαλείσλ νη 

ηξιαλδηθέο ηξάπεδεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ λέεο ηερληθέο ξχζκηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ έρεη ζπκθσλήζεη ε ηξιαλδηθή 

θπβέξλεζε κε ην ΓΛΣ, ην ηξιαλδηθφ θνηλνβνχιην πηνζέηεζε λέα λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ηελ πηψρεπζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ε νπνία κεηψλεη ην δηάζηεκα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ απαιιαγή απφ ην ρξένο απφ 12 ζε 3 ρξφληα, θάησ απφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Παξάιιεια ε Θεληξηθή Σξάπεδα ηεο Ηξιαλδίαο αλαζεσξεί ηνλ 

ππάξρνληα Θψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηα ηεγαζηηθά Γάλεηα ζε Θαζπζηέξεζε 

επαλεμεηάδνληαο, κεηαμχ άιισλ, νξηζκέλεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο απαγνξεχνπλ ηελ 

αιιαγή ηνπ επηηνθίνπ ζηα πιαίζηα κηαο καθξνπξφζεζκεο κεηαβνιήο ησλ φξσλ ησλ 

δαλείσλ.  

 Δπηπξφζζεηα, ζηελ Ηξιαλδία, φπνπ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ έπεζαλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απφ ηηο 150.000 επξψ ζηηο 25.000 επξψ, νη ηξάπεδεο ηεο ρψξαο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ θπβέξλεζε πξνρψξεζαλ ζε δηαγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δαλείνπ 

πνπ ππεξέβαηλε ην 110% ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. 

 

5.3.5  Η πεξίπησζε ηεο Ιζιαλδίαο. 

 

Ιίγν κεηά ηελ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηζιαλδίαο θαηέξξεπζε. Ζ απνξξχζκηζε ηνπ 
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ηξαπεδηθνχ ηνκέα κεηά ην 2001 νδήγεζε ζε ππεξβνιηθή κφριεπζε θεθαιαίσλ, κε 

απνηέιεζκα ην παζεηηθφ ησλ ηζιαλδηθψλ ηξαπεδψλ λα είλαη δεθαπιάζην ηνπ ΑΔΠ 

ηεο ρψξαο, ελψ ηα πςειά επηηφθηα πξνζέιθπζαλ θεξδνζθνπηθά θεθάιαηα απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη πεξίπνπ 400.000 θαηαζέηεο απφ ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ηελ Οιιαλδία. 

 

Χζηφζν ζε αληίζεζε κε ηελ Ηξιαλδία φπνπ ε θπβέξλεζε επέιεμε ηε δηάζσζε 

ησλ ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ κε ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ, νη Ηζιαλδνί 

απνθάζηζαλ λα αθήζνπλ ηηο ηξεηο κεγάιεο ηξάπεδεο ηνπο λα ρξενθνπήζνπλ. Οη 

ζπλέπεηεο ηεο ρξενθνπίαο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ δξακαηηθέο. Οη δείθηεο ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαηέξξεπζαλ, ε ηδησηηθή δήηεζε κεηψζεθε θαηά 25% κεηαμχ 2007 

θαη 2010, ε ηζιαλδηθή θνξφλα ππνηηκήζεθε θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην επξψ 

απμάλνληαο ηξνκαθηηθά ηηο ηηκέο ζε είδε πξψηεο αλάγθεο, ε αλεξγία θαη ην 

έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δηεπξχλζεθαλ, ελψ ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ηεο 

ρψξαο αλήιζε ζην 93% ηνπ ΑΔΠ.  

 

ηελ Ηζιαλδία, φπσο θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

2000 ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά, κε 

απνηέιεζκα πξηλ ηελ θξίζε ηα ηζιαλδηθά λνηθνθπξηά λα είλαη απφ ηα πην ρξεσκέλα 

ζηνλ θφζκν110 ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ αλέξρνληαλ ην 2007 πεξίπνπ ζην 216% ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Ζ ρξενθνπία ησλ ηξαπεδψλ θαη ε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή 

πνπ αθνινχζεζε έθεξε ζε δξακαηηθή ζέζε ρηιηάδεο ηζιαλδηθά λνηθνθπξηά. Υηιηάδεο 

άλζξσπνη πνπ είραλ πάξεη ζηεγαζηηθά δάλεηα ζε μέλν λφκηζκα βξέζεθαλ λα 

ρξσζηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα φηαλ ην εγρψξην λφκηζκα θαηάξξεπζε, θαη νη 

θαηνηθίεο ηνπο λα αμίδνπλ πνιχ ιηγφηεξν. Πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξένπο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ην 15% ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ήηαλ ζε ζπλάιιαγκα, 

ηελ επνρή πνπ θαηέξξεπζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.111 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ νιηθή θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο ε Ηζιαλδηθή 

θπβέξλεζε κεηά ηελ εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο. Οη αηνκηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ δαλεηνιεπηψλ 

κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ ρξένπο ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ δαπαλψλ εμππεξέηεζεο ηνπ. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ θξίζε, νη ηζιαλδηθέο αξρέο πήξαλ κηα ζεηξά 

κέηξσλ ηα νπνία νδήγεζαλ ζε κηα κεγάιε δηαγξαθή ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο. Σα 

κέηξα απηά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: κέηξα γηα ηελ αλαβνιή θαη 

αλαδηάξζξσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο θαη κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηδησηηθνχ ρξένπο. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία κέηξσλ, ν άκεζνο 

ζηφρνο ήηαλ λα πξνζηαηεπηνχλ ηα λνηθνθπξηά απφ ηελ δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ 

εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο, θαζψο ηα επηηφθηα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ 

δάλεησλ ήηαλ ζπλδεδεκέλα είηε κε ηνλ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, είηε κε ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Έλα πξψην βήκα ήηαλ ε πξνζσξηλή αλαβνιή ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, θαζψο 

θαη νξηζκέλσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πνπ είραλ ζπλαθζεί ζε εγρψξην λφκηζκα. Σα 

επηηφθηα ζπλδέζεθαλ κε έλα δείθηε πνπ είρε απμεζεί ιηγφηεξν απφ φηη ν Γ.Σ.Θ. ή ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Χζηφζν ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ηνπ 
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ρξένπο δελ επηηξέπνληαλ λα μεπεξάζεη ηα ηξία ρξφληα, ελψ ην ππφινηπν ρξένο 

δηαγξάθνληαλ. Πεξίπνπ ην 50% ησλ δαλεηνιεπηψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

επσθειήζεθε απφ απηέο ηηο ξπζκίζεηο. 

Αξρηθά ηα κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο αθνξνχζαλ ηελ θαηά 

πεξίπησζε (case-by-case) δηαγξαθή ηνπ ρξένπο. Οη αξρέο άιιαμαλ ηε λνκνζεζία 

ψζηε λα θάλνπλ επθνιφηεξν θαη θζελφηεξν ην δηαθαλνληζκφ ηνπ ρξένπο κέζσ ηεο 

δηθαζηηθήο νδνχ. Αθφκα ππνγξάθεθε θιαδηθή ζπκθσλία κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ 

εμσδηθαζηηθή κείσζε ηνπ ρξένπο. χκθσλα κε ηελ ζπκθσλία απηή, ηα 

ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαηαξρήλ εθπνηνχλ ηα κε ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ξεπζηφηεηα γηα λα κεηψζνπλ ην ρξένο ηνπο. Ο 

γεληθφο θαλφλαο είλαη φηη ην λνηθνθπξηφ εμππεξεηεί πιήξσο ην ελππφζεθν δάλεην 

θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ «ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο» πνπ απνκέλεη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεί κεξηθέο αλαινγηθέο πιεξσκέο ζηα ππφινηπα δάλεηα. 

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2010 δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο δαλεηνιήπηεο λα 

δηαγξάςνπλ ην κέξνο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ην νπνίν ππεξέβαηλε ην 110% ηεο 

αμίαο ηνπ αθηλήηνπ φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Σνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2012 πεξίπνπ ην 15% ησλ λνηθνθπξηψλ κε ζηεγαζηηθά δάλεηα είραλ 

επσθειεζεί απφ ηε ξχζκηζε απηή, ελψ ην 6% είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο θαηά 

πεξίπησζε δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ ρξένπο.  

Δπεξγεηηθή ήηαλ θαη ε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2012 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα δάλεηα πνπ είραλ ζπλαθζεί ζε μέλν λφκηζκα ήηαλ 

παξάλνκα θαη ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα εμνθινχληαη ζαλ λα είραλ ζπλαθζεί ζε 

ηζιαλδηθέο θνξφλεο. Ζ απφθαζε απηή νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ ρξένπο ίζε κε 10% 

ηνπ ΑΔΠ. πλνιηθά ζηελ Ηζιαλδία δηαγξάθηεθε ηδησηηθφ ρξένο πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζην 13% ηνπ ηζιαλδηθνχ ΑΔΠ. 

 

5.4 Η πεξίπησζε ηεο Ιζπαλίαο. 

ηελ Ηζπαλία απφ ην 2008 έρνπλ θαηαζρεζεί πάλσ απφ 400.000 θαηνηθίεο 

θαη ν ξπζκφο ησλ θαηαζρέζεσλ κπνξεί λα θηάζεη θαη ηηο 500 ζε κηα εκέξα. Σν 

πξφβιεκα ηεο ζηέγεο είλαη ηεξάζηην θαζψο πιήζνο άζηεγνη θαηαθεχγνπλ ζε άδεηεο 

νηθνδνκέο, ζην δξφκν, αιιά αθφκα θαη ζηηο εηζφδνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ 

δνχζαλ πξηλ ηελ εθδίσμή ηνπο απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπο. 

 

5.5  Η πεξίπησζε ηεο Ιηαιίαο. 

ηελ Ηηαιία παξφια απηά, ε θπβέξλεζε Ιέηηα ζπδεηνχζε αιιαγή ηεο 

λνκνζεζίαο ψζηε λα επηηξέπνληαη κελ νη θαηαζρέζεηο αιιά φρη νη πιεηζηεξηαζκνί 

θαη λα παξακέλνπλ νη νθεηιέηεο ζηα ζπίηηα ηνπο κε κηα επλντθή ξχζκηζε γηα ηελ 

απνπιεξσκή. 
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5.6 Η πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο. 

ηελ Πνξηνγαιία, πνπ βξίζθεηαη αληηκέησπε κε παξφκνηα θνχζθα αθηλήησλ 

(πάλσ απφ 750.000 θιεηζηά αθίλεηα), ην 13% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη δαλεηαθή δφζε 

πνπ μεπεξλά ην 40% ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ην καδηθφ γθξέκηζκα 

απφ ην θξάηνο απηνγελψλ νηθηζκψλ ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ αλαδχεηαη έλα 

απμαλφκελν πξφβιεκα ζηέγεο. 

ήκεξα αλαπηχζζνληαη λέεο θηλεκαηηθέο δπλακηθέο πνπ ζέηνπλ ηα δεηήκαηα 

ηεο ρξήζεο ησλ θιεηζηψλ ζπηηηψλ, ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αζηηθήο 

αλάπηπμεο, ηνπ ειέγρνπ ηεο θεξδνζθνπίαο ζηε γε θαη ηα αθίλεηα θαη κηαο λέαο 

ζεζκηθήο - ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ θαηνηθία. 

 

5.7 Η εμέιημε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία γηα 6ν ζπλερή ρξφλν (2013) βπζίζηεθε αθνινπζψληαο 

ην ζπηξάι ηεο χθεζεο. Σα κελχκαηα θαη γηα ηνλ 7 ρξφλν (2014) κέρξηο ζηηγκήο δελ 

είλαη ζεηηθά. ην πξψην εμάκελν 2014 ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη θαηαγξάθνληαο 

πηψζε 0,7% ζε κέζα επίπεδα. Σν ηδηαίηεξν ζηελ πεξίπησζε είλαη φηη ε ΔΙΣΑΣ 

ζεκεηψλεη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε φηη ε ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ζηα δχν πξψηα 

ηξίκελα ηνπ έηνπο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ αξρηθά εθηηκψκελε. Άξα  ε  

πνιππφζεηε αλάθακςε πνπ πνιινί αλαδεηνχλ θαη νξηζκέλνη «παλεγπξίδνπλ» 

ζπρλά γηα ηελ εκθάληζή ηεο, κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαγξαθεί. Σα εηζνδήκαηα 

ησλ λνηθνθπξηψλ έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά. Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νη νλνκαζηηθνί 

κηζζνί ζηελ πεξίνδν 2009-2013 έρνπλ κεησζεί θαηά 34% θαη ζε πξαγκαηηθνχο 

φξνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην θφζηνο δσήο, θαηά 44%. Ζ αλεξγία έρεη θηάζεη ζην 

30%, νη ζπληάμεηο έρνπλ κεησζεί θαηά κέζν φξν ζην κηζφ.112 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα λνηθνθπξηά θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηα 

πνπ έιαβαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη ηξάπεδεο κνίξαδαλ ηηο πηζησηηθέο θάξηεο ζην 

δξφκν θαη ρξεκαηνδνηνχζαλ ην 120% θαη πιένλ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πξνο 

αγνξά. Φπζηθφ είλαη φηαλ ε θξίζε βαζαίλεη ηα λνηθνθπξηά ζηαδηαθά λα αδπλαηνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη νη ηξάπεδεο λα κεηψλνπλ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε. 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα είλαη μεθάζαξα. 

 

Πίνακαρ 5.7.1 : Χπημαηοδόηηζη και Μη Εξςπηπεηούμενα Δάνεια 

(ποζά ζε εκ. €).113 

Έηε 200
8 

2009 201
0 

2011 2012 2013 2014 

χλνιν Γαλείσλ 
Ηδησηηθνχ 

249324,0 249321,0 257474,0 248146,0 227263,0 217518,0 213133,0 

Σνκέα               

% Κεηαβνιή 0,00%   3,30% -3,60% -8,40% -4,30% -2,00% 
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Πίνακας 5.7 1 

 

 

 Ζ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε κεηψλεηαη ζπλερψο ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο 

κλεκνληαθήο πνιηηηθήο. Ζ κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηα λνηθνθπξηά 

είλαη κεγαιχηεξε. 

 Ζ ξαγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο νδεγεί ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ 

δαλείσλ. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα έρνπλ μεπεξάζεη ηα 70 δηο € θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 33,5% ηεο ζπλνιηθήο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Γειαδή 1 ζηα ηξία δάλεηα δελ εμππεξεηείηαη πιένλ. Απφ απηά πάλσ απφ ηα 

κηζά αθνξνχλ ηα λνηθνθπξηά (θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά). 

 Ζ ζπζρέηηζε ηεο επηδεηλνχκελεο ζπλνιηθά νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο κλεκνλίσλ κε ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ είλαη πξνθαλήο θαη θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα, κε ηελ απμεηηθή πνξεία ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη ηεο 

αλεξγίαο. 

 

 

 

5.8 Υξέε ζην Γεκφζην, Αζθαιηζηηθά Σακεία, ΓΔΚΟ. 

 

5.8.4  Δηζαγσγή. 

 

 Ζ θξίζε «ππεξρξέσζεο» θαη νη πνιηηηθέο Κλεκνλίνπ πνπ βηψλεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή θνηλσλία, δελ αθνξά κφλν ην «δεκφζην ρξένο», 

αιιά θαη ην «ηδησηηθφ», ην νπνίν, θαη απηφ πιένλ, έρεη πάξεη ραξαθηήξα 

«ρηνλνζηηβάδαο». Πξφθεηηαη γηα ηα ιεμηπξφζεζκα δάλεηα ζηηο ηξάπεδεο, ηα 

ιεγφκελα «θφθθηλα δάλεηα», ηα νπνία ζην β‟ εμάκελν ηνπ 2017 αλέξρνληαλ ζε 99 

δηο €, θαζψο επίζεο ρξέε πξνο ην δεκφζην (εθνξίεο) χςνπο 67 δηο €, ρξέε 

επηρεηξήζεσλ πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία χςνπο 15,8 δηο € (θαη αληίζηνηρεο 

εθθξεκφηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ζηε θαηαβνιή ζπληάμεσλ θαη εθ‟ άπαμ πξνο 

Υξεκαηνδφηεζεο 
Ηδ. Σνκέα 

              

Γάλεηα 
Λνηθνθπξηψλ 

116866,0 119280,0 117747,0 112662,0 106138,0 100426,0 98785,0 

% Κεηαβνιή 
Υξεκαηνδφηεζεο 

              

Λνηθνθπξηψλ 2,10%   -1,30% -4,30% -5,80% -5,40% -1,60% 

Γαλείσλ 
Ηδησηηθνχ Σνκέα 5,00% 7,70% 10,50% 16,00% 24,50% 31,90% 33,50% 

χλνιν κε 12466,0 19198,0 27035,0 39703,0 55679,0 69388,0 71400,0 

εμππεξεηνχκελσλ 
δαλείσλ 

              

Αλεξγία 7,70% 9,50% 12,50% 17,70% 23,60% 27,50% 26,60% 
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δηθαηνχρνπο χςνπο 3,1 δηο θαη 0,6 δηο πξνο ΔΟΠΤΤ), ρξέε πξνο ΓΔΘΟ θπζηθψλ 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (θπξίσο ΓΔΖ 1,5 δηο), ρξέε δεκνζίνπ ζε πξνκεζεπηέο 

(5,5 δηο), θαζψο θαη ρξέε επηρεηξήζεσλ ζε 800.000 - 1.000.000 εξγαδφκελνπο 

(δεδνπιεπκέλα). Σν ζπλνιηθφ χςνο ηνπ Ηδησηηθνχ Υξένπο πξνζεγγίδεη ην χςνο 

ελφο εηήζηνπ ΑΔΠ. 

  

5.8.5 Υξέε ηδησηψλ ζε εθνξίεο, αζθαιηζηηθνχο ηακεία θαη ΓΔΚΟ. 

Σα «θφθθηλα ρξέε» ζηηο εθνξίεο, παξ‟ φηη δελ απνηεινχλ θαηλνχξγην 

θαηλφκελν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, εκθαλίδνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηάζεηο 

αχμεζεο, θπξίσο κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ 

Κλεκνλίνπ. Δηδηθφηεξα νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηηο εθνξίεο, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αλήιζαλ ην β‟ εμάκελν 2017 ζε 99 δηο €, 

ζε ζρέζε κε 63 δηο πνπ ήηαλ ηέινο 2013, ηα 56,7 δηο € ζην ηέινο 2012, ηα 38,7 δηο 

ην 2010, ηα 29,4 δηο ην 2008, ηα 25,6 δηο ην 2006 θαη 11,5 δηο € ην 2003.  

 

Δηδηθφηεξα ε αχμεζε ησλ νθεηιψλ πξηλ απφ ηελ θξίζε, ζπλδένληαη κε ηε 

ρξφληα ραιάξσζε ησλ εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ, ηελ ηεξάζηηα θνξνδηαθπγή θαη 

θνξνθινπή ησλ εππφξσλ ζηξσκάησλ, ηα θνξνινγηθά πξνλφκηα θαη αζπδνζία ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, θαζψο θαη ηα απμαλφκελα 

ειιείκκαηα θαη αθξηβφ δαλεηζκφ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ πςειψλ δαπαλψλ 

εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο. 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηηο αξρέο ηνπ 2013, απφ 

ηνπο πεξίπνπ 2.500.000 νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ, νη 2.300.000 κε ρξέε σο 3.000 € 

φθεηιαλ ζπλνιηθά 1,1 δηο €. Άιινη 100.000 κε ρξέε απφ 3.000 σο 300.000 € 

φθεηιαλ ζπλνιηθά 3 δηο €, ελψ άιινη 5,770 κε ρξέε απφ 300.000 σο 1.000.000 

φθεηιαλ 17,6 δηο €. Σέινο 1.500 νθεηιέηεο κε ρξέε άλσ ηνπ 1 δηο €, ρξσζηνχζαλ 

ζπλνιηθά 35 δηο €. Σα ζηνηρεία απηά απνθαιχπηνπλ πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί 

νθεηιέηεο ηνπ δεκνζίνπ.114 

Απφ ην ζχλνιν ησλ «ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ» ην 2013, ηα 23 δηο αθνξνχζαλ 

ρξέε 2.697.791 θπζηθψλ πξνζψπσλ (36% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγνπκέλσλ), ελψ 

ηα 40 δηο αθνξνχζαλ ρξέε 487.686 εηαηξηψλ θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (64% 

ηνπ ζπλφινπ). Απηφ δείρλεη ην βάζνο ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο ησλ ρξεψλ ζην 

δεκφζην. Κηα απφ ηηο   εηδηθφηεξεο   αηηίεο   αχμεζεο   ησλ   θνξνινγηθψλ   ρξεψλ,   

ήηαλ ην «ραξάηζη» ζηα αθίλεηα θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ΔΛΦΗΑ, ην νπνίν 

ακθηζβεηήζεθε έληνλα απφ λνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή άπνςε. ην ζχλνιν 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ην 2013, ηα 26,7 δηο € ήηαλ πξφζηηκα (42,5%) ηα νπνία 

δχζθνια ζα εηζπξαρζνχλ, ελψ ηα 13,8 δηο ήηαλ νθεηιέο απφ ΦΠΑ (22,1%), ηα 11,5 

δηο νθεηιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο (18,3%),  θ ά.  Θάζε  νθεηιέηεο  θπζηθφ  πξφζσπν,  

ρξσζηνχζε  κέζν φξν 8.526 €, ελψ θάζε λνκηθφ πξφζσπν, θαηά κέζν φξν 81.807 €. 

Χζηφζν ν θχξηνο φγθνο ρξεψλ ήηαλ απφ εχπνξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα, 

δεδνκέλνπ φηη νθεηιέηεο σο 3.000 € αλέξρνληαλ γχξσ ζην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

νθεηιεηψλ κε ρξέε κφιηο 1,5 δηο €, ελψ αληίζηξνθα νη κεγάινη νθεηιέηεο, γχξσ ζηα 
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10.000 θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, είραλ 90% ησλ ρξεψλ.Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 

ην ΦΠΑ, ην 2012 απφ ηηο 5.319.711 δειψζεηο πνπ έπξεπε λα είραλ ππνβιεζεί, 

θαηαγξάθεθαλ κφλν 4.140.911 (δειαδή 1 ζηνπο 5 ππφρξενπο δελ ππέβαιαλ 

δήισζε), ελψ κεηά απφ φριεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κφλν 1 ζηνπο 10 

αληαπνθξίζεθε. Ζ Θνκηζηφλ ππνινγίδεη ηελ απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ θνξνθινπή 

ηνπ ΦΠΑ γχξσ ζηα 10 δηο ην ρξφλν. Παξάιιεια αμηνζεκείσην είλαη ε θνξνδηαθπγή 

θπξίσο ησλ «εχπνξσλ» (θπζηθψλ πξνζψπσλ, επηρεηξήζεσλ θαη off-shore εηαηξηψλ), 

ε νπνία αλέξρεηαη 25-30% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ (ή 10% ηνπ ΑΔΠ), 

απνηειψληαο ηε βαζηθή πεγή ειιεηκκάησλ  θαη    δεκφζηνπ    ρξένπο. 

 

Κηα άιιε δηάζηαζε ησλ ηδησηηθψλ ρξεψλ, έρνπκε κε ηε κε θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ επηρεηξήζεηο (νη κηζζσηνί ηηο θαηαβάιινπλ πξηλ 

πάξνπλ κηζζφ κε παξαθξάηεζε απφ ηνλ εξγνδφηε), θαζψο απφ ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο. Σν ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνλ Ηνχλην 2014 αλέξρνληαλ ζε 

15,8 δηο (ΗΘΑ 8 δηο, ΟΑΔΔ 7 δηο, ΟΓΑ 0,8 δηο). Σν ΗΘΑ είρε 260.000 νθεηιέηεο, ν 

ΟΑΔΔ 370.000 ελψ ζηνλ ΟΓΑ 260.000. Πξφθεηηαη γηα κεγάιν αξηζκφ νθεηιεηψλ 

πνπ δείρλεη ην θνηλσληθφ βάζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Κεγάιν κέξνο ησλ ρξεψλ πξνο ην 

ΗΘΑ είλαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ζηνλ ΟΑΔΔ θπξίσο απφ κηθξνκεζαίεο. Απφ 

ηηο παξαπάλσ νθεηιέο, εηζπξάμηκεο ζεσξνχληαη κφλν ην ¼ (γχξσ ζηα 4-4,5 δηο) 

θπξίσο πξνο ην ΗΘΑ, ην νπνίν ηειεπηαία έρεη πξνβεί ζε θαηαζρέζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αθφκα θαη γηα ρξέε 10.000 €. 115  Ιφγσ ησλ κέηξσλ ηνπ Κλεκνλίνπ, 

έρνπκε επίζεο θαη ην θαηλφκελν αχμεζεο ρξεψλ απφ λνηθνθπξηά πξνο θνξείο Θνηλήο 

Χθέιεηαο, ηδηαίηεξα πξνο ΓΔΖ χςνπο 1,3 δηο, θαζψο ζε ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ θαη εηαηξίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Σέινο, ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο, είλαη νη θαζπζηεξεκέλεο 

νθεηιέο (δεδνπιεπκέλα) ζε 900.000-1.000.000 εξγαδφκελνπο απφ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο. Δίλαη κηα λέα πξαθηηθή πνπ εθαξκφδνπλ ηειεπηαία φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, είηε αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απφ ηελ θξίζε, είηε 

φρη, εληείλνληαο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κηζζσηψλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηα 

Λαππεγεία θαξακαγθά φπνπ νη εξγαδφκελνη εμαθνινπζνχλ γηα 18 κήλεο λα είλαη 

απιήξσηνη, ελψ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί νχηε νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, κε ηα αλάινγα 

έλζεκα ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

5.8.6 Πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ «θφθθηλσλ νθεηιψλ». 

Οη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ «θφθθηλσλ νθεηιψλ» απφ ηελ θπβέξλεζε θαη 

ηξφτθα, ζπλδένληαη κε ιήςε ζεηξάο κέηξσλ (αζθαιηζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, 

δηθαζηηθψλ) είζπξαμήο ηνπο. Κεηαμχ άιισλ είλαη ε κε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ πξνβιεπφκελνπ απφ ην λφκν, ε 

δέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ θαη επελδπηηθψλ ινγαξηαζκψλ, ε 

θαηάζρεζε θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο, νη πιεηζηεξηαζκνί αθηλήησλ θαη νη πνηληθέο 

δηψμεηο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, νη θαηαζρέζεηο ηεο 

Δθνξίαο ζηα  ρέξηα ηξίησλ (θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο) έθηαζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ‟14 

ηηο 17.365 πεξηπηψζεηο (απνςίισζε 700 ινγαξηαζκψλ ηελ εκέξα), ελψ βγήθαλ ζην 
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«ζθπξί», 1.392 θαηνηθίεο θαη νηθφπεδα.116 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν έιεγρνο ησλ off-shore εηαηξηψλ Θξαληδίνπ 

(γχξσ ζηηο 600) κέζα ζε έλα ρξφλν έρνπλ πεξάζεη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο 

ειέγρνπ. Δπίζεο ζχκθσλα κε εξψηεζε βνπιεπηψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ (11.10.2013), 

ππάξρεη πιήξεο αδξάλεηα ζηνλ έιεγρν 6 ιηζηψλ θνξνδηαθπγήο κεγάιεο θιίκαθαο 

(Ιαγθάξλη, Ινπμεκβνχξγνπ, Ιηρηελζηάηλ, αθίλεηα Ινλδίλνπ, 54.000 εκβάζκαηα 

εμσηεξηθνχ, θ ά). χκθσλα κε έγγξαθν ηνπ ΓΟΔ ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη ζηηο 

θαηά ηφπνπο εθνξίεο δηφηη ε θπβέξλεζε δελ εμαζθαιίδεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ 

γηα εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο, ηεο ζπλεηδεηήο αδηαθνξίαο 

ειέγρνπ ηεο θνξνδηαθπγήο ηεο θπξίαξρεο  ειίη είλαη ηα εμήο ζηνηρεία. ε ζχλνιν 

6.575 ππφ έιεγρν off-shore εηαηξηψλ ην 2014, ζην πξψην ηεηξάκελν είραλ ειεγρζεί 

κφλν 4, απφ 720 ππνζέζεηο κεγάινπ πινχηνπ είραλ ειεγρζεί 59, απφ 24.710 

εκβάζκαηα εμσηεξηθνχ είραλ ειεγρζεί 31, ελψ απφ ηηο 2.037 ππνζέζεηο ηεο ιίζηαο 

Ιαγθάξλη είραλ ειεγρζεί κφλν 25. Απφ ηνπο ειέγρνπο πξνέθπςαλ εθαηνκκχξηα 

πνζά θνξνδηαθπγήο θαηά πεξίπησζε.117 Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ νδεγεί ζε κε 

πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ θαη ηειηθά ζε παξαγξαθή ρξεψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη 

απφ ηνπο ιίγνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ σο ζήκεξα πξνέθπςαλ κεγάια πνζά 

θνξνδηαθπγήο.  

 

ζνλ αθνξά ηηο νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ππάξρεη έλα πιαίζην πνπ 

πξνβιέπεη εμφθιεζε ζε 12 δφζεηο, ελψ ζπδεηηέηαη λέν πιαίζην γηα 48 δφζεηο ζην 

δηάζηεκα 2013-2017, κε κείσζε ησλ πξνζαπμήζεσλ θαη θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ 

ηεο νθεηιήο θαηά 25%, εθ‟ φζνλ ην ρξένο εμνθιεζεί ην 2017, 30% ην 2016, θ.ν.θ., 

πνπ έθζαλε ζην 50% εθ‟ φζνλ ζα είρε εμνθιεζεί ην 2013. 

 

5.9 Πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο/ Πηζησηηθέο Κάξηεο. 

 

5.9.4 Δηζαγσγή. 

Ηζηνξηθά, ε ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ηε ρξήζε µηαο θάξηαο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ αλήθεη ζηνλ Edward Bellamy φπνπ ζην κπζηζηφξεκα ηνπ 
Looking Backward (1887) αλαθέξεη ηνλ φξν πηζησηηθή θάξηα 12 θνξέο21. Ζ πξψηε 
ζχγρξνλε πηζησηηθή θάξηα ρξεζηµνπνηήζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 ζηελ Αµεξηθή 
γηα ηνλ αλεθνδηαζµφ βελδίλεο. Κεηά ην 1938 πνιιέο επηρεηξήζεηο απνδέρνληαλ σο 
µέζν πιεξσµήο ηελ θάξηα πνπ εμέδηδαλ µεηαμχ άιισλ θαη ε Western Union, εμέδηδε 
θάξηεο απφ ην 1921-22. Ο πξφγνλνο ηεο ζεµεξηλήο πηζησηηθήο, ε Charga – Plate, 
πξνεξρφµελε απφ ηελ Αµεξηθή θαη πάιη, ήηαλ µεηαιιηθή θαη ρξεζηµνπνηήζεθε απφ 
ην 1930 έσο ην 1950 φπνπ, νη ηδξπηέο ηνπ Diners Club, Frank McNamara θαη Ralph 
Schneider, δεµηνχξγεζαλ µηα ρξεσζηηθή θάξηα γεληθήο ρξήζεσο µε ηελ ππνρξέσζε 
απνπιεξσµήο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξέσζήο ηεο. Δπφµελε ρξεσζηηθή θάξηα 
δηεζλνχο θπθινθνξίαο, ε Carte Blanche απφ ηελ American Express,  θπθινθφξεζε  
ην 1958. Ζ πξψηε θάξηα αλαθπθινχµελεο πίζησζεο µε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζεµεξηλψλ θαξηψλ εηζήιζε ζηελ αγνξά ηνλ επηέµβξε ηνπ 1958 απφ ηελ America 
Bank, νλνµάζηεθε BankAmericard, θαη γξήγνξα εμειίρζεθε ζην ζχζηεµα Visa ζε 
ζπλεξγαζία µε ηηο ππεξάθηηεο ζπγαηξηθέο ηεο ηξάπεδαο. Σν 1966 δξνµνινγήζεθε ν 
πξφγνλνο ηεο Mastercard θαη ελδπλαµψζεθε ην 1967 µε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο 
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Everything Card απφ ηελ Citibank, δεµηνπξγψληαο ηελ Master Charge. ηελ 
Δπξψπε, ε πξψηε πηζησηηθή ήηαλ ε Barclaycard (1966). ε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη 
ηελ Ηαπσλία ν βαζµφο δηείζδπζεο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ έθηαζε ηα επίπεδα ηεο 
Αµεξηθήο θαη ηνπ Θαλαδά µφιηο ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, θαζψο επέµελαλ ζηε ρξήζε 
ησλ µεηξεηψλ, δεµηνπξγψληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πιεξσµήο φπσο ηελ Carte 
Bleue θαη ηελ Eurocard.118119120 

 
ηε δψλε ηνπ επξψ θπθινθνξνχλ ζήµεξα πεξηζζφηεξεο απφ 350 

εθαηνκκχξηα θάξηεο νη νπνίεο ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε πάλσ απφ 12 
δηζεθαηνµµπξίσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσµήο θαη 6 δηζεθαηνµµπξίσλ αλαιήςεσλ 
µεηξεηψλ εηεζίσο. ε θάζε ρψξα ηεο δψλεο ηνπ επξψ ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ έλα 
εζληθφ ζχζηεµα θαξηψλ. Οη εζληθέο θάξηεο ζπµπξάηηνπλ ζπρλά µε ηε Visa ή ηε 
MasterCard πξνθεηµέλνπ λα µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ εθηφο ηεο ρψξαο 
έθδνζεο. ηαλ ε θάξηα ρξεζηµνπνηείηαη εληφο ηεο ρψξαο έθδνζεο, ελεξγνπνηείηαη 
ζπλήζσο ε εζληθή θάξηα, ελψ εθηφο ηεο ρψξαο έθδνζεο (εληφο ή εθηφο ηεο δψλεο 
ηνπ επξψ), ρξεζηµνπνηείηαη δηεζλήο επσλπµία. ηελ Δπξψπε, ηα εζληθά ζπζηήµαηα 
θαξηψλ είλαη ζε γεληθέο γξαµµέο πνιχ απνδνηηθά θαη ζρεηηθά αλέμνδα ηφζν γηα 
ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ φζν θαη γηα ηνπο εµπφξνπο. Ο Δληαίνο Υψξνο Πιεξσµψλ ζε 
Δπξψ (Single Euro Payments Area – SEPA27), ζα έρεη ηεξάζηην αληίθηππν ζηνλ 
θιάδν ησλ πιεξσµψλ µε θάξηα, θαζψο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θαξηψλ απνηειεί 
έλα απφ ηα ηξία πεδία εθαξµνγήο ηνπ, θαη ε ζηάζε ηνπ Δπξσζπζηήµαηνο ζα έρεη 
θξίζηµε ζεµαζία πξνθεηµέλνπ ε αγνξά λα µπνξέζεη λα ζηξαθεί πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε πνπ µεγηζηνπνηεί ηα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο.121 

 
ζν αθνξά ζηελ Διιάδα ε αγνξά πηζησηηθψλ θαξηψλ ζεµείσζε 

εληππσζηαθή άλνδν θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2002: ν αξηζµφο ησλ θαξηψλ 
ηξηπιαζηάζζεθε ελψ ηα ππφινηπα νθηαπιαζηάζηεθαλ. ηελ εμέιημε απηή ζπλέβαιαλ 
νη µέρξη ηφηε ηζρχνληεο πεξηνξηζµνί γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε πνπ νδήγεζαλ 
ζεµαληηθή µεξίδα ηνπ θνηλνχ ζηελ αλαδήηεζε θάιπςεο ησλ πηζησηηθψλ ηνπο 
αλαγθψλ µε πνιιαπιέο πηζησηηθέο θάξηεο αλά πηζηνχρν. χµθσλα µε ζηειέρε ηνπ 
ηνµέα ην 2006, νη πηζησηηθέο θάξηεο ζε ηζρχ είλαη πεξίπνπ 5,5 εθαηνµµχξηα απφ ηηο 
νπνίεο ην µεγαιχηεξν µεξίδην (60%) αλαινγεί ζηε Visa θαη αθνινπζνχλ ε 
Mastercard (31%) θαη νη ππφινηπεο(9%, American Express, Diners, θιπ.)29. ήµεξα, 
ηα ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ζηε ρψξα µαο είλαη 
απνγνεηεπηηθά θαζψο ε νηθνλνµηθή θξίζε αιιά θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ησλ 
θαηαλαισηψλ γηα ην πιαζηηθφ ρξήµα έρεη νδεγήζεη ζε ζεµαληηθή µείσζε ησλ 
ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη ζηα ζεµεία πψιεζεο. χµθσλα µε ηηο 
εθηηµήζεηο απφ ηα δχν µεγαιχηεξα ζπζηήµαηα πιεξσµψλ Visa θαη MasterCard γηα 
ην 2009, ην ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα µαο 
αλέξρνληαη ζε 14,5 εθαηνµµχξηα απφ ηα νπνία ηα 8,5 εθαηνµµχξηα είλαη νη 
ρξεσζηηθέο θάξηεο, ελψ ζηα 6 εθαηνµµχξηα πεξίπνπ ππνινγίδνληαη νη πηζησηηθέο 
θάξηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο MasterCard, ν επηθεθαιήο γηα ηελ πεξηνρή ηεο 
Θεληξηθήο Δπξψπεο θ. Αζαλάζηνο Γεξαµάλεο, ππνζηεξίδεη φηη ε δηάδνζε ηεο 
ρξήζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήµαηνο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη απαξαίηεηα µε ηελ 
αχμεζε ηνπ δαλεηζµνχ. Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο θάξηαο επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν 
ησλ νηθνλνµηθψλ µαο θαη γη' απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηµνπνηείηαη σο εξγαιείν 
δηαρείξηζεο θαη φρη σο µέζν πίζησζεο30. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη, άιισζηε, ηνλ 
ραµειφηεξν βαζµφ δηείζδπζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήµαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 
αξηζµφ ζπλαιιαγψλ µε θάξηεο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο 9,8 γηα ηηο πηζησηηθέο 
θάξηεο θαη ζε µφιηο 1 αλά ρξεσζηηθή θάξηα, έλαληη 25,7 ζηελ Ηζπαλία. Ζ θαθή 
ρξήζε ηεο θάξηαο ζηε ρψξα µαο, ζχµθσλα µε ηνλ θ. Γεξαµάλε, επηβεβαηψλεηαη απφ 
ην γεγνλφο φηη ε δαπάλε αλά θάξηα πνπ πξαγµαηνπνηνχλ νη Έιιελεο πεξηνξίδεηαη 
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µφιηο ζηα 107 επξψ γηα ηηο ρξεσζηηθέο, έλαληη 1.105 επξψ ζε ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία 
ή 4.748 επξψ ζε ρψξεο φπσο ε Κεγάιε Βξεηαλία.122123 

 

5.9.5 Πηζησηηθέο Κάξηεο .  

Πηζησηηθή θάξηα είλαη µηα µηθξή πιαζηηθή θάξηα πνπ εθδίδεηαη γηα έλαλ 

ρξήζηε σο έλα µέζν πιεξσµψλ θαη επηηξέπεη ζηνλ θάηνρφ ηεο ηελ αγνξά αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ ζηε βάζε ηεο ππφζρεζεο φηη ζα πιεξψζεη γηα ηα αγαζά ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απφθηεζε19. Ο εθδφηεο ηεο θάξηαο δεµηνπξγεί έλαλ ινγαξηαζµφ 

αλαθπθινχµελεο πίζησζεο θαη παξέρεη µηα αλνηθηή πίζησζε ζηνλ θαηαλαισηή, 

ηελ νπνία ν ρξήζηεο µπνξεί λα ην ρξεζηµνπνηήζεη είηε γηα αγνξέο είηε γηα αλάιεςε 

µεηξεηψλ. Σν ζρήµα θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη θνηλά 

παγθνζµίσο θαη νξίδνληαη απφ ζπγθεθξηµέλα πξφηππα (ISO/IEC 7810 µε θσδηθφ 

ID-1) θαη έρνπλ νξηζηεί σο 85.60-53.98 mm20. 

 

 

5.9.6 Υαξαθηεξηζηηθά Πηζησηηθψλ θαξηψλ.  

Οη πηζησηηθέο θάξηεο ζεσξνχληαη έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν 

ρξεµαηνπηζησηηθφ εξγαιείν θαζψο ε ρξήζε ηνπο πεξηιαµβάλεη έλα µεγάιν αξηζµφ 

δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θηλήηξσλ ( ζπλαιιαγέο, πίζησζε, παξνρέο ), 

έλα µεγάιν αξηζµφ ζπλδεδεµέλσλ ηηµψλ (επηηφθηα, επηηφθηα ππεξεµεξίαο, πεξίνδνο 

ράξηηνο, πνηλή ππέξβαζεο νξίνπ, εηήζηα ζπλδξνµή θα) θαη πνζνηηθνχο 

πεξηνξηζµνχο (πηζησηηθά φξηα, ειάρηζηεο θαηαβνιέο). Δπηπιένλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά θαη νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη φρη µφλν απφ ηξάπεδεο αιιά απφ 

πιεζψξα νξγαληζµψλ θαη επηρεηξήζεσλ32. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε ρξήζε ηεο θάξηαο είλαη απαξαίηεην λα πεξηιαµβάλνληαη ζηνπο φξνπο ζχµβαζεο 

θαη ζην παξάξηεµα, ην νπνίν ππνγξάθεη ν πειάηεο πξηλ παξαιάβεη ηελ θάξηα 

ηαρπδξνµηθά ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη ππνδείμεη.124 

 

5.9.7 Πηζησηηθφ φξην θαξηψλ/Διάρηζηε θαηαβνιή/ Πεξίνδνο ράξηηνο/ 

Ηκεξνκελία ιήμεο. 

 Οη ζπλαιιαγέο ηνπ θαηφρνπ µε ηελ θάξηα ππφθεηληαη ζε αλψηαην πνζνηηθφ 

φξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα, µε βάζε ηνλ αλαιαµβαλφµελν 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Δπηπξφζζεηα ε ηξάπεδα µπνξεί λα επηβάιεη νξηζµέλν αλψηαην 

πνζφ σο φξην εµεξήζησλ ή µεληαίσλ ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία µπνξεί λα δηαθέξνπλ 

αλάινγα µε ην εάλ αθνξνχλ αλαιήςεηο µεηξεηψλ ή ινηπέο ζπλαιιαγέο θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο µε ζρεηηθφ 

έγγξαθν, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην µέξνο ηεο ζχµβαζεο ρνξήγεζήο ηεο. 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ην εµεξήζην ήµεληαίν πηζησηηθφ φξην δελ αλαθέξεηαη ζηε αμία 

θάζε µεµνλσµέλεο αγνξάο, αιιά ζην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ αγνξψλ. Δπηπιένλ, ην 

µεληαίν πηζησηηθφ δελ ππνινγίδεηαη µε βάζε εµεξνινγηαθνχο µήλεο, αιιά µε βάζε 

ηελ πεξίνδν ρξέσζεο ελφο µήλα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηε ζχµβαζε ηνπ θαηφρνπ 
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µε ηελ ηξάπεδα. ε πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα δηαπηζηψζεη αζπλέπεηα ζηελ ηήξεζε 

ησλ ζπµβαηηθψλ φξσλ ηεο θάξηαο αθφµα θαη άιισλ πξντφλησλ ή επαλεμέηαζεο ηεο 

θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πειάηε, δηθαηνχηαη λα 

µεηαβάιεη ην θάζε είδνπο φξην, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζµφ εθφζνλ ε θάξηα είλαη ζε 

ηζρχ. Δπηπιένλ µείσζε νξίνπ µπνξεί λα επέιζεη θαη ζηελ πεξίπησζε αδξάλεηαο ηεο 

πηζησηηθήο γηα µεγάιν ρξνληθφ δηάζηεµα, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Σν εθάζηνηε λέν φξην γλσζηνπνηείηαη ζηνλ θάηνρν µε ηνπο µεληαίνπο ινγαξηαζµνχο 

πνιχ ιαµβάλεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηξάπεδα µπνξεί µνλνµεξψο λα ρνξεγήζεη 

αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ σο πξνσζεηηθή ελέξγεηα ή επηβξάβεπζε θαιήο 

ζπλαιιαθηηθήο ζπµπεξηθνξάο. Δάλ   ν   θάηνρνο   ηεο   θάξηαο   δελ  ην   επηζπµεί   

δειψλεη   ηελ  ππαλαρψξεζή ηνπ. ∆πλαηφηεηα απμνµείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ 

έρεη θαη ν πειάηεο, θαηφπηλ ζπµπιεξσµαηηθήο αίηεζεο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζή 

ηνπ είλαη αληίζηνηρε µε ηελ αξρηθή. Σέινο, ε ππέξβαζε ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ 

ζπληζηά νπζηψδε ζπµβαηηθή παξάβαζε θαη γηα ην ιφγν νξίδεηαη θαη ρξεµαηηθή 

πνηλή. 

Ζ ειάρηζηε θαηαβνιή θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα θαη µπνξεί λα είλαη είηε 

έλα ζηαζεξφ πνζφ αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηνλ αγνξψλ, είηε έλα ζπγθεθξηµέλν 

πνζνζηφ επί ηνπ πνζνχ ησλ ρξεψζεσλ πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ (ζπλήζσο 1% έσο 

3%). 

Πεξίνδνο ράξηηνο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεµα µέζα ζην νπνίν ν θάηνρνο ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο µπνξεί λα εμνθιήζεη ην ππφινηπφ ηνπ, ρσξίο λα επηβαξπλζεί µε 

ηφθνπο. Σν ρξνληθφ δηάζηεµα απηφ θπµαίλεηαη µεηαμχ 20 θαη 30 εµεξψλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο έρεη αλεμφθιεην ππφινηπν απφ πξνεγνχµελνπο 

ινγαξηαζµνχο, θάπνηεο ηξάπεδεο δε δίλνπλ πεξίνδν ράξηηνο γηα ηηο επφµελεο αγνξέο 

θαη ν ππνινγηζµφο ηνπ ηφθνπ μεθηλάεη απφ ηελ εµεξνµελία πξαγµαηνπνίεζεο ησλ 

αγνξψλ, ελψ θάπνηεο ηξάπεδεο δε δηαθφπηνπλ ηελ παξνρή πεξηφδνπ ράξηηνο γηα 

λέεο αγνξέο. Ο θάηνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε ζπµθσλία πνπ έρεη ζπλάςεη 

µε ηελ ηξάπεδα γηα ιεπηνµέξεηεο ζρεηηθά µε ηελ πεξίνδν ράξηηνο. 

Ζ εµεξνµελία ιήμεο µίαο πηζησηηθήο θάξηαο είλαη ε εµεξνµελία µέρξη ηελ 

νπνία ν θάηνρφο ηεο µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεί ζπλαιιαγέο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ε εθδίδνπζα ηξάπεδα απνζηέιιεη ζηνλ θάηνρν µία λέα θάξηα ε νπνία 

αληηθαζηζηά ηελ ήδε ππάξρνπζα ιίγν πξηλ ηελ εµεξνµελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο, 

εθηφο εάλ ν θάηνρνο εηδνπνηήζεη ηελ ηξάπεδα φηη δελ επηζπµεί ηελ αλαλέσζε ηεο 

θάξηαο ηνπ µεηά ηελ εµεξνµελία ιήμεο ηεο. 

 

5.9.8 Κφζηε Πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 
 Δπηηφθην αγνξψλ (θπµαηλφµελν). ε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ 

ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αγνξέο µέρξη ηελ εµεξνµελία ιήμεο 
ηνπ εθάζηνηε ινγαξηαζµνχ, ε ινγαξηαζµφ δελ πθίζηαηαη ρξέσζε ηφθνπ. ε αληίζεηε 
πεξίπησζε, νη ηξάπεδεο ζπλήζσο ρξεψλνπλ ηφθνπο απφ ηελ εµεξνµελία 
πξαγµαηνπνίεζεο ηεο εθάζηνηε αγνξάο, µέρξη θαη ηελ εµεξνµελία εμφθιεζήο ηεο. 
Σν ηειηθφ πνζφ ρξέσζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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Βαζηθφ Δπηηφθην x Κέζν Ζµεξήζην Τπφινηπν/365 x Αξηζµφο 
εµεξψλ, µέρξη ηελ πξαγµαηνπνίεζε πιεξσµήο. 

 

 Δπηηφθην αλαιήςεσλ (θπµαηλφµελν). ηελ πεξίπησζε 
αλάιεςεο µεηξεηψλ απφ ηελ πηζησηηθή θάξηα ν ηφθνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
εµεξνµελία αλάιεςεο θαη φρη απφ ηελ εµεξνµελία ιήμεο ηνπ ινγαξηαζµνχ. 
Δπηπιένλ, ην επηηφθην αλάιεςεο µεηξεηψλ δηαµνξθψλεηαη πςειφηεξν απφ απηφ 
ησλ αγνξψλ 1% µε 2% πεξίπνπ. 

 Δπηηφθην ππεξεµεξίαο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη 2,5 πνζνζηηαίεο 
µνλάδεο επηπιένλ ησλ εθάζηνηε επηηνθίσλ.125 

 Υξέσζε ππέξβαζεο πηζησηηθνχ νξίνπ. ε πεξίπησζε 
ππέξβαζεο ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ ν θάηνρνο ηεο θάξηαο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη 
ζπµπιεξσµαηηθά µε ηελ ειάρηζηε µεληαία θαηαβνιή ην πνζφ ηεο ππέξβαζεο αιιά 
θαη έλα πνζνζηφ επί ηνπ πνζνχ ηεο ππεξβάζεσο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα θαη 
αλαθέξεηαη ζην παξάξηεµα ηεο ζχµβαζεο.126 

 Δηήζηα ζπλδξνµή, απνηειεί µηα επηβάξπλζε πνπ θαηαβάιιεηαη 
µηα θνξά ην ρξφλν εθάπαμ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή ρξεζηµνπνηείηαη ε θάξηα ή 
φρη. Κε εηήζηα ζπλδξνµή επηβαξχλνληαη θαη νη ηπρφλ πξφζζεηεο θάξηεο, ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο φµσο ην θφζηνο είλαη µεησµέλν ζε ζρέζε µε ηελ θχξηα θάξηα.Ζ 
εηζθνξά ηνπ λφµνπ 128/75 επηβαξχλεη ην νλνµαζηηθφ επηηφθην ηεο πηζησηηθήο 
θάξηαο µε έλα πνζνζηφ 0,6%.127 Σν επηπιένλ απηφ πνζνζηφ παξαθξαηείηαη απφ ηελ 
ηξάπεδά µέζσ ησλ µεληαίσλ δφζεσλ απνπιεξσµήο ηεο θάξηαο. 

 Έμνδα αλάιεςεο µεηξεηψλ. Δλδερνµέλσο ε ηξάπεδα λα 
ρξεψλεη µε έμνδα ηελ αλάιεςε µεηξεηψλ απφ ην πηζησηηθφ φξην, ηα νπνία 
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα µε ην ζεµείν ην νπνίν γίλεηαη ε αλάιεςε. Βέβαηα, ν 
φξνο απηφο θξίζεθε θαηαρξεζηηθφο, σζηφζν ν θάηνρνο εμαθνινπζεί αλ πθίζηαηαη 
ρξέσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγµαηνπνηεί ηελ αλάιεςε απφ ΑΣΚ άιιεο 
ηξάπεδαο ή απφ ην εμσηεξηθφ.128 

Άιια έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο 
είλαη ηα έμνδα έθδνζεο ινγαξηαζµνχ θαη ηα έμνδα εμφθιεζεο ινγαξηαζµνχ ηα νπνία 
νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δελ εηζπξάηηνπλ. 

 Έμνδα πξαγµαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφµηζµα θαη 
έμνδα µεηαηξνπήο ζπλαιιάγµαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο γηα 
αγνξέο ζε μέλν λφµηζµα θαη νξίδνληαη απφ ηνλ ηηµνθαηάινγν ησλ βαζηθψλ 
ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θάζε ηξάπεδαο. 

 

 
6.Δπίινγνο. 

Σν ρξένο αληηκεησπίζηεθε ηζηνξηθά κε ηνπο εμήο ηξφπνπο : 

 Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, δειαδή πιενλάζκαηα ζε καθξνπξφζεζκε βάζε. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πεξίνδν 1814-1914 θαηάθεξε λα 

κεδελίζεη ην ρξένο ( 200% ηνπ ΑΔΠ ) κε πξσηνγελή πιενλάζκαηα 2%-3% εηεζίσο 

θαη κεδεληθφ ζρεδφλ πιεζσξηζκφ. Απηή φκσο ε πνιηηηθή επλννχζε ηνπο 

νκνινγηνχρνπο (πνζνζηφ απφδνζεο ησλ νκνιφγσλ 5%-6% εηεζίσο) θαη δεκίσλε 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Έηζη κε ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπλνιηθνί θνξνινγηθνί πφξνη 
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πνπ πιεξψζεθαλ γηα ηφθνπο ήηαλ κεγαιχηεξνη απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 Κε πςειφηεξν πιεζσξηζκφ, δειαδή απμάλνληαο ην πνζνζηφ ζε 5% αληί γηα 2% 

εηεζίσο. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην ρξένο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεησζεί θαηά 15% ηνπ ΑΔΠ ζε πέληε ρξφληα. 

 Θαηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν κε πςεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ. 

 Κε ζπλδπζκφ πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη πςειψλ ξπζκψλ κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ, 

φπσο θαζίζηαηαη ηελ πεξίνδν έπεηηα απφ ηελ ιήμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

 Κε ην κέηξν δηαγξαθήο ρξένπο (Γεξκαλία ην 1953). 

Θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2001, ην έιιεηκκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηνξίζηεθε 

θάησ ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ, πνπ απνηεινχζε ην δεκνζηνλνκηθφ θξηηήξην γηα ηελ έληαμε 

ζηε δψλε ηνπ Δπξψ, ελψ ακέζσο κεηά ηελ έληαμε, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή έγηλε 

επεθηαηηθή, πξνθαιψληαο αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο. 

Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ αληηκεηψπηδε ε Διιάδα θαη ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο αιιά θαη ην 

έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξέρνπζσλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν αληαλαθιά ηελ ππέξβαζε 

θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη ζην δεκφζην 

ηνκέα. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξέρνπζσλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απφ 40% ην 2001, ζε πεξίπνπ 85% ην 

2009 ελψ παξάιιεια ζην δηάζηεκα απηφ, απμάλνληαη νη πιεξσκέο ηφθσλ επί ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο. 

Ζ αλεπάξθεηα απνηακηεπηηθψλ πφξσλ ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

αλαπφθεπθηα απεηθνλίζηεθε ζηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξέρνπζσλ ζπλαιιαγψλ 

θαη αληηκεησπίζηεθε κε ηελ εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ, ζπζζσξεχνληαο 

εμσηεξηθφ ρξένο. 

Ζ κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο κε έζνδα απφ ηελ αχμεζε ηεο 

θνξνινγίαο απιψο κεηαζέηεη ην πξφβιεκα ηεο αξλεηηθήο απνηακίεπζεο ηνπ 

Γεκνζίνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 1996-

2006, εάλ ην κέζν πνηνηηθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ήηαλ ην ίδην θαη ζηελ 

Διιάδα, ηφηε ην κέζν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα ζα ήηαλ πςειφηεξν 

θαηά 15,3%. 

Θαηά ηελ πεξίνδν 1995-2003, ε αλάπηπμε πξνήιζε θπξίσο απφ θιάδνπο 
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παξαγσγήο κε εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αθνχ ππνινγίδεηαη φηη ην 42% 

ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο απνδίδεηαη ζηα εκπνξεχκαηα θαη ην 58% 

ζηα κε εκπνξεχζηκα, ελψ θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ήηαλ πςειφηεξνο ζηα κε εκπνξεχζηκα.129 

ηελ έθζεζε ηνπ Γ.Λ.Σ γηα ηελ Διιάδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014, αλαθέξεηαη φηη ην 

Διιεληθφ δεκφζην ρξένο ζα παξακείλεη ηδηαίηεξα πςειφ ηελ επφκελε δεθαεηία.130 Ζ 

ζηξαηεγηθή κείσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί : 

 ηελ αλάπηπμε, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαηά 30 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο έσο ην 2020. 

 ηηο απνθξαηηθνπηήζεηο πνπ ζα βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ 

θαηά 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο έσο ην 2020. 

 ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή κε ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο 

4,5% ην 2016. 

 Κε ηελ ππφ πξνυπνζέζεηο λέα κείσζε «θνχξεκα» ηνπ ρξένπο. 

ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη γηα ηελ Διιάδα : 

1. Γεκηνπξγία πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζην θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ. 

2. Θεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. 

3. Κείσζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ. 

4. Δπίηεπμε πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

5. Δμάιεηςε ιφγσλ θαη αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ ρξένπο θαη ειιείκκαηνο 

ιφγσ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη πξνζαξκνγψλ. 

6. Ζ εμέηαζε ειάθξπλζεο ή θαη δηαγξαθήο ρξένπο. 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε  απφ ην 2015 έσο θαη ζήκεξα νη θαηαζέζεηο ζηηο 

ηξάπεδεο κεηψζεθαλ, ην ΑΔΠ παξάιιεια κε ην Γεκφζην θαη ην Ηδησηηθφ ρξένο 

ζεκείσζαλ ζε απφιπηεο ηηκέο κείσζε. Σν βηνηηθφ επηίπεδν ζπλερίδεη λα ππνρσξεί 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο νξάκαηνο γηα αλαζηξνθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο. Θξίλεηαη 

παξφια απηά επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαπνιεκεζεί ε αλεξγία φρη κέζσ ηεο 

ηφλσζεο ηεο δήηεζεο αιιά κε παξαγσγηθά θαη πξαγκαηηθά έξγα. 

Ζ απνηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο σο κέζνπ επίηεπμεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο είλαη δηηηή, αθελφο δελ ζπλέβαιε ζηελ αλάθηεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο 

θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη αθεηέξνπ 

απνζηαζεξνπνίεζε ην καθξνννηθνλνκηθφ θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο 
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νηθνλνκίαο. 

πλεπψο, ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο απέηπραλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ  δηαηεξήζηκεο  ζπλζήθεο  δεκνζηνλνκθήο  ζηαζεξφηεηαο, 

αμηνπηζηίαο θαη απηφλνκεο πξφζβαζεο ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο θεθαιαίσλ. Ζ 

Διιεληθή  νηθνλνκία  ζπλερίδεη λα εκθαλίδεη  κε βηψζηκν πξσηνγελέο πιεφλαζκα, 

σο απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο θαη πςεινχ πηζησηηθνχ ξίζθνπ θαη  

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, 3,7% ηνπ ΑΔΠ ην 2017, 2,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2018 θαη ελ 

ζπλερεία απφ ην 2019 έσο ην 2022 ζα θηλείηαη ζην 3,5% ηνπ ΑΔΠ ζε εηήζηα βάζε. 

πλεπψο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε πνξεία ηεο ρψξαο ηα ακέζσο 

επφκελα ρξφληα είλαη απνιχησο εμαξηεκέλε απφ ην ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

θαη ηελ εμέιημε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο ζε ηφθνπο. 
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8.  Tππνιφγην. 

 Coefficient: Παρακζτει τα αποτελζςματα τθσ OLS. 
 Std. Error : Παρακζτει τα τυπικά ςφάλματα των εκτιμθτϊν. 
 t-Statistic: Εμφανίηει τθν ςτατιςτικι t. 
 Prob.  : Δίνει τθν πικανότθτα ι τιμι p τθσ ςτατιςτικισ t. 
 Adjusted R-squared: Ο διορκωμζνοσ ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ r2. 
 R-squared: Ο ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ r2. 
 S.E. of regression: Συπικό ςφάλμα τθσ παλινδρόμιςθσ. 
 Sum squared resid: Άκροιςμα τετραγϊνων καταλοίπων. 
 F-statistic: F ςτατιςτικι για τον ζλεγχο H0 :β1=…βκ=0. 
 Prob (F-statistic) :Πικανότθτα του ελζγχου F. 
 OLS: Μζκοδοσ Ελαχίςτων Σετραγϊνων. 
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