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Πρόλογος
Η εργασία αυτή, με τίτλο «Δημοσιονομική Πολιτική και Δημόσιο Χρέος: η περίπτωση
της Ελλάδας», συγγράφεται με σκοπό την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποκτά μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, όπου τα θέματα της οικονομίας
μονοπωλούν τη δημόσια, αλλά και τις ιδιωτικές συζητήσεις. Διαπιστώνει η σημαντική
πρόοδος που επετεύχθη από το 2010, με τεράστιο όμως κοινωνικό κόστος.
Επικεντρώνεται στην περίοδο 1980 έως σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο
από το 2010 έως σήμερα, ενώ γίνεται μια απλή αναφορά και στην περίοδο προετοιμασίας της χώρας για την είσοδό της στην ΕΟΚ (1975 – 1980).
Επίσης, το επόμενο κεφάλαιο, αναφέρεται εκτενώς στο ζήτημα της βιωσιμότητας του
Δημοσίου Χρέους της χώρας, με μια απλή εφαρμογή που αναδεικνύει τις δυσκολίες,
αλλά και το ιδιαιτέρως ευνοϊκό προφίλ του χρέους της χώρας.
Τέλος, αποτιμάται η κατάσταση με βάση τις υπό διαμόρφωση εξελίξεις, και συνοψίζονται οι προοπτικές για την Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της παραμονής
της χώρας στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση προέρχονται από όλες τις επίσημες πηγές, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η AMECO, η Eurostat. Αναλύονται όλες οι βασικές μακροοικονομικές – δημοσιονομικές μεταβλητές, κατά μείζονες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, για την
αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιδόσεων χρησιμοποιούνται οι Δαπάνες και τα Έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα και το Πρωτογενές Αποτέλεσμα, το Διαρθρωτικό Ισοζύγιο, το Δημόσιο Χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όσον
αφορά τον εξωτερικό τομέα της οικονομίας, αναλύονται ως ποσοστό του ΑΕΠ οι Εισαγωγές, οι Εξαγωγές, το Εμπορικό Ισοζύγιο και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών,
που μαζί με την εξέλιξη των τιμών, είναι ενδεικτικά και για την ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς παρουσιάζεται και η εξέλιξη του πραγματικού
ΑΕΠ και των συνιστωσών του, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και της ανεργίας.
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Εισαγωγή

Από τους πρώτους μήνες του 2010, η ελληνική οικονομία υπήρξε το πρώτο σημαντικό
θύμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008. Η ραγδαία επιδείνωση της
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του
2000, σε συνδυασμό με την ύφεση στην οποία εισήλθε η ελληνική οικονομία ήδη από
το 2008 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 στο Παράρτημα), έφεραν τη χώρα στη δίνη μιας
πρωτοφανούς κρίσης χρέους. Μάλιστα, στην αρχική της φάση, η κρίση χρέους της
Ελλάδας απειλούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και να θέσει
την εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την ύφεση του 2009, σε
κίνδυνο. Η ελληνική δημοσιονομική κατάσταση ήρθε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος με μεγάλη καθυστέρηση, μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Το
δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδα εκτινάχθηκε σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 στο Παράρτημα). Να σημειωθεί ωστόσο ότι, την περίοδο εκείνη επιδείνωση

σημείωσαν και πολλές άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ και του υπόλοιπου κόσμου. Όμως, εκτός από το δημοσιονομικό εκτροχιασμό, η ελληνική οικονομία μετά
από πολλά χρόνια με σημαντική οικονομική μεγέθυνση, το 2008 εισήλθε σε περίοδο
παρατεταμένης ύφεσης, το τέλος της οποίας δεν είναι ακόμη ορατό. Ωστόσο, το 2014
σημείωσε θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (0,7%), ενώ το 2015 επέστρεψε εκ νέου σε ύφεση (-0,2%). Συγκεκριμένα, τη δεκαετία 2007-2016, η Ελλάδα
προβλέπεται να έχει απωλέσει περίπου το 27% του πραγματικού της ΑΕΠ!
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η σημαντική υποχώρηση της διεθνούς ρευστότητας που ακολούθησε, έπληξαν την ελληνική οικονομία στην «Αχίλλειο πτέρνα» της: την αναχρηματοδότηση του υψηλού δημόσιου χρέους της, το οποίο είχε συσσωρευτεί κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 στο Παράρτημα). Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις βασικές μεταβλητές στην ελληνική οικονομία βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την είσοδο
στη ζώνη του ευρώ, τα δημόσια οικονομικά και η χαμηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα
παρέμειναν δυστυχώς ως χρόνια και σημαντικά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια
της περιόδου και τελικά οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε πρωτοφανή κρίση,
μετά από την εκδήλωση μιας ισχυρής εξωτερικής διαταραχής. Αν και υπήρξαν ορισμένες σύντομες περίοδοι σημαντικής βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης,
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υπήρχαν πολλές περιπτώσεις υποτροπής, ειδικά σε έτη με εκλογικές αναμετρήσεις,
αναδεικνύοντας το έντονο πολιτικο- οικονομικό κύκλο της Ελλάδας (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 στο
Παράρτημα). Χαρακτηριστική περίπτωση βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης ήταν τα επί εννιαετία 1994-2002 πρωτογενή πλεονάσματα που παρουσίαζε η ελληνική οικονομία (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 στο Παράρτημα). Για τη συγκεκριμένη περίοδο και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γίνεται εκτενής αναφορά στο κυρίως σώμα της εργασίας. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, μετά την απότομη αύξηση σε όλη τη δεκαετία
του 1980, το δημόσιο χρέος είχε σταθεροποιηθεί σε περίπου 100% του ΑΕΠ από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 στο Παράρτημα). Η Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα αναχρηματοδότησης του χρέους της μέχρι το τέλος του 2008. Ωστόσο, υπό τις περιστάσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αναχρηματοδότηση του χρέους έγινε πρόβλημα, καθώς τα επιτοκιακά περιθώρια (spreads) των
ελληνικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά, αυξάνονταν με ταχείς ρυθμούς. Μάλιστα, από τις αρχές του 2010, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός κύματος κριτικής από τον διεθνή Τύπο, διεθνείς οργανισμούς, οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρά το γεγονός ότι η δημοσιονομική κατάσταση το
2009 επιδεινώθηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου λόγω
της κρίσης, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, πολύ περισσότερο από ό, τι στην Ελλάδα,
η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολα διαχειρίσιμη
κρίση εμπιστοσύνης.
Υπάρχουν τρεις πιθανοί λόγοι για αυτό. Ο πρώτος ήταν το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, που έχει σταθεροποιηθεί από τις αρχές του 1990 σε περίπου 100% του ΑΕΠ, έναντι 70% που ήταν ο μέσος όρος της ζώνης του ευρώ. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ανακοίνωση μιας μεγάλης επιδείνωσης του προβλεπόμενου ελλείμματος για το 2009, από την κυβέρνηση που εξελέγη τον Οκτώβριο 2009. Αυτό αποτέλεσε αρνητική έκπληξη για τις διεθνείς αγορές και συνέβαλε στην όξυνση της κρίσης
εμπιστοσύνης. Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με τις αδυναμίες του πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που εγκρίθηκε αρχικά από την νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, το
οποίο μάλιστα έδειχνε να οδηγεί σε περαιτέρω διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και όχι σε περιορισμό του, λόγω της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτι-
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κής -τουλάχιστον στην πρώτη φάση! Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης, υπέστη κερδοσκοπική επίθεση στα ομόλογά της και από τα τέλη Απριλίου του 2010, έχει αποκλειστεί πλήρως από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με τα επιτοκιακά περιθώρια των ομολόγων της να
είναι σε απαγορευτικά υψηλά επίπεδα. Η λύση που υιοθετήθηκε τότε και απέτρεψε
μια χαοτική χρεοκοπία της χώρας ήταν η δημιουργία ενός ειδικού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (GLFGreek Loan Facility). Η λύση αυτή ωστόσο, έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις διάφορες
πτυχές της, με κυριότερη ότι αντιμετώπιζε την κρίση χρέους της Ελλάδας σαν απλή
κρίση ρευστότητας. Αντίθετα, το δεύτερο Πρόγραμμα (EFSF και ΔΝΤ) περιελάμβανε
και μέτρα αναδιάρθρωσης του αποθέματος χρέους της Ελλάδας (PSI, 2012).
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση και η αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας διαχρονικά, που οδήγησε εν τέλει και στην πρωτοφανή κρίση
δημόσιου χρέους. Η παρούσα εργασία παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή για το πώς
το δημόσιο χρέος της Ελλάδα συσσωρεύτηκε και στη συνέχεια ο λόγος του προς το
ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε περίπου στο 100%. Επίσης, επιχειρείται να ερμηνευθούν οι
κύριες αιτίες -μεταξύ άλλων και η διεθνής οικονομική κρίση- που οδήγησαν στην αποσταθεροποίηση του λόγου του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, ενώ γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής (Μνημόνια) που
στόχευαν κυρίως στην επίλυση του θέματος της υπερχρέωσης της χώρας.
Η εργασία οργανώνεται ως εξής:
Στον Πρόλογο γίνεται σύντομη αναφορά στο σκοπό της παρούσας εργασίας, παρουσιάζεται συνοπτικά ο χρονικός ορίζοντας της ανάλυσης, ενώ παρατίθενται και οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας και καθόρισαν
εν πολλοίς τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και οι πηγές άντλησής τους.
Έχοντας αυτό το πλαίσιο κατά νου, στην εισαγωγή γίνεται μια σύντομη παρουσίαση
των εξελίξεων αλλά και των βαθύτερων αιτιών που οδήγησαν στην πρωτοφανή κρίση
χρέους της Ελλάδας, τα πρώτα σημάδια της οποίας άρχισαν να φαίνονται ήδη από το
2008.
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Στη συνέχεια, στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια ευρεία επισκόπηση για τις εξελίξεις
στην ελληνική οικονομία, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, με έμφαση όμως από το 1980 και μετά και με ιδιαίτερη αναφορά στη λεγόμενη «περίοδο
των Μνημονίων» (2010- σήμερα). Εξετάζεται η μακροοικονομική πολιτική κατά την
ίδια περίοδο. Διακρίνονται πέντε διαφορετικές ιστορικές φάσεις: η προετοιμασία για
είσοδο στην ΕΟΚ (1975-1980), ο «μακροοικονομικός λαϊκισμός» (εξαιρετικά χαλαρή
δημοσιονομική και νομισματική πολιτική) της δεκαετίας του 1980 (1981-1989), η περίοδος σύγκλισης της δεκαετίας του 1990 (1990-1999), η συμμετοχή στη ζώνη του
ευρώ πριν από την κρίση (2000-2008) και τέλος, η περίοδος της κρίσης (2009- σήμερα).
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής ανάλυση για την έννοια της βιωσιμότητας του
δημοσίου χρέους, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής κρίσης. Όπως προκύπτει, η εξέλιξη του λόγου χρέους προς ΑΕΠ εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες,
ενώ μόνο ένας είναι κάτω από τον άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης βραχυπρόθεσμα:
Πρώτον, το απόθεμα δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεύτερον, το ονομαστικό επιτόκιο, τρίτον, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ, και, τέλος, ο λόγος του πρωτογενούς πλεονάσματος προς το ΑΕΠ. Από αυτά, μόνο το πρωτογενές
πλεόνασμα του προϋπολογισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο πολιτικής
από μια μικρή ανοικτή οικονομία σε μια νομισματική ένωση, μέσω του ελέγχου πρωτογενών δαπανών και φόρων. Ο άλλοι τρεις παράγοντες είναι σε μεγάλο βαθμό εξωγενείς ή προκαθορισμένοι και σε κάθε περίπτωση, εκτός του άμεσου ελέγχου της κυβέρνησης. Όπως δείχνουν τα στοιχεία (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 στο Παράρτημα), το δημόσιο
χρέος εκτοξεύτηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980 από περίπου 25% σε 100% του ΑΕΠ, ενώ έκτοτε σταθεροποιήθηκε σε σχέση με το ΑΕΠ μέχρι
τα μέσα της δεκαετίας του 2000.
Στο τρίτο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα, οι τρέχουσες εξελίξεις,
αλλά και οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Τέλος, στο τέλος της παρούσας εργασίας, υπάρχει Παράρτημα Πινάκων και Διαγραμμάτων όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη όσων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν στο κυρίως σώμα. Παρατίθενται επίσης οι Πίνακες που σχετίζονται με τις ασκήσεις βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους στην περίπτωση της Ελλάδας.
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2
2.1

Η οικονομική Πολιτική της Ελλάδας
Η γενική εικόνα- Σύντομη ιστορική αναδρομή

Για αρκετά χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και τον εμφύλιο πόλεμο που
έληξε το 1949, οι μακροοικονομικές επιδόσεις στην Ελλάδα ήταν μεταξύ των πιο εντυπωσιακών όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, μέχρι και τις
αρχές της δεκαετίας του 1970.
Η Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του
1970, αλλά ανέκαμψε σχετικά γρήγορα. Η δημοκρατία αποκαταστάθηκε το 1974,
μετά από μια επταετή δικτατορία, και η Ελλάδα αιτήθηκε την ένταξή της στην ΕΟΚ το
1975. Ωστόσο, μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, την είσοδο στην ΕΟΚ το 1981, και
την εκλογή μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης κατά το ίδιο έτος, η Ελλάδα εισήλθε σε
μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού και ταχείας συσσώρευσης δημόσιου χρέους, η οποία διήρκεσε όλη τη δεκαετία του 1980 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17
στο Παράρτημα).
Το 1990, μετά από μια αλλαγή στην κυβέρνηση, η Ελλάδα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα
δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να
προετοιμαστεί για την ενδεχόμενη συμμετοχή στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των υπογραφόντων της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1991, και έτσι
εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη ζώνη του ευρώ. Σταδιακά η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο πληθωρισμός σταδιακά περιορίστηκε, ενώ και το δημόσιο χρέος σταθεροποιήθηκε σε σχέση με το ΑΕΠ
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 στο Παράρτημα).
Η περίοδος της συμμετοχής στο ευρώ μεταξύ 2001 και 2008 ήταν μια εποχή ευμάρειας για την ελληνική οικονομία, κατά την οποία όμως σημειώθηκαν και αρκετές
παραλείψεις, αστοχίες και καθυστερήσεις. Οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης αυξήθηκαν περαιτέρω, ο πληθωρισμός παρέμεινε συγκρατημένος, αν και υψηλότερος
από το μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ, και η ανεργία μειώθηκε (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 στο Παράρτημα). Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ

σταθεροποιήθηκε. Ωστόσο, η δημοσιονομική κατάσταση παρέμενε επισφαλής, κα-
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θώς τα χρόνια δημοσιονομικά προβλήματα παρέμειναν και μάλιστα, από το 2006 άρχισαν να αυξάνονται επικίνδυνα. Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός που ακολούθησε
και κορυφώθηκε το 2009 στέρησε από την ελληνική οικονομία σημαντικά όπλα στην
αντιμετώπιση της κρίσης που ξέσπασε στη συνέχεια. Το δημόσιο χρέος σε ως ποσοστό του ΑΕΠ σταθεροποιήθηκε σε περίπου 100%, πολύ υψηλότερα δηλαδή από το
μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν κατάφερε να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο επί των πρωτογενών δαπανών, δηλαδή στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και στον τομέα της υγείας,
ενώ η φοροδιαφυγή υπονόμευε διαχρονικά τη δημοσιονομική σταθερότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, όταν το 2008 ξέσπασε η διεθνής οικονομική κρίση, η δημοσιονομική κατάσταση αναδείχθηκε ως η «Αχίλλειος Πτέρνα» της Ελλάδας για μια
ακόμη φορά.
Οι μακροοικονομικές επιδόσεις στην Ελλάδα (κυρίως) από το 1980 συνοψίζονται στα
Διαγράμματα του Παραρτήματος της παρούσας εργασίας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις εξελίξεις των μεταβλητών σε Εθνικούς Λογαριασμούς, Ανεργία, Τιμές, Δημοσιονομικά και Εξωτερικό Τομέα.
Την περίοδο πριν από το 1974, μεταξύ του 1954 και του 1973, ο ρυθμός μεγέθυνσης
στην Ελλάδα ήταν της τάξης του 7% ετησίως. Αυτό ήταν 2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό, τι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η οικονομική
μεγέθυνση όμως άρχισε να επιβραδύνεται κατά το τέλος της δεκαετίας του 1970, ενώ
έπεσε σχεδόν στο μηδέν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, και άρχισε να ανακάμπτει μετά το 1994 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 στο Παράρτημα). Μεταξύ 1974 και 1993 ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης ήταν μόλις 2% ετησίως,
ενώ από το 1997 διπλασιάστηκε σε περίπου 4%.
Η Ελλάδα παρουσίασε μόνο μικρές και ήπιες υφέσεις από το 1975, μέχρι και το 2007.
Η μεγαλύτερη ύφεση ήταν κατά την περίοδο στασιμοπληθωρισμού το 1981-3. Ο άλλες δύο υφέσεις, του 1987 και του 1993 ήταν σύντομης διάρκειας. Μετά το 1997,όταν
άρχισε να γίνεται εμφανές ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στη ζώνη
του Ευρώ, η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνθηκε σημαντικά και δεν υπήρχε άλλη ύφεση μέχρι την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Όμως, η κρίση που
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διανύει η ελληνική οικονομία από το 2008 έχει οδηγήσει στην απώλεια περίπου του
26% του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας (έως και το 2016).
Όπως θα περίμενε κανείς, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας μετά το
1979 συνοδεύτηκε από αύξηση της ανεργίας. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα όπως φαίνεται στο (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 στο Παράρτημα), αυξήθηκε περίπου στο 7% στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπου σταθεροποιήθηκε για αρκετά χρόνια. Από τις αρχές
της δεκαετίας του 1990, η ανεργία αυξήθηκε και πάλι. Η πτώση της ξεκίνησε (περίπου
το 2000) με καθυστέρηση σε σχέση με την επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας και συνεχίστηκε η μείωσή της μέχρι το 2008. Έκτοτε, λόγω της πρωτοφανούς σε
διάρκεια και ένταση ύφεσης, η ανεργία της Ελλάδας εκτινάχθηκε περίπου στο 26%.
Σε γενικές γραμμές, οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν ανάλογες εξελίξεις της ευρωπαϊκής ανεργίας. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ήταν σταθερά
χαμηλότερο από τη ζώνη του Ευρώ των 12, μέχρι το 1999. Στη συνέχεια, αυξήθηκε
πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ, αλλά έως το 2008 είχε συγκλίνει εκ νέου
προς το μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ. Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, που υπερέβη το
μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ, η ανεργία στην Ελλάδα παρέμενε πάνω από το μέσο
όρο της ζώνης του Ευρώ από το 1999. Πολλοί συνδέουν το γεγονός αυτό με την αποτυχία της χώρας να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στην επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Όπως θα δούμε παρακάτω, τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα αυξήθηκαν απότομα
το 2009, λόγω της ύφεσης, και είναι σήμερα σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ προβλέπεται να κινούνται άνω του 20% τα επόμενα χρόνια.
Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στα είκοσι χρόνια πριν από το 1974, ο πληθωρισμός
στην Ελλάδα κατά μέσο όρο ήταν 4%, όπως και στον ΟΟΣΑ. Στην επόμενη εικοσαετία
αυξήθηκε σε 16% κατά μέσο όρο, πάνω από δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το
μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Μόνο όταν η Ελλάδα άρχισε να προετοιμάζεται για την ενδεχόμενη συμμετοχή της στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ο πληθωρισμός άρχισε να υποχωρεί. Μετά από όλα, η μόνιμη μείωση του πληθωρισμού ήταν ένας από τους κύριους οικονομικούς λόγους που η Ελλάδα είχε στόχο να γίνει μέρος της ζώνης του
Ευρώ.
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Ο πληθωρισμός συνέκλινε με το μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1990, αλλά παρέμεινε υψηλότερα από αυτόν το μέσο όρο από την είσοδο της Ελλάδα στη ζώνη του Ευρώ στις αρχές του 2000. Αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας, όπως θα δούμε παρακάτω.
Η εξέλιξη του πληθωρισμού απεικονίζεται στο (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 στο Παράρτημα). Η σύγκλιση του πληθωρισμού ήταν ιδιαίτερα γρήγορη κατά τη δεκαετία του 1990, καθώς
εγκατέλειψε η Ελλάδα την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και την πολιτική
της διολίσθησης, μέσα από τις υποτιμήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας και τη χαλαρή νομισματική πολιτική. Η ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και η σύγκλισή του με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνδέεται με τη σύγκλιση των ονομαστικών
και πραγματικών επιτοκίων και υπήρξε μία από τις βασικές προσπάθειες προσαρμογής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, ο πληθωρισμός
της Ελλάδας δεν προσαρμόστηκε πλήρως. Παρέμεινε πάνω από το μέσο όρο της ζώνης του Ευρώ κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατά την πρώτη δεκαετία της συμμετοχής
της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 στο Παράρτημα). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή διάβρωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, και συνέβαλε καθοριστικά στην πρόκληση εξωτερικών ανισορροπιών που η
Ελλάδα βιώνει και προσπαθεί βίαια να διορθώσει σε ένα δυσμενές περιβάλλον ύφεσης και ανεργίας.
Κατά την περίοδο μετά το 1973, η Ελλάδα υπέστη διάφορες κρίσεις του Ισοζυγίου
Πληρωμών της. Τέτοιες κρίσεις εμφανίστηκαν το 1973-4, 1982 - 3, 1984-5 και 19891990. Ορισμένες από αυτές τις κρίσεις οδήγησαν σε υποτιμήσεις, όπως το 1983 και
το 1985, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, η υποτίμηση απετράπη. Σημειώνεται πάντως ότι
αυτές οι υποτιμήσεις συνέβησαν εν μέρει και λόγω της σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού που είχε τότε νομοθετηθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, η
Ελλάδα ακολουθούσε μια πολιτική διολίσθησης της συναλλαγματικής της ισοτιμίας,
για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας με τους εμπορικούς εταίρους της. Έτσι, η πολιτική αυτή συνέβαλε στη διατήρηση αυτών των πληθωριστικών
διαφορών με τους εμπορικούς εταίρους, μέσα από το σπιράλ μισθών-τιμών.
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Οι εξελίξεις στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στην Ελλάδα απεικονίζονται στο
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 στο Παράρτημα. Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ήταν πλεονασμα-

τικό στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ενώ μετατράπηκε σε έλλειμμα στην αρχή της
δεκαετίας του 1980. Τα ελλείμματα ήταν κατά μέσο όρο μικρά και ελέγξιμα, και όταν
ξεσπούσαν κρίσεις, αυτές αντιμετωπίζονταν με υποτιμήσεις. Ωστόσο, το έλλειμμα
του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά, καθώς η οικονομική μεγέθυνση επιταχύνθηκε μετά το 1996, και ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του
2000 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 στο Παράρτημα). Μετά την είσοδο της χώρας στη
ζώνη του Ευρώ, το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ανήλθε σε περίπου 12% του ΑΕΠ, ενώ υπερέβη το 14% του ΑΕΠ το 2007. Μάλιστα, στην αρχή της
κρίσης, η ελληνική οικονομία βρέθηκε σε «συνθήκες τριγωνικής ασφυξίας», με διψήφιο εξωτερικό και δημοσιονομικό έλλειμμα και αρνητικό ρυθμό μεγέθυνσης. Η επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας συνέβη κυρίως λόγω της εισροής κεφαλαίων, καθώς η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε. Η απώλεια της
ανταγωνιστικότητας σίγουρα συνέβαλε, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η κύρια
κινητήρια δύναμη των εξελίξεων στην έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.
Αυτές ήταν οι κύριες μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μέχρι την κρίση δημόσιου χρέους το 2009.
2.2

Οι 5 διακριτές περίοδοι της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας (1975 - σήμερα)

Κάποιος μπορεί να διακρίνει πέντε διακριτές περιόδους της ελληνικής μακροοικονομικής πολιτικής από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, μέχρι σήμερα. Η
πρώτη είναι η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο ΕΟΚ, από το 1975 έως το 1980.
Η δεύτερη είναι η περίοδος του «μακροοικονομικού λαϊκισμού», κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1980. Η τρίτη είναι η περίοδος σύγκλισης της δεκαετίας του 1990,
με την προετοιμασία της Ελλάδας για την είσοδο στη ζώνη του Ευρώ. Η τέταρτη είναι
η περίοδος της συμμετοχής της χώρας στη ζώνη του Ευρώ, από το 2000 μέχρι το 2008,
όταν ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση, που επηρέασε και τη χώρα μας.
Σαφώς, η διεθνής κρίση αποτελεί την πέμπτη περίοδο. Ξεκίνησε το 2009, ενώ ακόμα
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παραμένει εντελώς αβέβαιο πότε θα τελειώσει. Με άλλα λόγια, πότε η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στην «κανονικότητα», με βιώσιμα δημόσια οικονομικά, αποκατεστημένη την ανταγωνιστικότητά της, σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα και
βέβαια, διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση.
Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί, παρ’ όλο που είναι εκτός του αντικειμένου αυτής
της εργασίας, ότι η πολιτική διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις σε αυτές τις
περιόδους. Τα δύο πολιτικά κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία καθ' όλη την
περίοδο αυτή ήταν η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
(ΠΑΣΟΚ). Το ελληνικό πολιτικό σύστημα παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μια βαθιά
πόλωση. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1990 υπήρξε πολιτική συναίνεση γύρω από το
στόχο της εισόδου της χώρας στη ζώνη του Ευρώ.
2.2.1

Η προετοιμασία για την είσοδο στην ΕΟΚ (1975 - 1980)

Η μακροοικονομική πολιτική κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την αποκατάσταση της
δημοκρατία κυριαρχείται από το στόχο της προετοιμασίας της Ελλάδας για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Η οικονομία ανέκαμψε γρήγορα
από την ύφεση του 1974, η ανεργία διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, επιβραδύνθηκε
ο πληθωρισμός και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ήταν πλεονασματικό. Μέχρι
το 1981, το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν περιορισμένο κάτω από το 3% του ΑΕΠ και
το δημόσιο χρέος ήταν μόνο περίπου 25% του ΑΕΠ. Το τελευταίο μέρος αυτής της
περιόδου χαρακτηρίστηκε από στασιμοπληθωρισμό, που προκλήθηκε από τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979. Η ανάπτυξη μειώθηκε από 7,2% το 1978 σε μόλις
0,7% το 1980. Ο πληθωρισμός σχεδόν διπλασιάστηκε σε 22,5% το 1980, από το 13,2%
το 1978. Η ανεργία διπλασιάστηκε από 1,9% του εργατικού δυναμικού το 1978 σε 4%
το 1981.
2.2.2

Ο «μακροοικονομικός λαϊκισμός» και η έκρηξη του δημοσίου χρέους( 1981-1989)

Η δεκαετία του μακροοικονομικού λαϊκισμού ξεκίνησε μετά την ένταξη στην ΕΟΚ το
1981. Το 1981, η οποία ήταν μια χρονιά παγκόσμιας ύφεσης, το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε από 2,6% του ΑΕΠ το 1980 σε 9% το 1981, ενδεικτικό του έντονου
πολιτικο- οικονομικού κύκλου της Ελλάδας διαχρονικά (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 στο Παράρτημα). Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις πολιτικές που ακολούθησε η νεοεκλεγείσα
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κυβέρνηση. Μέσα σε λίγα χρόνια το δημόσιο χρέος είχε εκραγεί, ενώ τα ελλείμματα
παρέμειναν σταθερά ψηλά. Ο υψηλός πληθωρισμός εξελίχθηκε επίσης σε ένα μόνιμο
πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, ως άμεσο αποτέλεσμα μιας χαλαρής νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Η οικονομία παρέμεινε στάσιμη, καθώς η οικονομική μεγέθυνση μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν για τα περισσότερα έτη της δεκαετίας
του 1980 και η ανεργία αυξήθηκε περαιτέρω. Αυτή η δεκαετία του μακροοικονομικού
λαϊκισμού κληροδότησε Ελλάδα με δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν από τότε επιβαρύνει υπέρμετρα την οικονομία της: το υψηλό δημόσιο χρέος και
την πολύ χαμηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολούθησαν το
λεγόμενο «χρυσό κανόνα» της δημοσιονομικής πολιτικής, επιτρέποντας ελλείμματα
μόνο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Από το 1978, ο κανόνας αυτός άρχισε
να εγκαταλείπεται σταδιακά, και το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτινάχθηκε κατά τη
διάρκεια του 1981, που ήταν κομβικό έτος εκλογών (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 στο Παράρτημα). Η
νεοεκλεγείσα κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 1981, αύξησε σημαντικά τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία παρέμειναν σταθερά υψηλά, και, ως εκ τούτου, αποτέλεσαν μία από τις βασικές αιτίες που το δημόσιο χρέος εξερράγη.
Η εξέλιξη του ελληνικού δημόσιου χρέους απεικονίζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 στο Παράρτημα. Όπως μπορεί να δει κανείς από αυτό, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από περίπου
20% του ΑΕΠ στις αρχές του 1980 σε σχεδόν 100% του ΑΕΠ στις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος του χρέους παρέμεινε «αόρατο», έξω από τα
επίσημα στοιχεία, μέχρι το 1993, όταν ενσωματώθηκε τελικά στα επίσημα στοιχεία,
προφανώς αναθεωρώντας τα επί τα χείρω.
Ο κύριος λόγος για την αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ήταν τα υψηλά πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα. Οι κυβερνήσεις τότε ακολούθησαν μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική,
που χρηματοδοτείτο μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών χρεών και εισροών από
την ΕΟΚ. Στη δεκαετία 1981 - 1990, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ήταν σχεδόν
10% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ πριν και για τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 στο Παράρτημα).
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Είναι εντυπωσιακό πώς το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διευρύνθηκε κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Αρχικά, αυτό οφείλεται σε υψηλά πρωτογενή ελλείμματα, τα οποία ήταν η αρχική πηγή της δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης.
Μετά από λίγο καιρό, οι τόκοι λειτούργησαν ως μια πρόσθετη πηγή αποσταθεροποίησης. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε και οι πληρωμές για τόκους για το
υψηλό και αυξανόμενο αυτό χρέος συνέχισαν να αυξάνονται σε σχέση με το ΑΕΠ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τόσο τα ονομαστικά όσο και τα πραγματικά επιτόκια
αυξήθηκαν στο δεύτερο μέρος της δεκαετίας του 1980, λόγω της σταδιακής οικονομικής φιλελευθεροποίησης. Αυτό είχε μια πρόσθετη επίδραση στο έλλειμμα, αλλά
έκανε τη χρηματοδότηση πιο εύκολη, καθώς τα ελληνικά ομόλογα έγιναν πιο ελκυστικά για τους διεθνείς επενδυτές.
Ένας δεύτερος λόγος για την αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά
τη διάρκεια της δεκαετία του 1980 ήταν η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία είχε αρνητικές επιπτώσεις στον παρονομαστή του δείκτη (Χρέος/ΑΕΠ)
και επηρέασε τη δυναμική εξέλιξη του λόγου του χρέους.
Εκτός από τα δημοσιονομικά ελλείμματα και την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, υπήρχε και ένας τρίτος λόγος για την αύξηση του δημόσιου χρέους ως
ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980. Αυτό ήταν οι κρατικές
εγγυήσεις για δάνεια τόσο προς ιδιωτικές όσο και προς δημόσιες επιχειρήσεις και
οργανισμούς, καθώς και προς γεωργικούς συνεταιρισμούς. Μέχρι το 1989, οι εγγυήσεις αυτές είχαν ανέλθει στο 32% του ΑΕΠ. Στα επόμενα τρία χρόνια, τα μισά από
αυτά τα δάνεια δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν (καταπτώσεις εγγυήσεων) και αναλήφθησαν από την κυβέρνηση, προκαλώντας μια πρόσθετη αύξηση δημόσιου χρέους.
Ωστόσο, το υψηλό δημόσιο χρέος, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, δεν είναι η μόνη
αρνητική κληρονομιά της δεκαετίας του 1980. Οι πολιτικές της δεκαετίας του 1980
οδήγησαν σε στασιμότητα, σε σημαντική απώλεια της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας, και μια δραματική απόκλιση των συνθηκών διαβίωσης της
Ελλάδας σε σχέση με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Αναφορικά με τον πληθωρισμό (που θεωρείται κι η βασικότερη αιτία για τη μεγάλη
απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας), η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση οδήγησε σε
άλλη μια αύξηση του πληθωρισμού. Αυτή η αύξηση όμως αποδείχτηκε πιο μόνιμη,
λόγω της διεύρυνσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της χαλαρής νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής και εισοδηματικής πολιτικής. Αυτή η αύξηση του
πληθωρισμού οδήγησε σε ένα φαύλο σπιράλ μισθών-τιμών, που συνεχίστηκε μέχρι
το 1986, όταν επιβλήθηκε πάγωμα των μισθών δύο ετών, μετά τη δεύτερη υποτίμηση
της δραχμής κατά τη δεκαετία του 1980. Μετά το 1988, υπήρξε μια προσπάθεια (ανοδικής) προσαρμογής των μισθών, η οποία οδήγησε σε μια ακόμη επιτάχυνση της
πληθωρισμό και απώλεια της ανταγωνιστικότητας.
Η άνοδος του πληθωρισμού στη δεκαετία του 1980 μπορεί να εξηγηθεί ως μια αναποτελεσματική προσπάθεια από την τότε κυβέρνηση να χρησιμοποιεί την εισοδηματική, τη νομισματική και τη συναλλαγματική πολιτική, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη μείωση της ανεργίας. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που είχε
απομείνει ήταν ο πληθωρισμός και η απώλεια ανταγωνιστικότητας. Αυτό δεν πρέπει
να αποτελεί έκπληξη. Η Ελλάδα έμαθε με μεγάλο κόστος στη δεκαετία του 1980, ότι
δεν είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα ή οι δημοσιονομικές ανισορροπίες μέσω της νομισματικής πολιτικής. Χωρίς τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στο τέλος της ημέρας το μόνο που μένει είναι ο πληθωρισμός και όλες οι
αρνητικές του συνέπειες.
Ενδεικτικό μάλιστα είναι ότι ενώ το 1980, το έτος πριν την είσοδο στην ΕΟΚ, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν στο 92,5% της ΕΕ (15) κατά μέσο όρο, το 1999, ένα
χρόνο πριν από την είσοδο στη ζώνη του Ευρώ, έπεσε σε 70,2%: μια δραματική απόκλιση πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε 20 χρόνια. Η Ελλάδα απέκλινε από την
υπόλοιπη ΕΕ σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως, καθώς οι ρυθμοί μεγέθυνσης ήταν χαμηλότεροι από ό, τι στην ΕΕ (15) κατά μέσο όρο. Αυτό μπορεί να αποτελεί το μεγαλύτερο κόστος των πολιτικών που εφαρμόστηκαν την περίοδο του λαϊκισμού και της ανεπάρκεια των μεταρρυθμίσεων της δεκαετίας του 1990.
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2.2.3

Η προετοιμασία για την ΟΝΕ (1990 - 2000)

Σε κάθε περίπτωση, από το 1990 υπήρξε μια μεταστροφή της οικονομικής πολιτικής
της χώρας, με προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής, νομισματικής και συναλλαγματικής σταθερότητας και απελευθέρωσης της οικονομίας. Αυτές ήταν οι κύριες
κατευθύνσεις της πολιτικής μετά τη μεταστροφή. Παρά τις αδυναμίες τους, οδήγησαν στη δραστική μείωση του πληθωρισμού, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ενώ
επετεύχθη ταυτόχρονα και σημαντική οικονομική μεγέθυνση. Ωστόσο, όπως μπορεί
να φανεί από το (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 στο Παράρτημα), μετά την είσοδο της Ελλάδας στη
ζώνη του Ευρώ, είχαμε μια επανάληψη, σε μικρότερη κλίμακα, της δημοσιονομικής
αποσταθεροποίησης που παρατηρήθηκε μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Από δημοσιονομική άποψη, ήταν μια εξαιρετικά καλή περίοδος για την ελληνική οικονομία, καθώς επετεύχθησαν σημαντικά και (για την εννιαετία 1994-2002) διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 στο Παράρτημα). Εκτός όμως αυτού, κρίσιμης σημασίας είναι και η ταυτόχρονη σημαντική και επιταγχυνόμενη οικονομική
μεγέθυνση που παρουσίασε εκείνη την περίοδο η ελληνική οικονομία (περίπου 34%
σωρευτικά τη δεκαετία 1993 – 2002 σε πραγματικού όρους), παρά μάλιστα το αρνητικό παραγωγικό κενό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 στο Παράρτημα), ενδεικτικό του γεγονότος ότι η ελληνική οικονομία δε λειτουργούσε πλήρως
βάσει των δυνατοτήτων της. Με άλλα λόγια, η δημοσιονομική προσαρμογή δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική δραστηριότητα (Πλαίσιο 2). Προφανώς, η προσαρμογή εκείνη είχε υπαγορευτεί από τα κριτήρια του Μάαστριχτ, προκειμένου η χώρα να εισέλθει στο Ευρώ. Τα κριτήρια του Μάαστριχτ1 αποτέλεσαν ισχυρή, αξιόπιστη και δεσμευτική άγκυρα για την οικονομική πολιτική της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, εξίσου σημαντική κρίνεται και η ραγδαία υποχώρηση του πληθωρισμού (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 στο Παράρτημα), ο οποίος σχεδόν συνέκλινε
σχεδόν πλήρως με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως και η συναλλαγματική σταθερότητα. Το δημόσιο χρέος κινούταν με μικρές διακυμάνσεις γύρω από το 90% του ΑΕΠ

1

Τα κριτήρια σύγκλισης συνοψίζονται ως εξής: Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) το πολύ μιάμιση μονάδα πάνω από τους
τρεις χαμηλότερους των χωρών μελών, δημοσιονομικό έλλειμμα έως 3% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος έως 60% του
ΑΕΠ ή να συγκλίνει με ικανοποιητικό ρυθμό προς αυτό το όριο, απαγόρευση υποτίμησης για δύο χρόνια και τα
επιτόκια των δεκαετών ομολόγων να μην υπερβαίνουν περισσότερο από 2 μονάδες τα αντίστοιχα των 3 χωρών
με τους χαμηλότερους ΕνΔΤΚ.
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την περίοδο εκείνη, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 στο Παράρτημα), ενώ αύξηση σημείωσαν και οι Επενδύσεις (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 στο Παράρτημα).
Αντίθετα, η ανεργία αυξήθηκε σε διψήφια ποσοστά στο τέλος της περιόδου, πριν υποχωρήσει εκ νέου (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 στο Παράρτημα), ο εξωτερικός τομέας επιδεινώθηκε μέσω της σημαντικής διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος και του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.
Επίσης, εκείνη την περίοδο έγιναν και άλλες αξιοσημείωτες παρεμβάσεις, με προεξάρχουσες την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες.
2.2.4

Η συμμετοχή στο Ευρώ (2001 – 2008)

Η περίοδος της συμμετοχής της χώρας στο ενιαίο νόμισμα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλή υπό την έννοια ότι σημειώθηκαν σημαντικοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνέχισε να αυξάνεται και η ανεργία υποχώρησε. Παρ’
όλα αυτά, ελάχιστα έγιναν ως προς την αποκατάσταση των χρόνιων δημοσιονομικών
προβλημάτων της χώρας, των εξωτερικών ανισορροπιών και των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας, του υψηλού πληθωρισμού κτλ.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2001 – 2007 η ελληνική οικονομία σημείωνε σημαντικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 στο Παράρτημα)κατά μέσο όρο 4% ετησίως (πραγματικό ΑΕΠ), ενώ μόνο το 2005 σημειώθηκε ρυθμός μεγέθυνσης χαμηλότερος της
μονάδας (0,9%). Το 2008 σημειώθηκε για πρώτη φορά από το 1993 αρνητικός ρυθμός
μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (-0,4%), αποτελώντας την αρχή της πρωτοφανούς
συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, η ελληνική οικονομία την περίοδο
2003 – 2008 παρουσίαζε θετικά και επιταγχυνόμενα παραγωγικά κενά, ενδεικτικά
της πολύ υψηλής οικονομικής δραστηριότητας της περιόδου εκείνης. Άρχισαν να
μειώνονται από το 2008, με την έναρξη της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2010 αυξήθηκε κατά περίπου 25% (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 στο Παράρτημα), ενώ και η ανεργία (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 στο Παράρτημα) υποχώρησε σε μονοψήφια ποσοστά από το 2004 και το 2008 κατέγραψε το ιστορικό χαμηλό 7,8%. Η περίοδος δηλαδή εκείνη χαρακτηριζόταν από μια γενικότερη ευφορία στην οικονομία και
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στην κοινωνία, η οποία όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν μη διατηρήσιμη και
σε μεγάλο βαθμό έβαλε σε υποθήκη το μέλλον της χώρας.
Όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση όμως, οι επιδόσεις ήταν πολύ φτωχές, ειδικά μετά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Συγκεκριμένα, τα πρωτογενή πλεονάσματα της περιόδου 1994 – 2002 μετατράπηκαν σε πρωτογενή ελλείμματα από
το 2003 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 στο Παράρτημα). Επίσης, από το 2005, αυτά άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία και τελικά το 2009 το πρωτογενές έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας
ήταν διψήφιο, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό συνέβη λόγω της εκτίναξης των δαπανών
της Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 11 μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2005 – 2009,
από 43% σε 54%, ενώ ταυτόχρονα τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του
ΑΕΠ έμειναν στο ίδιο σχεδόν επίπεδο (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 στο Παράρτημα) το εν λόγω διάστημα (38%). Εξίσου ανησυχητική και ενδεικτική της κατάστασης είναι και η εξέλιξη
του διαρθρωτικού ελλείμματος2 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 στο Παράρτημα), όπου από έλλειμμα
6,5% του δυνητικού ΑΕΠ το 2005 εκτοξεύτηκε σε 18,6% το 2009.
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την ύφεση στην ελληνική οικονομία ήδη από το
2008 -παρά το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της περιόδου 2007 – 2009- (Πλαίσιο 2),
αποτέλεσαν την αρχή της κρίσης στην ελληνική οικονομία, της οποίας το οριστικό
τέλος δεν είναι ακόμα ορατό. Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο χρέος στην αρχή της περιόδου μειώθηκε στο 95% του ΑΕΠ περίπου, αλλά στη συνέχεια (από το 2005 και
μετά), άρχισε η επιταγχυνόμενη αύξησή του σε ποσοστά άνω του 100% του ΑΕΠ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9

στο Παράρτημα). Το 2008 διαμορφώθηκε στο 109%, ενώ το επόμενο έτος

εκτινάχθηκε στο 126%, συνεπεία του λεγόμενου “snowball effect”, αλλά και του πρωτογενούς ελλείμματος. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη λήψη μέτρων, πολιτική της «ήπιας προσαρμογής», ο εκλογικός κύκλος, καθώς και η έντονα προκυκλική πολιτική οδήγησαν στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό του 2009. Ως εκ τούτου,

2

Με βάσει τον ορισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου: το διαρθρωτικό ισοζύγιο του προϋπολογισμού αναφέρεται στο κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης προσαρμοσμένο για μη δομικά στοιχεία
πέρα από τον οικονομικό κύκλο. Αυτά περιλαμβάνουν την προσωρινή στήριξη στο χρηματοπιστωτικό τομέα και
τις μεταβολές των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και εφάπαξ, ή προσωρινά, έσοδα ή δαπάνες. Το
κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο είναι το δημοσιονομικό ισοζύγιο προσαρμοσμένο για τις επιδράσεις του οικονομικού κύκλου.
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όταν η χώρα διολίσθησε βαθύτερα στην ύφεση (από το 2009), δεν υπήρχε καμία δυνατότητα άσκησης αντικυκλικής πολιτικής (ακριβώς λόγω του ήδη πολύ υψηλού ελλείμματος) και εν τέλει αυτό οδήγησε σε όξυνση της ύφεσης, λόγω και της αλληλεπίδρασης της (αναγκαίας) δημοσιονομικής προσαρμογής με την οικονομική δραστηριότητα.
Πέραν όμως από τις απογοητευτικές επιδόσεις στα δημοσιονομικά, ο εξωτερικός τομέας της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε έναν ακόμα παράγοντα αποσταθεροποίησης. Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών κινούταν περί το 6% του
ΑΕΠ, ενώ ήδη από το 2006 διαμορφώθηκε σε διψήφιο ποσοστό και μάλιστα με επιταγχυνόμενο ρυθμό, πριν αρχίσει η ραγδαία αποκλιμάκωσή του την επόμενη δεκαετία λόγω της ύφεσης. Το Εμπορικό Ισοζύγιο άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία από το
2005, ενώ βρέθηκε σε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ από το επόμενο έτος, πριν ξεκινήσει
η ραγδαία βελτίωσή του την επόμενη δεκαετία κυρίως λόγω της ύφεσης και όχι λόγω
της αύξησης των εξαγωγών, όπως αναμενόταν. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει καθαρά
την τεράστια απώλεια ανταγωνιστικότητας που υπέστη η Ελλάδα ως προς την ελκυστικότητα των προϊόντων της. Κύριο ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε και ο διαχρονικά και
σταθερά υψηλότερος πληθωρισμός της Ελλάδας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο (Πλαίσιο 1 και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 στο Παράρτημα). Επισημαίνεται ότι οι ευνοϊκές συνθήκες ζήτησης, όπως και η παντελής απουσία μεταρρυθμίσεων κυρίως στις αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών, διατήρησαν αυτό το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία.
Εν κατακλείδι, τη δεκαετία του 2000, η Ελλάδα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για σημαντικές μεταρρυθμίσεις και μάλιστα σε ένα άκρως ευνοϊκό οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον, όπου θα γίνονταν δεκτές από την ελληνική κοινωνία πολύ πιο εύκολα,
με λιγότερες αντιδράσεις, ενώ θα ήταν πιθανότατα και πιο ανώδυνες και πιο αποτελεσματικές. Εξάλλου, πολλές ελληνικές εμπειρίες έχουν δείξει ότι οι καθυστερήσεις
και οι αναβολές οδηγούν στην ανάγκη λήψης ακόμα σκληρότερων μέτρων και μάλιστα υπό πολύ δυσμενέστερες συνθήκες.
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Πλαίσιο 1 Απόκλιση πληθωρισμών και ανταγωνιστικότητα σε μια νομισματική ένωση

Η πολιτική της «σκληρής δραχμής» και η είσοδος της χώρας τελικά στη ζώνη του
Ευρώ το 2002- παρά τις όποιες κριτικές έχουν δεχτεί ως τώρα- βοήθησαν την Ελλάδα, εκτός άλλων, να αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό το χρόνιο και επίμονα
υψηλό πληθωρισμό της. Υπήρξε δηλαδή ουσιαστική σύγκλιση στον τομέα αυτόν,
αλλά σε καμία περίπτωση δυστυχώς η Ελλάδα δεν κατάφερε να πετύχει τους χαμηλούς πληθωρισμούς των περισσότερων χωρών μελών, μετά την υιοθέτηση του
ενιαίου νομίσματος. Όπως φαίνεται και στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 στο Παράρτημα, παρατηρείται απόκλιση μεταξύ του πληθωρισμού της Ελλάδας και της ζώνης του Ευρώ
(17 μέλη).
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Επίσης, βάσει του δείκτη της Πραγματικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (σχέση Α)
που θεωρείται και σημαντικός δείκτης ανταγωνιστικότητας, τελικά η μεταβολή
της ανταγωνιστικότητας (υ) μιας χώρας σε σχέση με μια άλλη χώρα μέλος της ίδιας νομισματικής ένωσης (πχ Ελλάδα- άλλη χώρα μέλος της ζώνης του Ευρώ),
εξαρτάται μόνο από τη διαφορά των πληθωρισμών, δηλαδή θετικά από τον πληθωρισμό του εταίρου πf και αρνητικά από τον εγχώριο πd (σχέση Γ). Βέβαια, τα
παραπάνω αναφέρονται στην «πτυχή» της ανταγωνιστικότητας που σχετίζεται –
κατά κύριο λόγο- με την ικανότητα της χώρας να εξάγει και να πουλά τα προϊόντα
της στο εξωτερικό. Να βελτιώνει δηλαδή συνεχώς τη θέση της στη διεθνή αγορά
αποκτώντας αυξανόμενο μερίδιο. Η απόκλιση των πληθωρισμών λοιπόν που φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας που υπέστη η Ελλάδα, την οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει με επιτακτικό και επείγοντα τρόπο από το 2010, με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, όπου η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αποτελούσε έναν
από τους τρεις βασικούς στόχους του. Ο στόχος της μείωσης του πληθωρισμού
επετεύχθη, αλλά δυστυχώς από το 2013 καταγράφεται αποπληθωρισμός.
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2.2.5

Η κρίση χρέους (2009 – σήμερα)

Α. Η αρχή στις ΗΠΑ
Το σημαντικότερο γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή για την ελληνική κρίση χρέους
ήταν η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το 2008 η παγκόσμια οικονομία
εισήλθε στην πιο σοβαρή κρίση μετά τη Μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930. Η
κρίση εξαπλώθηκε γρήγορα στην πραγματική οικονομία στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο. Η οικονομική κρίση επηρέασε το εμπόριο και τις
επενδύσεις, την κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο παντού.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ – την καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μετά την κατάρρευση της
Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα εισήλθε σε μια φάση σοβαρής απομόχλευσης, δυσλειτουργίας των πιστωτικών αγορών, άνευ προηγουμένου απομείωσης σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, γενικευμένης αποστροφής κινδύνου, και απειλών για τη σταθερότητα του τραπεζικού
τομέα.
Β. Η συνέχεια στη ζώνη του Ευρώ
Στην Ευρώπη οι φορείς χάραξης πολιτικής απέτυχαν αρχικά να προβλέψουν τον
πλήρη αντίκτυπο της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η αρχική εκτίμηση στην
αρχή του 2008 ήταν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα αποφύγει το χειρότερο σενάριο.
Την άνοιξη του 2008, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι ο ρυθμός
μεγέθυνσης στη ζώνη του Ευρώ θα επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2008 και στο 1,5% το
2009, από 2,6% το 2007. Στις φθινοπωρινές προβλέψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προέβλεπε ότι η οικονομία της ζώνης του Ευρώ θα έχει ρυθμό μεγέθυνσης 1,2% το
2008 και 0,1% το 2009. Στην πραγματικότητα, η οικονομία επιβραδύνθηκε 0,6% το
2008, και άρχισε μια σοβαρή ύφεση το 2009. Το ΑΕΠ της ζώνης του Ευρώ μειώθηκε
κατά 4,1% το 2009.
Οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν πολύ διαφορετικές με ό, τι συνέβη στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο. Οι ΗΠΑ παρουσίασαν μικρότερη ύφεση το 2009, καθώς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 2,4%, και η ανάκαμψη αναμενόταν να είναι ισχυρότερη. Η οικονομία
της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε κατά 5,2%, και οι οικονομίες εκτός της ζώνης του Ευρώ
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(Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Σουηδία) συρρικνώθηκε κατά 4,9%. Από την άλλη πλευρά,
η άνοδος της ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν πιο έντονη από ό, τι στη ζώνη του Ευρώ, ενώ η
αύξηση της ανεργίας στην Ιαπωνία ήταν χαμηλότερη.
Όπως θα περίμενε κανείς, η κρίση οδήγησε σε σοβαρή επιδείνωση των δημόσιων
οικονομικών. Αυτό οφείλεται και στη λειτουργία των αυτόματων σταθεροποιητών,
το κόστος της διάσωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και των διακριτών μέτρων
δημοσιονομικής πολιτικής. Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε από μόλις 0,7% του ΑΕΠ το 2007 σε 6,3% του ΑΕΠ το 2009. Αυτή είναι πολύ
μικρότερη αύξηση από ό, τι το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ το οποίο τετραπλασιάστηκε σε 11,2% του ΑΕΠ το 2009, από 2,8% το 2007. Ο μέσος όρος της ζώνης του
Ευρώ για το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν επίσης μικρότερος από το έλλειμμα του
Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο ξεπέρασε το 11% του ΑΕΠ το 2009.
Έτσι, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά στη ζώνη του Ευρώ από 66,2% του ΑΕΠ
το 2007 σε (πρόβλεψη για) 88,5% το 2012. Στις ΗΠΑ το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης
αυξήθηκε από 62,4% του ΑΕΠ το 2007 σε (πρόβλεψη για) 102,4% το 2011, ενώ παρόμοιες εξελίξεις συνέβησαν και αλλού. Προφανώς, η επιδείνωση της δημοσιονομικής
κατάστασης σε όλο τον κόσμο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, πολλά χρόνια
μετά την ύφεση του 2009.
Γ. Η κρίση στην Ελλάδα
Σε αυτό το πλαίσιο ξέσπασε και η ελληνική κρίση χρέους.

Μετά από δυόμισι χρόνια σημαντικής προσαρμογής, η οποία μείωσε το έλλειμμα της
Γενικής Κυβέρνησης από 7,5% του ΑΕΠ το 2004 σε 3,6% το 2006, η ελληνική δημοσιονομική κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται και πάλι από τα μέσα του 2007. Το 2009,
το έτος της παγκόσμιας ύφεσης, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνηση εκτινάχθηκε στο
13,6% του ΑΕΠ, το οποίο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και πάλι επί τα χείρω στο
15,4% του ΑΕΠ.
Τον Οκτώβριο του 2009, η νέα κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση
είχε αποκρύψει την έκταση της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών το 2009. Ω-
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στόσο, η νέα κυβέρνηση δεν φαίνεται πρόθυμη ή έτοιμη να προχωρήσει σε δημοσιονομική προσαρμογή. Στην πραγματικότητα τους πρώτους της μήνες, συνέβαλε περαιτέρω στην επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης, καθώς τα δημόσια έσοδα
κατέρρευσαν ενώ εγκρίθηκαν και μέτρα που αύξησαν τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, η έκθεση του προϋπολογισμού για το 2010, η οποία συντάχθηκε το
Νοέμβριο του 2009, δεν κρίθηκε αξιόπιστη ούτε από τις αγορές ούτε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Eurogroup.
Τα πρώτα σημάδια μιας επικείμενης κρίσης του δημόσιου χρέους εμφανίστηκαν στα
επιτοκιακά περιθώρια των ελληνικών κρατικών ομολόγων (spreads) έναντι των γερμανικών τα spreads τα οποία είχαν παραμείνει αρκετά χαμηλά λόγω της συμμετοχής
της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ, άρχισαν να αυξάνονται από τις αρχές του 2008, καθώς η διεθνής οικονομική κρίση οξύνεται. Από περίπου 30 μονάδες βάσης (0,3%) στο
τέλος του 2007, διπλασιάστηκαν σε περίπου 60 μονάδες βάσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 και, μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, αυξήθηκαν περαιτέρω: περίπου 100 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο του 2008 και σε 200 μονάδες βάσης
το Δεκέμβριο του 2008. Μέχρι το Μάρτιο του 2009 είχαν φθάσει τις 285 μονάδες
βάσης.
Αυτό το επεισόδιο εν μέρει αντιστράφηκε, όταν η κυβέρνηση κατάφερε να καλύψει
τις ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009. Τα spreads
τότε άρχισαν να πέφτουν, και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009 είχαν υποχωρήσει έως
130 μονάδες βάσης. Η αλλαγή στην κυβέρνηση τον Οκτώβριο, η ανακοίνωση του διπλασιασμού του προβλεπόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2009 και η αποτυχία της νέας κυβέρνησης να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο δημοσιονομικής
εξυγίανσης προκάλεσαν την έκρηξη των spreads. Αρχικά οι αγορές περίμεναν τον
προϋπολογισμό της νέας κυβέρνησης κι έτσι, τα spreads παρέμειναν στις 136 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και στις 162 μονάδες βάσης το Νοέμβριο. Όταν ο νέος προϋπολογισμός απέτυχε να πείσει τις αγορές, τα spreads άρχισαν να αυξάνονται απότομα: από 235 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο του 2009, τον Απρίλιο του 2010 είχαν
εκτοξευτεί έως τις 477 μονάδες βάσης.
Έτσι, στο τέλος Απριλίου του 2010, οι χώρες της ζώνης του Ευρώ συμφώνησαν να
παρέχουν στην Ελλάδα € 80 δισ. διμερών δανείων, που θα συντονίζονται από την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ένα πρόσθετο ποσό μέχρι € 30 δισ. που διατίθεται από το
ΔΝΤ. Συμφωνήθηκε επίσης, μια κυλιόμενη διαδικασία τριμηνιαίας αναθεώρησης των
ελληνικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κατάστασης πριν
την εκταμίευση των δόσεων. Οι χώρες της ζώνης του Ευρώ συνέβαλαν στο πακέτο
του δανείου, σύμφωνα με την αναλογία συνεισφοράς τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. τα επιτόκια ορίστηκαν σε περίπου 5 τοις εκατό, ποσοστό υψηλότερο από
το κόστος άντλησης των κεφαλαίων από τις αγορές.
Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), για την παροχή δανείων σε χώρες που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες. Το Ταμείο θα υποστηρίζεται από εγγυήσεις από τις χώρες
μέλη της ζώνης του Ευρώ, μέχρι € 440 δισ.
Γ1. Το Πρώτο Πρόγραμμα (Μάιος 2010)
Στις 2 Μαΐου 2010, η Ευρωομάδα συμφώνησε να χορηγηθούν διμερή δάνεια που θα
συγκέντρωνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η λεγόμενη «Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα» – ΔΔΕ) συνολικού ποσού 80 δισ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιευόταν από τον
Μάιο του 2010 έως το τέλος Ιουνίου 2013. (Το ποσό αυτό μειώθηκε τελικά κατά 2,7
δισ. ευρώ, επειδή η Σλοβακία αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα, ενώ η Ιρλανδία και η Πορτογαλία αποχώρησαν
από τη Διευκόλυνση, καθώς ζητούσαν και οι ίδιες χρηματοδοτική συνδρομή).
Η χρηματοδοτική συνδρομή που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης
ήταν μέρος μιας κοινής δέσμης, στην οποία το ΔΝΤ συνεισέφερε επιπλέον ποσό 30
δισ. ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας Stand-By (SBA).
Σύμφωνα με τους όρους του Πρώτου Προγράμματος διάσωσης, η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να ακολουθήσει ένα πενταετές πρόγραμμα δραστικής δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τα αρχικά μέτρα είχαν
στόχο να μειώσουν το έλλειμμα του προϋπολογισμού κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010 και άλλες τέσσερις μονάδες το 2011. Η Ελλάδα έπρεπε να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2014.
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Το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελλάδας είχε τρεις βασικούς στόχους: πρώτον, την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας, δεύτερον, την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τρίτον, τη διαφύλαξη
της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο πλαίσιο του Πρώτου Προγράμματος έγιναν πέντε αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας: καλοκαίρι και φθινόπωρο 2010, Φεβρουάριο, Άνοιξη και Φθινόπωρο 2011.
Όμως, παρά το γεγονός το πρόγραμμα εκείνο απέτρεψε μια χαοτική χρεωκοπία της
Ελλάδας το καλοκαίρι του 2010- με απρόβλεπτες συνέπειες κυρίως για την Ελλάδαβρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής Ελλήνων και ξένων οικονομολόγων, δημοσιογράφων και πολιτικών. Σε διαφορετική περίπτωση, η απαιτούμενη δημοσιονομική
προσαρμογή περίπου 13 μονάδες του ΑΕΠ, θα έπρεπε να γίνει άπαξ «εν μια νυκτί»,
αντί για τα 4,5 χρόνια που προέβλεπε αρχικά το πρόγραμμα. Επίσης, οι εξαιρετικά
δυσμενείς αρχικές συνθήκες (πολύ υψηλό έλλειμμα και εκρηκτικό χρέος) δεν επέτρεπαν δυστυχώς την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής προς αποφυγήν εμβάθυνσης της
ύφεσης. Ακόμα, η άποψη ότι, η φούσκα που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν εφικτό να διορθωθεί χωρίς ύφεση, φαίνεται να έχει ισχυρή βάση.
Η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πτώσης του πραγματικού ΑΕΠ και αύξησης της ανεργίας. Σύμφωνα με την 2η
αναθεώρηση του Ελληνικού Προγράμματος Προσαρμογής το Μάιο του 2011, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνηση προβλεπόταν να μειωθεί από 15,4% του ΑΕΠ το 2009
σε 2,6% του του ΑΕΠ το 2014. Ωστόσο, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλεπόταν
να αυξηθεί από 127,1% του ΑΕΠ το 2009 σε 153% του ΑΕΠ το 2014. Αυτό συνέβη λόγω
της αρνητικής διαφοράς μεταξύ ανάπτυξης και πραγματικού επιτοκίου, και λόγω των
πρωτογενών ελλειμμάτων που προβλεπόταν να έχει η Ελλάδα μέχρι και το 2011. Προβλεπόταν ότι κατά το τέταρτο και το πέμπτο έτος του προγράμματος που η Ελλάδα
θα παρουσίαζε σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα φαινόταν εμπροσθοβαρές με την πρώτη ματιά, στην πραγματικότητα προέβλεπε επίσης σημαντικές προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής και κατά το τέλος της περιόδου του προγράμματος.
Παρ΄ όλα αυτά, η πιο βάσιμη φαινομενικά κριτική που ασκείται στο Πρώτο Πρόγραμμα είναι ότι στηριζόταν στην εξαιρετικά γενναία υπόθεση της βιωσιμότητας του
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δημοσίου χρέους της Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας μάλιστα την κρίση χρέους ως κρίση
ρευστότητας (πρόβλημα εξυπηρέτησης) και όχι σαν ένα υποκείμενο πρόβλημα φερεγγυότητας. Εν τω μεταξύ, η εντεινόμενη ύφεση (σε συνδυασμό με τα επιτόκια
(“snowball effect”) αποτέλεσαν την κύρια αιτία για την έκρηξη του δημοσίου χρέους
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 στο Παράρτημα), παρά τη σημαντικά αυξητική επίδραση των πρωτογενών ελλειμμάτων, λόγω της αναποτελεσματικής λειτουργίας του δημοσίου τομέα.
Επίσης, η εντεινόμενη ύφεση- που ήταν πολύ βαθύτερη από τις αρχικές προβλέψειςπροκαλούσε και ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα επίτευξης των δημοσιονομικών
στόχων (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 στο Παράρτημα). Μάλιστα το 2011, η αποδοτικότητα των δημοσιονομικών μέτρων είχε υποχωρήσει το 33%, πριν υποχωρήσει εκ νέου το επόμενο
έτος σε 14%. Με άλλα λόγια, για κάθε ένα ευρώ περικοπών ή αυξήσεις φόρων, το
δημοσιονομικό αποτέλεσμα βελτιώνεται μόλις κατά 33 και 14 σεντς, αντιστοίχως. Βέβαια, μείζονα ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη έπαιξε και η αναποτελεσματικό μίγμα της
προσαρμογής που ήταν πάντοτε μακριά από το ιδανικό 70% υπέρ της περικοπής πρωτογενών δαπανών.
Τελικά, το πρόβλημα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους έγινε αντιληπτό και ελήφθησαν μέτρα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της βιωσιμότητάς του στα
πλαίσια του Δεύτερου Προγράμματος της Ελλάδας, το οποίο ακολούθησε το Πρώτο
Πρόγραμμα, που τελικά δεν ολοκληρώθηκε.
Γ2. Το Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελλάδας (Μάρτιος 2012)3
Στις 14 Μαρτίου 2012, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν τη χρηματοδότηση του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα.
Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ διέθεσαν τα μη εκταμιευθέντα ποσά του
πρώτου προγράμματος (Δανειακή Διευκόλυνση για την Ελλάδα), συν άλλα 130 δισ.
ευρώ για το διάστημα 2012 - 2014. Ενώ η χρηματοδότηση του πρώτου προγράμματος
βασίστηκε σε διμερή δάνεια, συμφωνήθηκε ότι, από την πλευρά των κρατών μελών

3

Κυρίως βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα.
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της Ευρωζώνης, το δεύτερο πρόγραμμα θα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EΤΧΣ), που είχε ήδη τεθεί πλήρως σε λειτουργία από τον Αύγουστο του 2010.
Συνολικά, το δεύτερο πρόγραμμα προέβλεπε χρηματοδοτική συνδρομή ύψους
164,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014 (στη συνέχεια η περίοδος αυτή παρατάθηκε
έως τα τέλη Ιουνίου του 2015). Από το ποσό αυτό, τα 144,7 δισ. ευρώ αποτελούν τη
συνεισφορά της Ευρωζώνης και θα διατεθούν μέσω του EΤΧΣ, ενώ το ΔΝΤ θα συνεισφέρει τα υπόλοιπα 19,8 δισ. ευρώ. (Αυτό αποτελεί μέρος ρύθμισης τετραετούς
διάρκειας, ύψους 28 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού για την Ελλάδα, που εγκρίθηκε από το ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2012).
Επιπλέον, κατά την έναρξη του δεύτερου προγράμματος συμφωνήθηκε ότι για να
βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα (PSI). Η υψηλή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας την άνοιξη του 2012 συνέβαλε σημαντικά στον
σκοπό αυτό. Από το συνολικό ποσό των 205,6 δισ. ευρώ σε ομόλογα επιλέξιμα για
την προσφορά ανταλλαγής, ανταλλάχθηκαν περίπου 197 δισ. ευρώ, δηλαδή το
95,7%.
Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής συνδρομής εξαρτώνται από την τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων επιδόσεων και τη θετική αποτίμηση της προόδου όσον αφορά τα
κριτήρια πολιτικής, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2011/734/ΕΕ του Συμβουλίου,
της 12ης Ιουλίου 2011 (που τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, καθώς και στις
13 Μαρτίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2012) και στο Μνημόνιο Συνεννόησης που θέτει
τους όρους οικονομικής πολιτικής.
Την άνοιξη του 2012, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας, προκηρύχθηκαν
εκλογές που δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Η αβεβαιότητα για το πιθανό αποτέλεσμα μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης προκάλεσε μεγάλη αύξηση
της διαρροής κεφαλαίων στο εξωτερικό και αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της
Ελλάδας να υλοποιήσει το πρόγραμμα προσαρμογής. Τελικά, οι εκλογές της 17ης Ιουνίου κατέληξαν στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, αποτελούμενης από
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τρία πολιτικά κόμματα, η οποία είχε την εντολή να διασφαλίσει το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και να υλοποιήσει με αποφασιστικότητα το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η νέα κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση προχώρησαν γρήγορα
στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για να καλυφθεί η υστέρηση στην υλοποίηση του
προγράμματος. Η δυσκολία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων το διάστημα αμέσως
μετά τις εκλογές καθυστέρησε σημαντικά την εκταμίευση των επόμενων δόσεων των
δανείων από διεθνείς δανειστές και, παρόλο που η καθυστέρηση αυτή ήταν δικαιολογημένη, είχε ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που έλαβαν οι αρχές, στις
26-27 Νοεμβρίου 2012, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ συμφώνησαν να παρατείνουν την πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής κατά δύο έτη και,
ως εκ τούτου, να μειώσουν τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2014,
από 4,5% στο 1,5% του ΑΕΠ, με μέση ετήσια προσαρμογή της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ
μέχρι να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Συμφώνησαν επίσης σε δέσμη μέτρων για μείωση του χρέους της Ελλάδας στο 124% του ΑΕΠ
μέχρι το 2020. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης συμφώνησαν στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
·

Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της Δανειακής Διευκόλυνσης για την Ελλάδα.

·

Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους προμήθειας εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα για τα δάνεια του ΕΤΧΣ.

·

Επιμήκυνση κατά 15 έτη της ωρίμανσης των διμερών δανείων και των δανείων του ΕΤΧΣ και αναστολή για μια δεκαετία της καταβολής των τόκων της
Ελλάδας για τα δάνεια του ΕΤΧΣ.

·

Δέσμευση των κρατών μελών να μεταφέρουν, από το οικονομικό έτος 2013,
στον ειδικό χωριστό λογαριασμό της Ελλάδας ποσό ίσο με τα έσοδα από το
χαρτοφυλάκιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) τα οποία αναλογούν στη δική τους εθνική κεντρική τράπεζα.
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Παράλληλα, η Ελλάδα δήλωσε ότι εξετάζει τη λήψη ορισμένων μέτρων μείωσης του
χρέους (πρόγραμμα επαναγοράς χρέους), μέσω αγορών στο πλαίσιο δημοπρασίας,
των διαφόρων κατηγοριών κρατικών ομολόγων.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2012, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών
και αφού εξέτασε το αποτέλεσμα του προγράμματος επαναγοράς χρέους που υλοποίησε η Ελλάδα, η Ευρωομάδα ενέκρινε επίσημα τη δεύτερη δόση στο πλαίσιο του
δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Σε αυτή τη
βάση, τα κράτη μέλη εξουσιοδότησαν το ΕΤΧΣ να αποδεσμεύσει την επόμενη δόση
συνολικού ύψους 49,1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση της δόσης θα γινόταν τμηματικά. Τον
Δεκέμβριο του 2012 καταβλήθηκε στην Ελλάδα ποσό ύψους 34,3 δισ. ευρώ, ενώ το
υπόλοιπο ποσό επρόκειτο να εκταμιευθεί το πρώτο τρίμηνο του 2013. Πρώτον, ένα
επιπλέον ποσό ύψους 7,2 δισ. ευρώ θα διατίθετο για την κάλυψη του κόστους ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών. Δεύτερον, τα ποσά για την κάλυψη
της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού θα εκταμιεύονταν σε τρεις επιμέρους δόσεις, σε συνάρτηση με την εκπλήρωση συγκεκριμένων ορόσημων του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν συμφωνηθεί από την Τρόικα. Οι επόμενες δόσεις ύψους 2,0
δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ και 2,8 δισ. ευρώ καταβλήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2013,
στις 28 Φεβρουαρίου 2013 και στις 3 Μαΐου 2013 αντίστοιχα, μετά την έγκριση από
τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης της αξιολόγησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων που είχαν τεθεί για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο αντίστοιχα.
Στις 15 Απριλίου 2013, κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δεύτερης επανεξέτασης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία
υπηρεσιακού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα παραμένει σε σωστή πορεία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του. Στις 13 Μαΐου
2013, η Ευρωομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνέτρεχαν όλες οι αναγκαίες
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση από τα κράτη μέλη των απαιτούμενων εθνικών
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διαδικασιών για την έγκριση της επόμενης δόσης, που θα εκταμιευόταν σε δύο τμηματικές καταβολές. Μετά την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών και την πλήρη
εφαρμογή των σχετικών προαπαιτούμενων, η πρώτη επιμέρους δόση ύψους 4,2 δισ.
ευρώ εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας της Ευρωομάδας (EWG) και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), και
εκταμιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013. Η δεύτερη επιμέρους δόση, ύψους 3,3 δισ. ευρώ,
εκταμιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2013, μετά την έγκριση του EWG και του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΤΣΧ, στις 13 Ιουνίου 2013. Η έγκριση βασίστηκε στη σχετική σύσταση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, μετά την αξιολόγηση της επίτευξης των τριών συγκεκριμένων ορόσημων του Μνημονίου Συνεννόησης.
Η τρίτη επανεξέταση του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής ολοκληρώθηκε στις
8 Ιουλίου 2013, και τα σχετικά κλιμάκια κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου "ad referendum" με τις ελληνικές αρχές. Την ίδια ημέρα, η Ευρωομάδα σημείωσε με ικανοποίηση ότι το πρόγραμμα βρισκόταν γενικά στη σωστή πορεία και εξουσιοδότησε το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ να εγκρίνουν την επόμενη
δόση του ΕΤΧΣ, ύψους 3,0 δισ. ευρώ, που θα εκταμιευόταν σε δύο τμηματικές καταβολές. Συγχρόνως, η Ευρωομάδα εξουσιοδότησε το EWG και το ΕΤΧΣ να εγκρίνουν
την εκταμίευση ποσού ύψους 2,0 δισ. ευρώ, ίσου με τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο
του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP) το οποίο αναλογεί στις εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, στον ειδικό χωριστό λογαριασμό της Ελλάδας, επίσης σε δύο επιμέρους δόσεις. Η πρώτη, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε στις 26 Ιουλίου 2013 από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ μετά την πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων. Το ποσό εκταμιεύθηκε στις 31 Ιουλίου 2013, μετά την
ολοκλήρωση από τα κράτη μέλη των σχετικών εθνικών διαδικασιών. Με την ίδια ευκαιρία καταβλήθηκαν 1,5 δισ. ευρώ εσόδων από το χαρτοφυλάκιο SMP. Η δεύτερη,
ύψους 0,5 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2013 από το EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ μετά την πλήρη εφαρμογή όλων των σχετικών προαπαιτούμενων και την ίδια ημέρα το εν λόγω ποσό εκταμιεύθηκε. Όπως και με την προηγούμενη επιμέρους δόση, καταβλήθηκαν με την ίδια ευκαιρία 0,5 δισ. ευρώ εσόδων από
το χαρτοφυλάκιο SMP.
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Στις 19 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της τέταρτης επανεξέτασης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής, τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του
ΔΝΤ κατέληξαν σε συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές σχετικά
με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που απαιτούνται για τη διατήρηση
της σωστής πορείας του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του.
Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σε συνεργασία με την
ΕΚΤ, η Ευρωομάδα, στη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2014, κατέληξε ότι συνέτρεχαν
οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την έγκριση δόσης του ΕΤΧΣ ύψους 8,3 δισ. ευρώ, η
οποία θα εκταμιευόταν σε τρεις τμηματικές καταβολές, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των προαπαιτούμενων και των ορόσημων. Μια πρώτη επιμέρους δόση ύψους 6,3 δισ. ευρώ, εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα στις 28 Απριλίου 2014, μετά την
πλήρη εφαρμογή των προαπαιτούμενων δράσεων και την οριστικοποίηση των σχετικών εθνικών διαδικασιών των κρατών μελών. Μετά την υλοποίηση της πρώτης σειράς ορόσημων, που αναμενόταν έως το τέλος Μαΐου 2014, το EWG και το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΤΧΣ ενέκριναν στις 4 και 7 Ιουλίου, αντίστοιχα, την εκταμίευση της
δεύτερης επιμέρους δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2014. Ομοίως, στις 13 Αυγούστου 2014 εγκρίθηκε από το
EWG και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ η εκταμίευση της τρίτης και τελευταίας
επιμέρους δόσης ύψους 1 δισ. ευρώ, μετά την υλοποίηση της δεύτερης σειράς ορόσημων που αναμενόταν έως το τέλος Ιουνίου. Η εκταμίευση πραγματοποιήθηκε στις
14 Αυγούστου.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 έφθασαν στην Αθήνα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για να ξεκινήσουν συζητήσεις πολιτικής στο πλαίσιο της πέμπτης
αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα.
Οι συζητήσεις διακόπηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, όταν ξεκίνησε η διαδικασία
για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, και, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα, μετά την τρίτη ανεπιτυχή ψηφοφορία στις 29 Δεκεμβρίου, προκηρύχθηκαν πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές για
τις 25 Ιανουαρίου 2015. Η προκήρυξη των εκλογών προκάλεσε σημαντική πολιτική
αβεβαιότητα, εν όψει μάλιστα της προγραμματισμένης λήξης του προγράμματος στις
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28 Φεβρουαρίου. Τις εκλογές κέρδισε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, που βρισκόταν μέχρι τότε
στην αντιπολίτευση.
Στις 18 Φεβρουαρίου, ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης και των κρατών μελών της Ευρωζώνης και με τη συνδρομή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την παράταση της «κύριας σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης» για την Ελλάδα. Η Ευρωομάδα συμφώνησε να παραταθεί το πρόγραμμα για τέσσερις μήνες, αφού η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη σειρά μεταρρυθμίσεων και να ολοκληρώσει τις εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Στις 27 Φεβρουαρίου οριστικοποιήθηκε η παράταση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΤΧΣ.
Έκτοτε, πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ελληνικών αρχών για την επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης επανεξέτασης. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία. Ως εκ τούτου, η επανεξέταση δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί και το δεύτερο πρόγραμμα έληξε στις 30
Ιουνίου 2015.
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Πλαίσιο 2 1993 – 1999 & 2006 – 2009 vs 2009 - σήμερα

Η μελέτη αυτών των δύο περιόδων της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι εμπειρίες που απορρέουν από αυτές δεν είναι
πλήρως συμβατές με την κεϋνσιανή προσέγγιση. Συγκεκριμένα:
Όσον αφορά την περίοδο 1993 – 1999, το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε από
116,% του ΑΕΠ το 1993 σε 3% του ΑΕΠ το 1999. Επίσης, την περίοδο 1993-1999,
υπήρξε επιταγχυνόμενη οικονομική μεγέθυνση και από την ύφεση του 1993, η ελληνική οικονομία πέρασε σε σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και
το πραγματικό ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 20% σωρευτικά την περίοδο εκείνη. Επετεύχθη δηλαδή ταυτόχρονα δημοσιονομική εξυγίανση και οικονομική μεγέθυνση.
Πίνακας I Οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας την περίοδο 1993 - 1999

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Πραγματικό ΑΕΠ (%)

-1,6

2

2,1

3

4,5

4,1

3,1

Δημ/κό αποτ/μα (% ΑΕΠ)

-11,6

-8,5

-9,8

-7,0

-6,2

-3,7

-3,0

Πρωτ/νές αποτ/μα (%ΑΕΠ)

-1,9

2,3

2,3

4,1

3,6

4,2

4,2

Αντίθετα, την περίοδο 2006 – 2009, παρά την εξαιρετικά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, που οδήγησε στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό του 2009 και την κορύφωση της κρίσης χρέους, η ελληνική οικονομία μπήκε σε φάση επιταγχυνόμενης συρρίκνωσης ήδη από το 2008.
Πίνακας II Οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας την περίοδο 2006 – 2009

2006

2007

2008

2009

Πραγματικό ΑΕΠ (%)

5,8

3,5

-0,4

-4,4

Δημ/κό αποτέλεσμα (% ΑΕΠ)

-6,1

-6,7

-9,9

-15,2

Πρωτ/νές αποτέλεσμα (%ΑΕΠ)

-1,6

-2,2

-5

-10,3

Άρα λοιπόν οι δύο αυτές αντικρουόμενες εμπειρίες από την περίπτωση της Ελλάδας δείχνουν ότι δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση δε συνδέονται με μια απλή μονοτονική σχέση. Με άλλα λόγια, υπεισέρχονται και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως η συνέχεια, η συνέπεια, η αξιοπιστία, οι προσδοκίες
κτλ.
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Γ3. Το Τρίτο Πρόγραμμα (Ιούλιος 2015)
Μετά την αποτυχία ολοκλήρωσης της πέμπτης αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος της Ελλάδας έως τις 30 Ιουνίου 2015, αλλά και τις δυσμενέστατες εξελίξεις που
ακολούθησαν αυτήν την αποτυχία (τραπεζική και χρηματιστηριακή αργία, επιβολή
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, δημοψήφισμα κτλ), η ελληνική κυβέρνηση
συμφώνησε στη σύναψη ενός Τρίτου Προγράμματος Προσαρμογής με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Στις 19 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ)
με την Ελλάδα, αφότου το Συμβούλιο των Διοικητών του ΕΜΣ ενέκρινε περαιτέρω
στήριξη σταθερότητας συνοδευόμενη από ένα τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Έτσι δόθηκε συνέχεια στην πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 14
Αυγούστου και δρομολογήθηκε η κινητοποίηση ποσού μέχρι 86 δισ. ευρώ ως χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ελλάδα για τρία χρόνια (2015-2018). Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), με σκοπό να διευκρινιστούν οι όροι χρηματοδότησης του δανείου. Η εκταμίευση των ποσών εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειώνεται στην υλοποίηση των όρων πολιτικής, σύμφωνα με το ΜΣ. Οι όροι πολιτικής
σκοπό έχουν να δώσουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να επανέλθει σε
πορεία βιώσιμης ανάπτυξης που θα βασίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά, ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, αυξημένη απασχόληση και χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ, η Επιτροπή, ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή
στην κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή της προσαρμογής και η προστασία των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας και ως εκ τούτου να βελτιωθεί η κοινωνική συνοχή. Η Επιτροπή
δημοσίευσε την εκτίμησή της για τις κοινωνικές επιπτώσεις του προγράμματος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, εάν εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως, τα μέτρα
που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει στη στα-
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θερότητα και την ανάπτυξη με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, ενώ θα συμβάλουν και στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων στην Ελλάδα.
Για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα προσαρμογής και να έχει η συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων τις μεγαλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας, η Επιτροπή παρουσίασε, στις 15 Ιουλίου, ένα πρόγραμμα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εάν η χώρα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κοινοτικά κονδύλια, θα μπορούσε να λάβει, έως το 2020, 35 δισ. ευρώ για επενδύσεις
στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις, τα οποία αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό
κίνητρο.
Η Επιτροπή έχει εντατικοποιήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωσίας
από την πλευρά της, μέσω της νέας υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που δημιουργήθηκε τον
Ιούλιο, θα λειτουργεί ως κόμβος για την κινητοποίηση εμπειρογνωσίας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τις διοικήσεις των κρατών μελών και άλλους διεθνείς οργανισμούς για να παρέχεται βοήθεια σχετικά με τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση
των μεταρρυθμίσεων.
Η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων θα παράσχει τη βάση για μια βιώσιμη ανάκαμψη, και οι πολιτικές είναι χωρισμένες σε τέσσερις άξονες:
·

Αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας: Η Ελλάδα στοχεύει σε επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού
παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων
του ΦΠΑ και των συντάξεων, που υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και διαχείρισης των
δημόσιων οικονομικών, και της καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή προστασία των ευάλωτων ομάδων.

·

Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας: Η Ελλάδα θα λάβει αμέσως μέτρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).
Μια διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πρέπει να έχει ολο-
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κληρωθεί πριν από το τέλος του 2015, η οποία θα συνοδεύεται από ταυτόχρονη ενίσχυση της διακυβέρνησης του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και των τραπεζών.
·

Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις: Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και
θα εφαρμόσει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και
προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) που όχι μόνο εξασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά η οποία επίσης
αποσκοπεί στην επίτευξη των ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών. Θα υπάρξει
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, και πολιτικές που υποστηρίζουν
τις επενδύσεις.

·

Σύγχρονο κράτος και Δημόσια Διοίκηση: Πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα στην παροχή βασικών δημόσιων
αγαθών και υπηρεσιών. Τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Οι μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν τη θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία βασικών θεσμικών οργάνων, όπως η διαχείριση των εσόδων
(ΓΓΔΕ) και των στατιστικών (ΕΛΣΤΑΤ).
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Πλαίσιο 3 Πού αστόχησαν τα Προγράμματα της Ελλάδας;

Τα τρία (ως σήμερα) Προγράμματα Προσαρμογής της Ελλάδας έχουν βρεθεί στο κέντρο
της κριτικής τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, από εγχώριους, αλλά και
ξένους. Τα δύο πρώτα τα χαρακτηρίζουν μάλιστα ως αποτυχημένα, ενώ και για το τρίτο
ισχυρίζονται ότι είναι καταδικασμένο να αποτύχει.
Σε τι διαφέρει η Ελλάδα από τις άλλες τρεις χώρες (Κύπρος, Πορτογαλία, Ιρλανδία) που
εφάρμοσαν με επιτυχή τρόπο τα δικά τους προγράμματα?
Προσδοκίες – «ιδιοκτησία» (ownership)
Οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2010 δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν με τρόπο πειστικό το εκάστοτε πρόγραμμα. Παρατηρούνταν συνεχώς προστριβές με τους εκπροσώπους των εταίρων, παλινωδίες, υπαναχωρήσεις, καθυστερήσεις και άλλα επεισόδια έντασης κατά την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που δεν έστελναν τα επιθυμητά μηνύματα στις αγορές. Οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αποτινάξουν την ιδιοκτησία του προγράμματος υπό το φόβο του πολιτικού κόστους (ελλείψει
πολιτικής συναίνεσης), με το πρόσχημα ότι τους επεβλήθη έξωθεν. Έτσι λοιπόν οι επενδυτές παραμένουν άκρως επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.
Μίγμα πολιτικής
Η εμπειρία και η ακαδημαϊκή έρευνα έχουν δείξει ότι προκειμένου να πετύχει μια δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να βασίζεται (τουλάχιστον) 70% σε περικοπές πρωτογενών δαπανών (εξαιρουμένων των επενδυτικών) και (το πολύ) 30% σε αύξηση εσόδων
(συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής). Ο ελληνικές κυβερνήσεις (με αποκορύφωμα την τελευταία) προσπαθούσαν
μάταια σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης ύφεσης να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα.
Βασίζονταν δηλαδή περισσότερο σε αυξήσεις φόρων, χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό έστελνε το μήνυμα της πλήρους απουσίας πολιτικής βούλησης για περιορισμό του δημοσίου τομέα και άρα μικρότερη ανάγκη μελλοντικά για νέα φορολογικά βάρη.
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Εξαγωγές και επενδύσεις
Στην ιδανική περίπτωση, η απώλεια στη ζήτηση που θα προέκυπτε από τη δημοσιονομική προσαρμογή θα καλυπτόταν από την αύξηση των επενδύσεων και των
εξαγωγών, κυρίως λόγω των μεταρρυθμίσεων που προωθούνταν (σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και δημόσια διοίκηση) προκειμένου να καταστήσουν την ελληνική οικονομία ανταγωνιστική τόσο ως προς τα προϊόντα της όσο και ως προς την
ελκυστικότητά της ως χώρα για ξένες επενδύσεις. Υπήρξε και στα δύο αυτά μέτωπα
πλήρης αποτυχία κι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η ύφεση επιμένει, σε αντίθεση με τις άλλες τρεις χώρες της ζώνης του Ευρώ που ανακάμπτουν
γρήγορα.
Αδύναμοι θεσμοί
Μια ακόμα σημαντική διαφορά αποτελούν και οι αδύναμοι θεσμοί της Ελλάδας
που δεν ήταν σε θέση να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η φορολογική διοίκηση, η παιδεία, η υγεία και άλλοι νευραλγικοί τομείς.
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3
3.1

Η βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους
Η «ακαδημαϊκή» προσέγγιση»

Βάσει της συνθήκης διαχρονικής φερεγγυότητας, φερέγγυα θεωρείται μια κυβέρνηση που είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το υπάρχον χρέος του μέσω μελλοντικών
πλεονασμάτων ή άλλων πηγών. Με άλλα λόγια, η σχέση διαχρονικής φερεγγυότητας
της κυβέρνησης, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει σχήμα Ponzi, περιγράφεται από την
ακόλουθη σχέση (1). Στην αντίθετη περίπτωση, βρίσκεται ένα σχήμα Ponzi, σύμφωνα
με το οποίο, η εξυπηρέτηση του αρχικού χρέους εναπόκειται σε μελλοντικούς νέους
επενδυτές, σε πηγές δηλαδή εκτός της οικονομίας.
5

/0 = 1(
678
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2,3

(1)

Στην περίπτωση μάλιστα διαχρονικής φερεγγυότητας, ισχύει και η λεγόμενη
“transversality condition”, όπως περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση (2), αποκλείοντας ουσιαστικά την έκδοση συνεχώς νέου χρέους, χωρίς να αποπληρώνεται ποτέ
κεφάλαιο ή τόκοι από το ήδη συσσωρευμένο χρέος.
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(2)

Στο πλαίσιο αυτό, βιώσιμο θεωρείται ένα χρέος όταν τα μελλοντικά πρωτογενή πλεονάσματα καλύπτουν το σημερινό επίπεδο χρέους. Με άλλα λόγια, όταν εξυπηρετείται η συνθήκη διαχρονικής φερεγγυότητας. Η προσέγγιση όμως αυτή αντιμετωπίζει
αρκετά προβλήματα, όπως η ανάγκη για μακροπρόθεσμες προβλέψεις αυξημένου
ρίσκου, η εκτίμηση του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου κτλ.
3.2

Η «πραγματιστική» προσέγγιση»

Ένα χρέος θεωρείται βιώσιμο αν οι λόγοι χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθούν,
ενώ παράλληλα βρίσκονται σε (αρκετά) χαμηλό επίπεδο. Αντίθετα, ένα χρέος είναι
μη βιώσιμο αν οι λόγοι προβλέπεται να αυξηθούν ή/και να παραμείνουν σε υψηλό
επίπεδο. Προφανώς, όταν ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ είναι σταθερός ή μειώνεται, τότε
αυτομάτως ικανοποιείται η συνθήκη διαχρονικής φερεγγυότητας, που αναφέρθηκε
πιο πάνω.
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Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι η ικανότητα εξυπηρέτησης (και αποπληρωμής)
του χρέους –το ΑΕΠ δηλαδή- είναι αυτό που παίζει τον κύριο ρόλο και ουσιαστικά θα
αποτρέψει μια κρίση χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, το χρέος δεν πρέπει να αυξάνεται με
ρυθμό μεγαλύτερο από τη δυνατότητα της οικονομίας να το εξυπηρετήσει.
3.3

Η προσέγγιση της «οικονομικής πολιτικής»

Βάσει αυτής της προσέγγισης, ένα χρέος θεωρείται βιώσιμο αν δε χρειάζεται η συγκεκριμένη οικονομία να προβεί σε στάση πληρωμών, να επαναδιαπραγματευτεί
τους όρους του χρέους, να το αναδιαρθρώσει ή να εφαρμόσει πολύ μεγάλης κλίμακας δημοσιονομική προσαρμογή.
Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το πλαίσιο αποκλείει περιπτώσεις όπου ήδη απαιτείται αναδιάρθρωση του χρέους, ο δανειζόμενος συσσωρεύει χρέος με ρυθμό μεγαλύτερο
από αυτόν που αυξάνεται η δυνατότητά του να το εξυπηρετήσει, ο δανειζόμενος ζει
πέρα «από τις δυνατότητές του», γνωρίζοντας ότι στο μέλλον θα απαιτηθεί σημαντική παρέμβαση στο χρέος προκειμένου να εξυπηρετηθεί κ.α. Τέλος, η συνθήκη διαχρονικής φερεγγυότητας είναι πιο αδύναμη σε σχέση την προσέγγιση της «οικονομικής πολιτικής».
3.4

Η προσέγγιση «των ροών του διαχρονικού εισοδηματικού περιορισμού της κυβέρνησης»

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί έναν ισχυρό, αλλά και πιο γενικό, ορισμό της βιωσιμότητας, τα αποτελέσματα του οποίου μπορούν να μετρηθούν και να εκτιμηθούν πιο
εύκολα. Έτσι λοιπόν «βιώσιμο δημοσιονομικό μονοπάτι» είναι εκείνο το οποίο κατ’
ελάχιστον σταθεροποιεί το λόγο χρέους προς ΑΕΠ.
Κάθε χρονική περίοδο t η κυβέρνηση κάνει δημόσιες δαπάνες Gt τις οποίες χρηματοδοτεί (και) με τους φόρους Tt τους οποίους εισπράττει. Η διαφορά αυτών των δύο
μεγεθών αποτελεί το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Κυβέρνησης PSt, όπως φαίνεται στην
ακόλουθη σχέση (3):

"9A = B CA . DA

(3)

Προφανώς, όταν αυτό το μέγεθος είναι θετικό, ο Κρατικός Προϋπολογισμός εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, πρωτογενές έλλειμμα.
42

Επιπλέον, η κυβέρνηση καλείται να ανατροφοδοτήσει και το ήδη συσσωρευμένο δημόσιο χρέος της Bt-1 με επιτόκιο rt, μέσω της πληρωμής τόκων rt Bt-1. Αυτοί μαζί με το
Πρωτογενές Ισοζύγιο συνιστούν το Ισοζύγιο της Κυβέρνησης Dt, όπως φαίνεται στην
ακόλουθη σχέση (4):

EA = B 3A /AF8 . B "9A

(4)

Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι για μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πιθανό
έλλειμμα του ισοζυγίου. Ο ένας είναι η χρεωκοπία. Στην περίπτωση αυτή, οι (πρωτογενείς) δαπάνες εξισώνονται με τους φόρους, ενώ η κυβέρνηση δεν καταβάλλει τόκους. Άρα το (πρωτογενές και δευτερογενές) έλλειμμα αυτομάτως μηδενίζεται. Ο
δεύτερος τρόπος είναι ο νέος δανεισμός από εσωτερικούς ή εξωτερικούς επενδυτές
ή από μηχανισμούς στήριξης (όπως η Ελλάδα μετά το 2010), δηλαδή η αύξηση του
αποθέματος του δημοσίου χρέους (ΔBt). Η τρίτη λύση που διαθέτει η κυβέρνηση είναι η έκδοση νέου χρήματος (αύξηση της προσφοράς χρήματος ΔΜt) προκειμένου να
καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της (πληθωριστική ανατροφοδότηση του δημοσίου χρέους). Είναι σαφές ότι η λύση αυτή δεν προσφέρεται σε χώρες που συμμετέχουν σε νομισματικές ενώσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης
νομισματικής πολιτικής (όπως η Ελλάδα κι οι άλλες χώρες της ζώνης του Ευρώ).

GHA , B GIA = B 3A /AF8 . B "9A

(5)

Άρα με δεδομένη τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της προσφοράς χρήματος μονομερώς από ή για την Ελλάδα (ΔΜ t=
0), το έλλειμμα πρέπει να καλυφθεί με νέο δανεισμό (ΔΒt) και η σχέση (5) γίνεται:

GIA = B 3A /AF8 . B "9A

(6)

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφές όριο πάνω από το οποίο το δημόσιο χρέος θεωρείται υψηλό (πχ χαμηλό δημόσιο χρέος είναι εκείνο που εξυπηρετείται εύκολα), κρίνεται αναγκαίο να ασχοληθούμε με το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, αυτό
συνιστάται και για λόγους διεθνούς συγκρισιμότητας. Διαιρούμε δηλαδή τη σχέση
(6) με το ονομαστικό ΑΕΠ, όπως φαίνεται στην ακόλουθη σχέση (7):
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/A /AF8
/AF8 "9A
.B
= B 3A
.B
JA
JA
JA
JA

(7)

Και επειδή ισχύει

JA = B JAF8 B(2 , B KA )

(8)

έχουμε:

LAF8 . B LAF8

2
3A
= B LAF8
. B MNA
2 , B KA
2 , KA

(9)

Ή ισοδύναμα

LA = B

2 , 3A
L . B MNA
2 , KA AF8

(10)

Τέλος, προσθέτοντας και αφαιρώντας το bt-1 στο αριστερό μέρος της εξίσωσης, έχουμε:

LA . B LAF8 = B

3A . KA
L . MNA
2 , KA AF8

(11)

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η «πιο λογιστική» σχέση

LA . LAF8 =

3A . KA
L . MNA , NOA
2 , KA AF8

(11’)

Όπου,
bt και bt-1 είναι ο λόγος του αποθέματος χρέους προς ΑΕΠ κατά τις περιόδους t και
t-1 αντίστοιχα,
pst είναι το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού την περίοδο t ως ποσοστό
του ΑΕΠ,
γt είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ την περίοδο t,
rt είναι το ονομαστικό επιτόκιο επί των κρατικών ομολόγων και τέλος,
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sft είναι οι προσαρμογές ελλείμματος χρέους (stock- flow adjustments) που περιλαμβάνυν δαπάνες ή ανάληψη υποχρεώσεων (π.χ. ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, +)
που, ενώ δεν επηρεάζουν το έλλειμμα, αυξάνουν το χρέος, καθώς και εισπράξεις (π.χ.
αποκρατικοποιήσεις, -) οι οποίες δεν επηρεάζουν το έλλειμμα αλλά μειώνουν το
χρέος.
Η σχέση (11) όπως φαίνεται πιο πάνω αποτελεί τη δυναμική εξίσωση του δημοσίου
χρέους εκπεφρασμένη σε λόγους προς ΑΕΠ και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο
της παρακάτω ανάλυσής μας.
Σημειώνεται ότι ο όρος

PQ FRQ
8SRQ

αποτελεί τους λεγόμενους «αυτόματους παράγοντες

της δυναμικής του χρέους» (automatic debt dynamics). Με άλλα λόγια, όταν το ονομαστικό επιτόκιο 3A είναι μεγαλύτερο από τον ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης KA , τότε
ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ γίνεται εκρηκτικός (explosive/ unfavorable debt dynamics).
Στην αντίθετη περίπτωση, ο λόγος χρέους μειώνεται (stable/ favorable debt dynamics).
Σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε νέο δανεισμό (πρακτικά αυτό
συνεπάγεται με μηδενισμό του αριστερού μέλους της σχέσης (11)), προκύπτει το
πρωτογενές πλεόνασμα που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους,
όπως φαίνεται στην ακόλουθη σχέση (12):

MNA =

3A . KA
L
2 , KA AF8

(12)

Η πιο πάνω σχέση δίνει το ελάχιστο πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ που
απαιτείται για τη σταθεροποίηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Τιμές για το πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του
λόγου του χρέους οδηγούν σε μείωσή του, ενώ μικρότερες οδηγούν σε αύξησή του.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η δημοσιονομική βιωσιμότητα εξαρτάται από τους
ακόλουθους παράγοντες:
α. από το προκαθορισμένο απόθεμα χρέους προς ΑΕΠ (bt-1) το οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την περίοδο t με αυξητική επίδραση (υπό την έννοια ότι
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όσο πιο μεγάλο το προκαθορισμένο απόθεμα, τόσο πιο δύσκολη καθίσταται
η βιωσιμότητα και η σταθεροποίηση του λόγου χρέους),
β. από το ονομαστικό επιτόκιο rt των κρατικών ομολόγων με επίσης αυξητική
επίδραση,
γ. από τον ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας γt με μειωτική επίδραση και
δ. από το πρωτογενές πλεόνασμα pst ως ποσοστό του ΑΕΠ με επίσης μειωτική
επίδραση.
Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, ενώ, με εξαίρεση
το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι εκτός του άμεσου ελέγχου της κυβέρνησης.
Όσον αφορά τον ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας γt, στη βραχυπρόθεσμη και στη μεσοπρόθεσμη περίοδο, αυτός εξαρτάται από τη φάση που βρίσκεται ο
οικονομικός κύκλος, από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εγχώριας επένδυσης και ειδικότερα από τις προσδοκίες των εγχωρίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών
σχετικά με τη μελλοντική κερδοφορία των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως επίσης και από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εγχώριας αποταμίευσης και του πραγματικού επιτοκίου. Η κυβερνητική πολιτική μπορεί μόνο με
έμμεσο τρόπο να επηρεάσει τους παραπάνω παράγοντες. Μακροπρόθεσμα, ο ρυθμός μεγέθυνσης να είναι εξωγενής, προσδιοριζόμενος από το ρυθμό αύξησης του
πληθυσμού και της τεχνολογικής προόδου.
Όσον αφορά το ονομαστικό επιτόκιο rt, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό εξωγενές και
εντελώς εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χωρών που
συμμετέχουν σε νομισματικές ενώσεις και έχουν πλήρη κινητικότητα κεφαλαίου (όπως η Ελλάδα) και εν πολλοίς αντικατοπτρίζει την πιθανότητα χρεωκοπίας της χώρας.
Το προκαθορισμένο απόθεμα χρέους bt-1 είναι δεδομένο για την κυβέρνηση κατά την
τρέχουσα περίοδο, δεν μπορεί να το επηρεάσει παρά μόνο σε ό,τι αφορά την επόμενη περίοδο, εκτός εάν αυτή χρεοκοπήσει. Το απόθεμα χρέους έχει συσσωρευτεί
μέσα από μια μακρά διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται από τη σχέση (6) παραπάνω βάσει των αποτελεσμάτων που εμφάνιζε κάθε περίοδο ο κρατικός προϋπολογισμός.
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Όπως είπαμε και προηγούμενα, το μόνο εργαλείο που έχει η κυβέρνηση στον άμεσο
έλεγχό της είναι ο λόγος του πρωτογενούς πλεονάσματος προς το ΑΕΠ pst κατά τη
βραχυχρόνια και τη μεσοπρόθεσμη περίοδο. Παρ’ όλο που το πρωτογενές πλεόνασμα δεν αποτελεί και το καλύτερο εργαλείο πολιτικής, μπορεί να μεταβληθεί μετά
από τροποποιήσεις των πρωτογενών δαπανών και των εσόδων και η πολιτική που θα
εφαρμοστεί στο πεδίο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα ακόμα και στη βραχυχρόνια περίοδο.
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη σχέση που ουσιαστικά δίνει τον
ονομαστικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ που απαιτείται προκειμένου ο λόγος χρέους
να σταθεροποιηθεί.

KA =

3A LAF8 . B MNA
LAF8 , B MNA

(13)

Εναλλακτικά, η σχέση (13) μπορεί να παρουσιαστεί και ως

MNA
LAF8
KA =
MN
2, A
LAF8
3A .

(14)

Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος ο λόγος πλεόνασμα προς χρέος, τόσο μικρότερος και ο
ρυθμός μεγέθυνσης που απαιτείται για τη σταθεροποίηση του λόγου χρέους.
3.5

Μια απλή εφαρμογή για την περίπτωση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο μιας μεγάλης κρίσης χρέους από το 2010, όταν η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 χτύπησε την ελληνική οικονομία στην «αχίλλειο πτέρνα4» της, την εξυπηρέτηση του πολύ υψηλού χρέους της. Παρουσιάζονται
στους ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και ΠΙΝΑΚΑΣ 2 στο Παράρτημα, καθώς και στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 στο παράρτημα, απλές ασκήσεις βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους (debt sustainability analysis), που ουσιαστικά δείχνουν τις δυσκολίες μείωσης του λόγου χρέους της χώρας σε

4

George Alogoskoufis, Greece’s Sovereign Debt Crisis: Retrospect and Prospect, January 2012, Hellenic Observatory, LSE.
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«βιώσιμα επίπεδα» αποκλειστικά μέσω εθνικών προσπαθειών (πρωτογενή πλεονάσματα και ιδιωτικοποιήσεις). Απαιτούνται δηλαδή ταυτόχρονα υψηλά και διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα, υψηλοί και διατηρήσιμοι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης και χαμηλά επιτόκια. Με άλλα λόγια, με χρήση οποιασδήποτε προσέγγισης
από τις προαναφερθείσες, γίνεται κατανοητό ότι το χρέος της Ελλάδας είναι μη βιώσιμο. Συγκεκριμένα, προκειμένου να μειωθεί ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ στο 119% το
2022, με δεδομένο το 180% του ΑΕΠ για το 2015, απαιτείται ο εξής ενδεικτικός συνδυασμός:
·

για το 2016: ρυθμός μεγέθυνσης 1%, επιτόκιο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα
και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 1%,

·

για το 2017-2022: ρυθμός μεγέθυνσης 5%, επιτόκιο 1% και πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 4,5%.

Το σενάριο πιο πάνω κρίνεται μάλλον ουτοπικό, ενώ ακόμα και στην ακραία αυτή
περίπτωση, ο λόγος του χρέους της Ελλάδας θα βρίσκεται πολύ υψηλότερα σε σχέση
με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
Ενδεικτικά, με βάσει της μεθοδολογίας στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 στο Παράρτημα, σύμφωνα
με το βασικό σενάριο, ο λόγος του χρέους μένει περίπου στο σημερινό του επίπεδο
(180%) ως το 2022, ενώ βάσει του ευνοϊκού, υποχωρεί περίπου στο 150%, σε αντίθεση με το δυσμενές, όπου ο λόγος εκτινάσσεται στο 200% το 2022. Οι υποθέσεις
των σεναρίων αυτών παρατίθενται αναλυτικά κάτω από το σχετικό διάγραμμα στο
Παράρτημα.
Πέραν της αναγκαιότητας για συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις ότι κρίνεται αναγκαία κάποιου είδους παρέμβαση στο απόθεμα του
χρέους ή το προφίλ του. Η πρόβλεψη του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018 κρίνεται σχεδόν ουτοπική, ενώ όπως δείχνουν και οι σχέσεις πιο πάνω, απαιτείται παράλληλα και η επίτευξη υψηλού ονομαστικού ρυθμού μεγέθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό,
να τονιστεί ότι για να έχει μειωτική επίδραση στο λόγο του χρέους ο ρυθμός μεγέ-
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θυνσης, θα πρέπει άμεσα η χώρα να ξεφύγει από τον αποπληθωρισμό που είναι παγιδευμένη τα τελευταία τρία χρόνια περίπου. Να τονιστεί επίσης και το ιδιαίτερα ευνοϊκό «προφίλ» του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, υπό την έννοια των πολύ χαμηλών επιτοκίων (ειδικά μετά την αναδιάρθρωση του 2012), όπως δείχνει και ο ΠΙΝΑΚΑΣ
4 στο Παράρτημα και της πολύ μακράς περιόδου αποπληρωμής.

Για το θέμα όμως της συσσώρευσης του δημοσίου χρέους της Ελλάδας έχει γίνει και
σημαντική ακαδημαϊκή έρευνα με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων5, της οποίας
τα κύρια συμπεράσματα παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω.
Η οικονομετρική εκτίμηση των «συναρτήσεων αντίδρασης» της κυβέρνησης στο δημόσιο χρέος για την περίοδο 1975-2009 δείχνουν μια στατιστικά σημαντική, αλλά αδύναμη, σταθεροποιητική αντίδραση των πρωτογενών ελλειμμάτων στο δημόσιο
χρέος. Αυτή η σταθεροποιητική αντίδραση εξαφανίζεται σχεδόν στα έτη με εκλογικές
αναμετρήσεις, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 στο Παράρτημα). Συγκεκριμένα, στα έτη με εκλογικές αναμετρήσεις, φαίνεται ότι τα πρωτογενή ελλείμματα αυξάνονταν περίπου κατά 1,5% του ΑΕΠ.
Η επεκτατική αυτή δημοσιονομική πολιτική πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο
μέσω της αύξησης των πρωτογενών δαπανών, ενώ οι επακόλουθες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής επιχειρήθηκαν κυρίως μέσω αυξήσεων των κρατικών εσόδων (παρά από τη μόνιμη περικοπή των πρωτογενών δαπανών) σε ποσοστό 60 40 στην προ Μνημονίων εποχή. Όπως αναλύεται και προηγουμένως στην παρούσα
εργασία, η δημοσιονομική προσαρμογή και κατά στην «περίοδο των Μνημονίων» εξακολούθησε να γίνεται με εκτεταμένη αύξηση των φορολογικών βαρών, παρά με
μόνιμη περικοπή πρωτογενών δαπανών.
Οι προσπάθειες σταθεροποίησης ήταν ανεπαρκείς, καθώς τα κρατικά έσοδα γενικά
δεν κατάφερναν να συμβαδίσουν με την τάση του ρυθμού αύξησης των πρωτογενών
δαπανών -και τις αυξήσεις των δαπανών στα έτη με εκλογικές αναμετρήσεις- με τις
δαπάνες εμφανίζουν σημαντική αυξητική τάση 0,4% του ΑΕΠ ετησίως, ενώ τα έσοδα
μόλις 0,05% του ΑΕΠ ετησίως. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξητική τάση φαίνεται να παρουσιάζει και το πρωτογενές έλλειμμα κατά 0,3% έως 0,4% του ΑΕΠ ετησίως. Με τον
5

George Alogoskoufis, Macroeconomics and Politics in the Accumulation of Greece’s Debt: An econometric investigation, 1975- 2009, March 2013, Hellenic Observatory, LSE.
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τρόπο αυτόν προκλήθηκε και η ραγδαία αύξηση του χρέους στην Ελλάδα ως ποσοστό
του ΑΕΠ, ειδικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 στο Παράρτημα).
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του
1992 και οι κανόνες της ζώνης του ευρώ φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε σημαντική
μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος στην Ελλάδα, η οποία συνέβαλε στη σταθεροποίηση του χρέους στην Ελλάδα προς το ΑΕΠ μέχρι το 2008 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 στο Παράρτημα). Τα ευρήματά μας δείχνουν επίσης ότι οι διακυμάνσεις του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στα πρωτογενή ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας, μέσω των αυτόματων σταθεροποιητών. Μια μείωση κατά ένα τοις εκατό του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση στα πρωτογενή ελλείμματα στην ελληνική οικονομία κατά περίπου
0,6 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, που περίπου μοιράζονται εξίσου μεταξύ μείωσης
των εσόδων και αύξησης των πρωτογενών δαπανών.
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4

Συμπεράσματα και Προοπτικές

Είναι σαφές ότι η χώρα έχει καταφέρει μια σημαντική διόρθωση των ανισορροπιών
στα δημοσιονομικά και στον εξωτερικό τομέα τα τελευταία χρόνια, με τεράστιο όμως
κοινωνικό κόστος (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 στο Παράρτημα). Όμως, για τη βελτίωση των μεταβλητών
που σχετίζονται με τον εξωτερικό τομέα της χώρας, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πως
αυτή οφείλεται -κυρίως- στη μεγάλη πτώση των εισαγωγών και όχι τόσο στην αύξηση
των εξαγωγών, παρά τις προσπάθειες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, η επιτευχθείσα δημοσιονομική
σταθερότητα δεν έχει συντελέσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του δημοσίου
χρέους –το οποίο κληρονομήθηκε από τη δεκαετία του1980-, κυρίως λόγω της πρωτοφανούς ύφεσης στην ελληνική οικονομία.
Από την άλλη πλευρά, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν μάλλον
ασθενικές. Το κυριότερο πρόβλημα φαίνεται να είναι η αργότερη του αναμενομένου
αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης γύρω από την ελληνική οικονομία, που σε συνδυασμό με την αδυναμία πλήρους άρσης της γενικευμένης αβεβαιότητας, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις για σημαντική αύξηση των επενδύσεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά τις επενδύσεις, από την αρχή της κρίσης έχουν συρρικνωθεί περίπου κατά 65% σωρευτικά, ενώ η συμμετοχή τους στο ΑΕΠ έχει υποχωρήσει στο 11% περίπου. Με άλλα λόγια, η ελληνική οικονομία βιώνει μια συνεχιζόμενη αποεπένδυση. Να σημειωθεί επίσης, ότι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία δέχθηκαν καίρια πλήγματα το 2015, ακυρώνοντας ουσιαστικά τις
σταθεροποιητικές προσπάθειες των προηγούμενων ετών, που απέφεραν εν μέρει και
ορισμένα οφέλη για τη χώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτική είναι η πορεία των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος. Πέραν της
φυγής € 43 δισ. περίπου την τελευταία διετία, αλλά και € 120 δισ. περίπου από την
αρχή της κρίσης (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 στο Παράρτημα), η από καιρό διαφαινόμενη επιτυχής
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δε συνετέλεσε στην αύξηση των καταθέσεων.
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Αντίθετα, παρατηρείται συνεχής μείωσή τους μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 και βρίσκονται πλέον μόλις € 600 εκατ. πάνω από το χαμηλό 13 ετών που σημειώθηκε τον
Ιούλιο 2015.
Ένας επίσης ανασταλτικός παράγοντας για την οικονομική μεγέθυνση είναι και το ακολουθούμενο μίγμα της δημοσιονομικής προσαρμογής που βασίζεται σε εκτεταμένες αυξήσεις φόρων και εισφορών. Εκτός όμως της μη φιλικής προς την ανάπτυξη
διάστασής του, υπάρχουν επίσης και ισχυρές αμφιβολίες ως προς την πιθανότητα
επιτυχίας του. Σε ένα περιβάλλον με εκ νέου εντεινόμενη ύφεση και αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ιδιωτών, δε θεωρείται πιθανή η επίτευξη με αυτόν
τον τρόπο του υπερ-φιλόδοξου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το
2018.
Επίσης, οι αναποτελεσματικές ως τώρα δράσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας
όσον αφορά τις (νέες) επιχειρήσεις, αλλά και η γενικότερη θεσμική ανεπάρκεια και
δυσλειτουργία σε διάφορα επίπεδα (δικαιοσύνη, τοπική αυτοδιοίκηση, πολεοδομίες, εφορίες) δεν επιτρέπουν την αισιοδοξία για άμεση δημιουργία ενός ισχυρά φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, με σκοπό την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και ουσιαστική
μείωση της ανεργίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από την επικαιρότητα είναι η
επί 5 περίπου μήνες συνεχιζόμενη αποχή των δικηγόρων με αποτέλεσμα τη συσσώρευση εκατοντάδων χιλιάδων νέων δικών, όπως και η απεργία των λιμενεργατών εν
μέσω μάλιστα της τουριστικής περιόδου, που απειλεί άμεσα την ομαλή τουριστική
κίνηση. Εξάλλου, η δικαιοσύνη, υπό την έννοια της γρήγορης και διαφανούς ολοκλήρωσης των δικών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται με την πραγματοποίηση επενδύσεων, ενώ και ο τουρισμός αποτελεί βασικό στήριγμα της ελληνικής
οικονομίας, ειδικά μετά την υφεσιακή υποτροπή του 2015-16.
Το πλέον κρίσιμο όμως είναι η εκάστοτε κυβέρνηση να ενστερνιστεί τόσο την πολιτική προσαρμογής γενικότερα (“ownership”) όσο και την ανάγκη για δημιουργία ενός
πραγματικά φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Με άλλα λόγια, οι παλινωδίες, οι αντικρουόμενες ή/ και αμφίσημες δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων
και ό,τι άλλο μπορεί να προκαλέσει αστάθεια, είναι σαφές ότι δε βοηθά την πορεία
της χώρας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακες
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Απαιτούμενα πρωτογενή πλεονάσματα (% ΑΕΠ) προκειμένου ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να σταθεροποιηθεί
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Πηγή: Υπολογισμοί της συγγραφέα
- έλλειμμα, + πλεόνασμα
Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται διάφορα σενάρια για το ύψος του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Στην πρώτη στήλη
εμφανίζονται διάφορα σενάρια για το ύψος του ρυθμού μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ. Βάσει υπόθεσης, το
ονομαστικό επιτόκιο διαμορφώνεται σταθερό στο 1,5%. Η ανάλυση γίνεται για ένα έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Απαιτούμενοι ρυθμοί μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ προκειμένου ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να
σταθεροποιηθεί
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Πηγή: Υπολογισμοί της συγγραφέα
- έλλειμμα, + πλεόνασμα
Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται διάφορα σενάρια για το ύψος του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Στην πρώτη στήλη
εμφανίζονται διάφορα σενάρια για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος προς ΑΕΠ. Βάσει υπόθεσης, το ονομαστικό επιτόκιο διαμορφώνεται σταθερό στο 1,5%. Η ανάλυση γίνεται για ένα έτος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σύγκριση κρίσιμων μεταβλητών για την Ελλάδα, μεταξύ 2008 και 2014
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Δημοσιονομικό έλλειμμα (%ΑΕΠ)

-9,9

-3.9

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (%ΑΕΠ)

-14,5

0,9

Πληθωρισμός (%)

4,2

-1,5

Ακαθάριστο Χρέος (%ΑΕΠ)

109

177

Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας/ κοινωνικού αποκλεισμού (%)

28,1

36

21.650

16.291

7,8

26,5

πρωτογενές έλλειμμα (%ΑΕΠ)

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€)
Ανεργία (%)
Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015, Eurostat
+ πλεόνασμα, - έλλειμμα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Η εξέλιξη του «έμμεσου επιτοκίου» επί του δημοσίου χρέους της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών
χωρών (implicit interest rate = Interest as percent of gross public debt of preceding year- EDP)

%

2011

2012

2013
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2016*

2017**

Ευρωπαϊκή Ένωση

3,8

3,6

3,2

3,0

2,7
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2,5

Ζώνη του Ευρώ

3,6

3,5

3,1

2,9

2,6

2,5

2,5
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3,2

3,0

2,6

2,4

2,1

2,1

2,0

Βέλγιο

3,7

3,6

3,2

3,0

2,7

2,6

2,5

Ιρλανδία

4,1

3,8

3,6

3,5

3,3

3,2

3,3

Ελλάδα

4,6

2,7

2,4

2,2

2,3

2,2

2,1

Ισπανία

4,1

4,2

3,9

3,7

3,2

3,0

2,8

Ιταλία

4,1

4,4

3,9

3,6

3,3

3,1

3,0

Κύπρος

4,0

4,4

3,7

2,7

3,0

2,3

2,3

Πορτογαλία

4,4

4,2

3,9

3,9

3,8

3,7

3,5

Πηγή: AMECO database
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Διαγράμματα
ΑΕΠ και συνιστώσες
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας και παραγωγικό κενό (output gap) ως %
του δυνητικού ΑΕΠ.

%
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-10

Παραγωγικό Κενό

ΑΕΠ

Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
Τα διαθέσιμα στοιχεία για το Παραγωγικό Κενό είναι μέχρι και το 2016.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Συνεισφορά της Εγχώριας Ζήτησης και του Εμπορικού Ισοζυγίου στο ρυθμό μεγέθυνσης του
πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας

p.p.
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5
0
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-10
-15

Εγχώρια ζήτηση

Ισοζύγιο Αγαθών & Υπηρεσιών

π. ΑΕΠ

Πηγή: AMECO database και υπολογισμοί της συγγραφέα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 Η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε σταθερές τιμές 2010, σε €
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 Η εξέλιξη των Συνολικών Επενδύσεων και της Ακαθάριστης Εθνικής Αποταμίευσης της Ελλάδας,
% ΑΕΠ
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
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Δημοσιονομικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 Η εξέλιξη των Εσόδων και των Δαπανών Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας, % ΑΕΠ
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 Η εξέλιξη του Πρωτογενούς και του συνολικού Δημοσιονομικού Ελλείμματος Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας, % ΑΕΠ
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
+ πλεόνασμα, - έλλειμμα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 Η εξέλιξη του Διαρθρωτικού Ελλείμματος (structural balance)* Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας,
% δυνητικού ΑΕΠ
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
+ πλεόνασμα, - έλλειμμα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 Ενδεικτική διαγραμματική απεικόνιση των πολιτικο- οικονομικών κύκλων της Ελλάδας. Συνολικό Δημοσιονομικό Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης % ΑΕΠ και εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
+ έλλειμμα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 Η εξέλιξη του Ακαθάριστου Χρέους Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας, % ΑΕΠ
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 Ανάλυση των μεταβολών του λόγου Χρέους Γενικής Κυβέρνησης προς ΑΕΠ
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2015, Φεβρουάριος 2016, σελίδα 159
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 Ανάλυση βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Η εξέλιξη του λόγου χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας 2015- 2022 βάσει τριών εναλλακτικών σεναρίων* (δυσμενές, ευνοϊκό, βασικό)
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Πηγή: Υπολογισμοί της συγγραφέα

* Η ανάλυση βασίζεται στη σχέση LA

=

8SPQ
L
8SRQ AF8

. MNA , όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως στην παρούσα

εργασία.
* Ο λόγος του χρέους Γενικής Κυβέρνησης προς ΑΕΠ για το 2015, βάσει της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού για το 2016 ανήλθε σε 180,2%.
* Για λόγους απλούστευσης, τα πρωτογενή πλεονάσματα, στο πλαίσιο των σεναρίων όπως παρουσιάζονται ακολούθως, περιλαμβάνουν και τα έσοδα από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, που λογίζονται ως «προσαρμογές ελλείμματος- χρέους» με μειωτική επίδραση στο χρέος και στο λόγο χρέους.
* Το βασικό σενάριο περιλαμβάνει για το 2016 ρυθμό μεγέθυνσης -0,7%, επιτόκιο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα
και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 0,5%. Για τα επόμενα χρόνια ως το 2022 οι υποθέσεις έχουν ως εξής: ρυθμός
μεγέθυνσης 1%, επιτόκιο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 1,5%.
* Το ευνοϊκό σενάριο περιλαμβάνει για το 2016 ρυθμό μεγέθυνσης 1%, επιτόκιο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα
1%. Για το 2017 προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης 2%, επιτόκιο 1% και πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 1,75%. Για τα επόμενα χρόνια ως το 2022 οι υποθέσεις έχουν ως εξής: ρυθμός μεγέθυνσης 2%,
επιτόκιο 1% και πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 3,5%.
* Το δυσμενές σενάριο περιλαμβάνει για το 2016 ρυθμό μεγέθυνσης -1,5%, επιτόκιο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 0%. Για τα επόμενα χρόνια ως το 2022 οι υποθέσεις έχουν ως εξής: ρυθμός μεγέθυνσης 0,5%, επιτόκιο 2% και πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα από αποκρατικοποιήσεις 0,5%.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 Πρόβλεψη (Α’ Πρόγραμμα) και πραγματοποίηση του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού
ΑΕΠ της Ελλάδας και αποδοτικότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΔΝΤ (Σεπτέμβριος 2010) και ΤτΕ (Μάιος 2013)

Ανεργία
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδας, % του συνολικού εργατικού δυναμικού
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
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Εξωτερικός Τομέας
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 Δείκτης Εισαγωγών και Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών, 1979 = 100
600
500
400
300
200
100
0

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015 και υπολογισμοί της συγγραφέα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15 Η εξέλιξη του Εμπορικού Ισοζυγίου της Ελλάδας, % ΑΕΠ
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Πηγή: AMECO database και υπολογισμοί της συγγραφέα
- έλλειμμα
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16 Η εξέλιξη του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδας, % ΑΕΠ
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
- έλλειμμα, + πλεόνασμα

Τιμές
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17 Η εξέλιξη του Πληθωρισμού και του Αποπληθωριστή του ΑΕΠ της Ελλάδας
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Πηγή: IMF World Economic Outlook database, Οκτώβριος 2015
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18 Η εξέλιξη του πληθωρισμού σε Ελλάδα και ζώνη του Ευρώ
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Πηγή: Eurostat

Τραπεζικές καταθέσεις του Ιδιωτικού Τομέα
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19 Καταθέσεις Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών στην Ελλάδα, Ιανουάριος 2008 – Μάρτιος 2016,
σε € δισ.
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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