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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο (επξψ) επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

επξσπατθφ νηθνλνκηθφ ρψξν, επεξεάδνληαο άκεζα θαη  ηελ Διιάδα. Νέα δεδνκέλα 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνλ επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θφζκν. Απαηηείηαη κηα 

δπλακηθή πξνζαξκνγή, θαζψο πιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα κεγάιε αγνξά ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ. Σν λέν απηφ λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο παξέρεη κελ ηελ δπλαηφηεηα γηα 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αιιά ε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ειινρεχεη θηλδχλνπο, ηδίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Οη απαηηήζεηο γηα κηα πεξαηηέξσ 

νηθνλνκηθή ζχγθιηζε κε ηελ Δπξψπε είλαη ηεξάζηηεο. Οη δνκηθέο αδπλακίεο ηεο 

ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’80, 

αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη έληνλα. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

δηαθζνξά θαη αλεπάξθεηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνλ λένπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Αθνινπζήζεθε έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν κε βάζε ηνλ ηδησηηθφ 

δαλεηζκφ, ην φπνην δελ είρε καθξφπλνε πνξεία. Οη φπνηεο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο δελ 

πινπνηήζεθαλ θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία βξέζεθε ζε θαηάζηαζε «πηψρεπζεο». Δλ ηέιεη, 

ε Διιάδα νδεγήζεθε ζηελ ππνγξαθή δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

εηαίξνπο θαη ην ΓΝΣ, αθνινπζψληαο έλα απζηεξφ πξφγξακκα ιηηφηεηαο: αιιαγή ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (conditionality) γηα 

ηελ εθηακίεπζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ. Οη αληηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο ήηαλ έληνλεο. 

Γελ έιεηςαλ νη αλαηαξαρέο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ θαη ε έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

εθινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Ζ ειιεληθή θξίζε απνηέιεζε ην 

εθαιηήξην έλαπζκα γηα ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ Δ.Δ. γηα κηα αλαζεψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζήο ηεο. Σα θξάηε δελ κπνξνχλ λα ρξενθνπήζνπλ φπσο κηα ηδησηηθή 

επηρείξεζε, θαζψο ην δηεζλέο Γίθαην αλαγλσξίδεη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ Κξάηνπο. Θα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ λέεο ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έηζη 

ψζηε απηή λα νδεγεζεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο θαη ζε πξνάζπηζε ησλ εζληθψλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζηζηψληαο ηαπηφρξνλα ην ρξένο βηψζηκν. 
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ABSTRACT 

The introduction of the single currency (euro) brought significant changes to the 

European economic area and directly affected Greece. New data made their appearance 

in the European financial world. A dynamic adjustment is now required since, a new and 

large money and capital market has been introduced. The new monetary system, while 

providing the opportunity for growth, it increases risk in the banking sector due to the 

simultaneous development of new banking products and services. Requirements for 

further economic convergence with Europe are enormous. The structural weaknesses of 

the Greek fiscal policy, dating back to the 80's, are now strongly emerging. The Greek 

economy is characterized by high levels of corruption and failure to meet the 

requirements of this new competitive environment. The selected model of development, 

based on private lending, had, of course, a short lived timeframe. Necessary reforms 

were not implemented and the Greek economy has been, since, in a state of 'bankruptcy'. 

Finally, Greece was forced to sign a loan agreement with its European partners and the 

IMF, with the obligation to follow a strict austerity program: change of fiscal policy, 

and, notably, structural reforms (conditionality) necessary for the disbursement of the 

loan. Societal reactions were strong. Conflict in the political environment increased and 

the electoral orientation of Greek citizens drastically shifted. The Greek crisis has 

triggered a springboard for discussion, within the EU, for a review of the European 

economic governance. States cannot go belly-up just like a private enterprise, since 

international law recognizes their social role. New solutions must address the problem of 

the Greek economy, in order to lead it to growth while securing national interests, and, 

at the same time, making the debt sustainable. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  Ζ Έληαμε ηεο Διιάδαο  ζηελ Δπξσδψλε 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ θαζηέξσζε ελφο εληαίνπ λνκίζκαηνο φπσο ην επξψ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηνλ επξσπατθφ νηθνλνκηθφ ρψξν επεξεάδνληαο άκεζα θαη ηελ Διιάδα κε λέα 

δεδνκέλα λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ επξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ θφζκν. 

Απαηηείηαη κηα δπλακηθή πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα θαζψο πιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί 

κηα κεγάιε αγνξά ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ πνπ ζπγθξίλεηαη κε ηελ ακεξηθαληθή αγνξά. 

Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θα ππεξεζηψλ είλαη αλακελφκελε κε ηνλ θίλδπλν πάληα λα 

θαξαδνθεί ‒ ηδίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ‒ ζην λέν απηφ λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο. Οη 

απαηηήζεηο γηα κηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε κε ηελ Δπξψπε ήηαλ ηεξάζηηεο θαη 

νη εθάζηνηε ειιεληθέο θπβεξλήζεηο φθεηιαλ λα επηδείμνπλ φξακα, ζχλεζε θαη 

εξγαηηθφηεηα. Αλακελφηαλ έλα ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηαζεξνί 

ξπζκνί αλάπηπμεο, ζηνηρεία πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ θαη ζα 

θξαηνχζαλ ρακειά ηφζν ηα επηηφθηα φζν θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

πνπ ζα αζθνχληαλ ζε ππεξεζληθφ πιένλ επίπεδν ζα κείσλε ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ζα θαζηζηνχζε ην επξψ κέζν δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη απνζέκαηνο 

πινχηνπ (Καξακνπδεο,1988). Θα νδεγνχζε ζε κηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαζψο ζα 

δεκηνπξγνχληαλ επίζεο λέεο επηρεηξεκαηηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο.  

 

1.2 Ζ πνξεία πξνο ην επξψ 

Σν 2000 ε Διιάδα παξνπζηάδεη πιένλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα, αθήλνληαο πίζσ 

ηεο ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ. χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ, ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο Διιάδαο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη ε ρψξα θαηαηάζζεηαη κεηαμχ 

25εο θαη 29εο ζέζεο παγθνζκίσο. Ζ Διιάδα κεηακνξθψλεηαη απφ ρψξα εμαγσγήο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ρψξα εηζαγσγήο κεηαλαζηψλ. Γελ είλαη πιένλ ε θησρφηεξε 

ρψξα ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο. χκθσλα κε έθζεζε ηεο UNCTAD (ηεο Γηάζθεςεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε), πνπ θαηεγνξηνπνίεζε ηηο 100 
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κεγαιχηεξεο «νηθνλνκίεο» (ρψξεο θαη εηαηξείεο) ηνπ πιαλήηε, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη 

ηελ 34ε ζέζε (επηέκβξηνο 2002) κε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ λα είλαη ζηα 

140,2 δηζ. επξψ. ηνλ πίλαθα 1.1 θαη ζην Γηάγξακκα 1.1 βιέπνπκε ζηνηρεία ηνπ έηνπο 

2001 ‒ έηνο θακπήο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ‒ ζχκθσλα κε ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ). ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη ε αλάπηπμε 

ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην έηνο 2000 ζε ζρέζε κε ην 1980, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα 

έθζεζε αγνξάο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ ηακείνπ (Απξίιηνο 2012). Ωο απνηέιεζκα, 

ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν ζε ζηαζεξέο ηηκέο ην 2008 ήηαλ πεξίπνπ 5 θνξέο πςειφηεξν απφ 

ην 1960 ζηελ Διιάδα ελψ ζηελ ΔΔ-15 ήηαλ 3 θνξέο πςειφηεξν (Ησαθείκνγινπ,1998)
 . 

 

Γηάγξακκα 1.1   

ΑΔΠ αλά θάηνηθν 1960-2007 

 

Πεγή: ΟΣΟΔ  

 

 χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ήηαλ :  
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«Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη έθηαζε 132.000 ηεηξ. ρηιηνκέηξσλ, έρεη πιεζπζκφ 

10,96 εθαη. θαηνίθνπο (ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001), ζπκκεηέρεη κε 2,8% ζην 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ, κε 1,5% ζην αθαζάξηζην πξντφλ ηεο ΔΔ θαη κε 1,9% 

ζε απηφ ηεο Δπξσδψλεο. Σν θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ αλήιζε θαηά ην 

2002 ζε 12.000 επξψ θαη αληηζηνηρεί ζην 69% ηνπ ΑΔΠ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ. Καηά 

ην ίδην έηνο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ αλήιζε ζε 4,1% (Τπνπξγείν αλάπηπμεο, 

2003).  

 

Πίλαθαο 1.1 

πλεηζθνξά βαζηθψλ κεγεζψλ ζηε κεηαβνιή ηνχ ΑΔΠ 2001 

                         

Πεγή: Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

 

Γηάγξακκα 1.2 

Ζ πνξεία ηεο απνζρφιεζεο. Μέζν πνζνζηφ αλεξγίαο %2001  

 

Πεγή: Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
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Γηάγξακκα 1.3 

Αλάπηπμε ΑΔΠ ζε πνζνζηφ % 

 

Πεγή: ΓΝΣ, Παγθφζκηα έθζεζε αγνξάο, Απξίιηνο 2012. 

 

Θεσξείηαη απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο φηη κηα λνκηζκαηηθή έλσζε κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. Σα ζχλνξα ησλ ρσξψλ 

εμαιείθνληαη θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ λνκηζκαηηθή έλσζε απνηειεί κηα δέζκεπζε γηα πεξαηηέξσ 

ζχγθιηζε ησλ ρσξψλ ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, θαζψο θαη κηα ηζρπξή δχλακε-

θίλεηξν γηα επηπιένλ εκπφξην κεηαμχ ηνπο (Furceri&Karras, 2008). Δίλαη φκσο 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ακνηβαίν εκπφξην αλάκεζα ζηα κέιε ηεο, έηζη ψζηε ηα νθέιε ηνπ 

θνηλνχ λνκίζκαηνο λα δηακνηξάδνληαη εθαηέξσζελ (Baldwin &Di Nino, 2006).  

Σν εληαίν λφκηζκα έθεξε κηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαζψο εμαιείθεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαη επηηξέπεη κηα 

λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε. Έλα αθφκα ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ε κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα ησλ ηηκψλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα  είλαη ζε ζέζε λα 

ζπγθξίλνπλ ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα επηιέγνπλ αλαιφγσο, απμάλνληαο έηζη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ. Σφζν ν ηδησηηθφο φζν θαη ν δεκφζηνο 

ηνκέαο θαηαιήγνπλ λα αλαδεηνχλ ηελ θαηλνηνκία, επελδχνληαο ζε εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο αληαγσληζηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο (Furceri, 2007). Δπίζεο, νη πην κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο, θαζψο ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζε 

κέζα ζε έλα εληαίν λφκηζκα απνηξέπεη ηελ αηειή ζθέςε γηα ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηνπο 
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νδεγεί ζηελ ιήςε ζπκθεξνπζψλ απνθάζεσλ (Nagle Σ. Σ. and Hogan J. E., 2006). Οη 

πξαγκαηηθέο κεηαβιεηέο ‒ θαη φρη νη νλνκαζηηθέο ‒ έρνπλ πιένλ επηπιένλ αμία, 

σζψληαο έηζη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε κηα πην νξζνινγηθή 

ζπκπεξηθνξά (BaldwinR, 2006). 

Μπνξεί ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ λα απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα 

ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο ε πνξεία γηα κηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή  ζχγθιηζε κε 

ηηο επξσπατθέο ρψξεο ζα επηηαρπλφηαλ, φκσο ε Διιάδα δελ κπφξεζε λα αληαγσληζηεί 

ρψξεο φπσο ε Ηξιαλδία θαη απφ ην 1995 θαη έπεηηα ππήξμε ε θησρφηεξε ρψξα ηεο ΔΔ 

(πξηλ απφ ηελ έληαμε ησλ 10 λέσλ ρσξψλ), έρνληαο κηα εμίζνπ θησρή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη κε κπνξψληαο λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη κηα απνδνηηθή 

καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή (Barry P. Bosworth, 2001). 

χκθσλα κε ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ (ΗΟΒΔ, Μάηνο 2001) ε αηζηνδνμία κεηψζεθε θαη ηελ ζεηξά ηεο πήξε ε 

αβεβαηφηεηα, θαζψο ην θιίκα δηαθάλεθε αξλεηηθφηεξν ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

πξνβιέςεηο. 

Έηζη, ελψ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην θζηλφπσξν ηνπ 2000 είρε πξνβιέςεη κηα 

άλνδν ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεσο ηνπ 4,5% γηα ην 2001, ηελ εαξηλή πεξίνδν πξνβιέπεη 4,4%. 

ε ζρεηηθή αλαζεψξεζε πξνέβε θαη ν ΟΟΑ απφ 4,5% ζε 4%, ελψ ε αξρηθή πξφβιεςε 

ηεο Κπβέξλεζεο, πάλσ ζηελ νπνία βαζίζηεθε θαη θαηαξηίζζεθε θαη ν Πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ 2001, έθαλε ιφγν γηα  άλνδν ηνπ ΑΔΠ ζην 5% ην 2001(ΗΟΒΔ,2001). Ζ αχμεζε ηεο 

ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο Διιάδαο πξνο ην ΑΔΠ (ζε κνλάδεο εζληθνχ 

λνκίζκαηνο αλά US $, πηλάθαο 1.5) ππνδειψλεη θαη ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπ θαηαλαισηή (CPI). ηνλ πίλαθα 1.2 παξνπζηάδεηαη ε ηζνηηκία 

αγνξαζηηθήο δχλακεο (PPP) ηεο Διιάδαο πξνο ην ΑΔΠ (ζε κνλάδεο εζληθνχ 

λνκίζκαηνο αλά US $) (PWT,2014). 

 

Πίλαθαο 1.2 

Αχμεζε ηεο ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο Διιάδαο πξνο ην ΑΔΠ 

 

 Πεγή: PennWorld Penny. 

http://econpapers.repec.org/RAS/pbo666.htm
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Σα έηε 1999-2001 ππήξμαλ πεξίνδνο αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ Διιάδα (ΔΛΗΑΜΔΠ, 2014). Όκσο ην 2002 νη 

εηζξνέο απφ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα κεηψζεθαλ θαη έθηαζαλ ηα 

$50,300,000, ελψ νη εθξνέο θπκάλζεθαλ ζηα $655,300,000, ειαθξψο πάλσ απφ ηα 

επίπεδα ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ (1999 θαη 2001), αιιά θάησ απφ ηηο εθξνέο ξεθφξ ηνπ 

2000 (UNCTAD,2000). Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα νη κεγαιχηεξεο ζπγαηξηθέο ησλ μέλσλ 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (εηδηθφηεξα ζην 

εκπφξην), ελψ ειάρηζηεο επελδχζεηο έγηλαλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο σο ακθίβνιε. 

 

Γηάγξακκα 1.4 

Ρνέο ΑΞΔ ηεο Διιάδαο 1999-2002 

 

Πεγή: UNCTAD 

 

Πίλαθαο 1.3 

Οη εηζξνέο ΑΞΔ ζηε δψλε ηνπ επξψ σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

Πεγή:Σξάπεδα ηεο Διιάδαο 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρψξα 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο, πνπ είρε αξλεηηθή κεηαβνιή ζηνλ 

φγθν Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ θαηά 23 %. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο παζνγέλεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη φηη αθφκα θαη απηέο νη κεησκέλεο μέλεο επελδχζεηο δελ 

θαηεπζχλζεθαλ ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα, αιιά ζηνλ ηνπξηζκφ, ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

 

Γηάγξακκα 1.5 

πλνιηθέο εηζξνέο ΑΞΔ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 2003-2013. 
Πεξίνδνο 2003-2007. 

 

πλνιηθή αμία: 22.328,2 εθαηνκκχξηα Δπξψ                                 
Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014  

 

Γηάγξακκα 1.6 

Πεξίνδνο 2008-2013 

 

πλνιηθή αμία: 20.666 εθαηνκκχξηα Δπξψ                                 
Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2014 
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Πίλαθαο 1.4 

πκβνιή ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

 

Πεγή : Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ 

 

Ο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην 18 % έσο 20 % ηνπ ΑΔΠ ηεο Διιάδαο, 

εληάζζεηαη ζηνπο άδεινπο πφξνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ έρεη κεγάιε 

κεηαβιεηφηεηα ζηε δήηεζε θαη κπνξεί, αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηνπ εθάζηνηε έηνπο, λα κεηαβιεζεί ζε πνιχ πςειφ βαζκφ. 

Παξαδείγκαηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη ε κεγάιε πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ ην έηνο 2010, 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πεξί πησρεχζεσο ηεο Διιάδαο θαη ε κεγάιε άλνδνο 

ηνπ 2013 θαη 2014, ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή. ίγνπξα 

πάλησο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζηαζεξή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο. 

Όζνλ αθνξά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ε εηζξνή θεθαιαίσλ ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο θαη ην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην δελ θαηεχζπλε ηνπο πφξνπο ζε αλαδηάξζξσζε 

ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο. Σν κελ ρξεκαηηζηήξην ήιζε ζε πιήξε 

απαμίσζε κεηά ηα θξαρ ηνπ 1999 θαη ηνπ 2008, ελψ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο κάιινλ 

αγσλίδνληαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο παξά γηα ηελ παξνρή ηεο πνιππφζεηεο ξεπζηφηεηαο 
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ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ‒ απηφο ζα έπξεπε λα είλαη ν ξφινο ηνπο. Δίλαη ζρεδφλ 

ζίγνπξν φηη δηακέζνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ειεχζεξεο ξνήο θεθαιαίσλ δελ 

δηαζθαιίζηεθε ε επέλδπζε ησλ ρξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

αιιά ζην γξήγνξν θαη εχθνιν θέξδνο, δηακέζνπ ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ 

θεξδνζθνπίαο ‒ φπσο ηα «futures» θαη ηα «options» ‒ θαη ησλ ηξηγσλνπνηήζεσλ ζην 

ζπλάιιαγκα. 

Όζνλ αθνξά ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, παξφηη παξνπζηάδνπλ κεγάιε εμέιημε ηηο 

ηειεπηαίεο 2 δεθαεηίεο, νθείινπκε λα ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο ηεο εμαγνξάο ηνπ 

ΟΣΔ θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ COSMOTE απφ μέλν επελδπηή. Απηή ε εμαγνξά ήηαλ 

πνιχ κεγάιε ζε ρξεκαηηθή αμία, επεξέαζε ζεηηθά ηηο μέλεο επελδχζεηο, αιιά δελ 

πξνζέζεζε νχηε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, νχηε λέα θνξνινγηθά έζνδα, αιιά νχηε θαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο λέαο ηερλνινγίαο. 

ηα αλσηέξσ πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο ηεο αλαηίκεζεο ηνπ Δπξψ 

έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 30 % έσο 40 % (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δπξσζχζηεκα), κε 

απνηέιεζκα κία νηθνλνκία κε απνζαξζξσκέλεο παξαγσγηθέο δνκέο θαη κηα 

«απξνζπκία» μέλσλ επελδχζεσλ απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα ηζρπξφ 

λφκηζκα είλαη απαξαίηεην γηα κία νηθνλνκία πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζκφ, θαη 

γεληθφηεξα ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θαη δελ δηαζέηεη νχηε ηερλνινγία αηρκήο νχηε βαξηά 

βηνκεραλία. Αληηζέησο, βξίζθεηαη ζε έλα ζηάδην ζπλερνχο απνβηνκεραλνπνίεζεο, θαη 

ζε πεξηφδνπο βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο δελ κπνξεί λα πξνζειθχζεη εχθνια μέλα 

θεθάιαηα, αιιά νχηε θαη λα θαηεπζχλεη ηα ιίγα δηαζέζηκα ζε ηερλνινγίεο αηρκήο ή ζε 

βαξηά βηνκεραλία γηα λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα αξρίζεη λα 

αλαθάκπηεη. 

Ζ Διιάδα δελ θαηάθεξε λα επηηχρεη ζπκκαρίεο ‒ ηφζν κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

φζν θαη κε ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ ‒ πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ ηελ πεξαηηέξσ αλαθαηαλνκή 

ησλ πφξσλ, αμηνπνηψληαο έηζη ηα αλνηρηά ζχλνξα θαη ην εληαίν λφκηζκα ηεο ΔΔ. Γελ 

πξνέβε ζε νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο πνπ ζα πινπνηνχζαλ κηα λέα αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα άκβιπλε ηηο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επξσδψλεο θαη 

ζα νδεγνχζε ζε κηα πνξεία γηα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ 

(Υαξηηάηνο, 2012). 
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1.3 Δίζνδνο ζηελ Eπξσδψλε 

Μηα απφ ηηο πην θαζνξηζηηθέο ζηηγκέο ηεο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ επξσπατθή 

θνηλφηεηα απνηειεί ε είζνδφο ηεο ζηελ ΟΝΔ ηελ 2
ε 

Ηαλνπαξίνπ 2001. Αθνινπζψληαο 

κηα πνξεία πνπ έηεηλε ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, κε εμαίξεζε 

ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, ε Διιάδα ην 2001 βξίζθεηαη πιένλ έλα βήκα πην θνληά ζε 

κηα πςειφηεξεο κνξθήο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχγθιηζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΤΠΔΞ, 2014). Σα θξηηήξηα πνπ φθεηιε ε Διιάδα λα πιεξνί γηα ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ 

ήηαλ εθείλα πνπ είρε νξίζεη ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1991/1992) θαη ηα νπνία 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο "θξηηήξηα ζχγθιηζεο" (ή θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη) : ν ρακειφο θαη 

ζηαζεξφο πιεζσξηζκφο, ε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ηα πγηή 

δεκφζηα νηθνλνκηθά (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014). 

 

Γηάγξακκα 1.7 

Γεκφζην ρξένο θαη δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα (-) / πιεφλαζκα (+) σο πνζνζηά % ηνπ ΑΔΠ 

 

 Πεγή: Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο (Γθαξγθάλαο & Νηαβιάο, 2002). 

Ζ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Santa Maria da Feira ζηηο 19 

Ηνπλίνπ, φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, έθαλε ιφγν γηα κηα  

πνξεία ζχγθιηζεο κε ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε κηα θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. πγθεθξηκέλα : 

«Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπγραίξεη ηελ Διιάδα γηα ηελ ζχγθιηζε πνπ 

επεηεχρζε ράξηο ζηελ εθαξκνγή πγηψλ νηθνινγηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα, επηθξνηεί δε ηελ απφθαζε ζχκθσλα µε ηελ νπνία ε Διιάδα ζα 

εληαρζεί ζηε δψλε ηνπ επξψ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2001, πξάγµα πνπ ζπληζηά έλα 

αθφµε ζεηηθφ βήµα πξνο ηελ λνκηζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο Έλσζεο» (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, 2000). 

ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2002 θαη ζε δηάζηεκα πεξίπνπ δχν κελψλ ην επξψ 

αληηθαηέζηεζε ηα ππάξρνληα εζληθά λνκίζκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα απνζπξζνχλ απφ ηηο αγνξέο 6 δηζ. ραξηνλνκίζκαηα θαη πεξίπνπ 30 

δηζ. εζληθά θέξκαηα θαη ην επξψ λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 300 εθαη. πνιίηεο ζε δψδεθα 

ρψξεο (Kenen and Meade, 2003). Σν επξψ, ζηεξηδφκελν ζηα θξάηε-κέιε ηεο 

επξσδψλεο θαη θπξίσο ζηελ δπλακηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ, κεηαηξέπεηαη ζε 

έλα πξαγκαηηθά δπλαηφ λφκηζκα πνπ αληαγσλίδεηαη ην δνιάξην ησλ ΖΠΑ θαη ην γηελ 

ηεο Ηαπσλίαο (Gerlach and Svensson, 2003). 

ηηο  31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003 ην επξψ έθαλε λέν ξεθφξ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, 

θζάλνληαο ζηηγκηαία ην 1,2649. Απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2003 ην 

επξψ αλαηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαηά 20,9% θαη έλαληη ηνπ γηελ ζην 136,27, ελψ 

ην γηέλ κε ηελ ζεηξά ηνπ αλαηηκήζεθε έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ζην 106,97.  

Θεσξείηαη φηη ε επηηπρία ηνπ δηεζλνχο λνκίζκαηνο ηεο γεξαηάο επείξνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ζπλεξγαζία θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΚΣ, ησλ εζληθψλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ  επηρεηξήζεσλ. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επξσδψλεο έπαημαλ αζθαιψο νη πνιίηεο 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο (Gros, D.& T. Mayer, 2010). 

Ζ επξσπατθή επηηξνπή, κε ηελ ζεηξά ηεο, ζπλέβαιιε απνθαζηζηηθά ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ επξσπατθνχ λνκηζκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο κέζσ ησλ δηθηχσλ 

πιεξνθφξεζεο (Paraschiv, 2011). Ζ επξσδψλε, έρνληαο σο βάζε ηνλ αλνηρηφ εκπνξηθφ 

ραξαθηήξα ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο, είρε λα 

αλαδείμεη ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ-κειψλ (Ahearne&Pisani-

Ferry, 2006).  

Ο Aghvan Mikaelian, επηθεθαιήο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο Audit-consulting 

group FinExpertiza (ACG FinExpertiza), είπε: «Δίλαη έλα ρσξίο πξνεγνχκελν πείξακα 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, δηφηη ηα θξάηε ζπκθψλεζαλ εζεινληηθά γηα ηηο αξρέο 

δεκηνπξγίαο θνηλνχ λνκίζκαηνο, ρσξίο λα έρνπλ εληαίν Κέληξν έθδνζεο θαη εληαία 
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δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Όιεο νη ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δηαρεηξίδνληαη απηνηειψο 

ην δηθφ ηνπο απφζεκα επξψ». Ζ νηθνλνκία ηεο Δπξσδψλεο ζήκεξα είλαη κία απφ ηηο 

ηζρπξφηεξεο ζηνλ θφζκν (Soukiazis, et al 2012). Αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε είζνδνο 

ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδψλε ηελ θαζηεξψλεη πιένλ σο κηα δπλακηθή νηθνλνκία πνπ  

ηζρπξνπνηεί ηελ ζέζε ηεο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα (Σζνπιθίδεο, 2010).  

Οη Έιιελεο φκσο, απφ ηελ κεξηά ηνπο, δηακαξηπξήζεθαλ, θαζψο ζεψξεζαλ 

ππαίηην ην επξψ γηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ, ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη καδί κε ηνπο 

Ηζπαλνχο, πίζηεςαλ φηη ην επξψ ζα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2006). ε πνιιέο δεκνζθνπήζεηο δηαθαίλεηαη 

έλα θιίκα απαηζηνδνμίαο φζνλ αθνξά ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδψλε 

(JoÃ£o Rebelo Barbosa, 2011). Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ πνπ 

παξαηεξήζεθε κεηά ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ πηζαλφλ λα δηθαηνινγεί ην αξλεηηθφ θιίκα 

ζηελ Διιάδα, θαζψο ε αλαηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

δείθηε ηηκψλ ησλ θαηαλαισηψλ ΓΚΣ θαη θπζηθά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ Έιιελα πνιίηε, ν νπνίνο ζεσξεί δσηηθήο 

ζεκαζίαο ηελ  ηδηνθαηνίθεζε, γεγνλφο πνπ ηνλ θέξλεη αληηκέησπν κε ηεξάζηηα πνζά γηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. Όπσο φκσο ζα θαλεί ζηελ ζπλέρεηα, ε αλαζθάιεηα ησλ Διιήλσλ 

θαη ησλ Ηζπαλψλ φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ζηελ επξσδψλε δελ ήηαλ ηειείσο 

αδηθαηνιφγεηε (Fagan and Gaspar, 2007).  

πλνπηηθά, ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδψλε είλαη: 

Τπέξ :  

‒ ηαζεξφ λφκηζκα θαη ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

‒ Υακειά επηηφθηα θαη πην θζελά δάλεηα γηα αγνξέο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ.  

‒ Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. 

 

Καηά :  

‒ Άλνδνο ησλ ηηκψλ ζε είδε πξψηεο αλάγθεο θαη γεληθφηεξα ζε θαηαλαισηηθά 

πξντφληα.  

‒ Με επαξθήο έιεγρνο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο φζνλ αθνξά ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

δαλεηζκφ. 
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1.4 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, κηα κηθξή αλνηρηή νηθνλνκία. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δχλακεο ηεο νηθνλνκίαο σο δείθηε κέηξεζεο εζληθήο δχλακεο 

είλαη ζηηο κέξεο καο απαξαίηεηε. Δλψ παιαηνηέξα δείθηεο κέηξεζεο ήηαλ ν πιεζπζκφο, 

ε ελεξγεηαθή παξαγσγή θαη ε παξαγσγή ράιπβα, ζήκεξα, εάλ έπξεπε λα επηθαιεζηνχκε 

ηνλ θχξην πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηνπ κεγέζνπο ηεο εζληθήο δχλακεο κηαο ρψξαο, 

απηφο ζα ήηαλ ε νηθνλνκηθή ηεο δχλακε. Βαζηζκέλε ζε απηήλ, ε ρψξα ζα απνηεινχζε 

θχξην παίθηε ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θαζψο κε νηθνλνκηθνχο 

φξνπο ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηξίηεο ρψξεο θαη λα θαζνξίζεη επηηφθηα θαη ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο (Πεηξάθεο, 2011) . 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία νξίδεηαη σο κηα κηθξή νηθνλνκία, θαζψο ‒ ζχκθσλα κε ηνλ 

Simon Kuznets (1960) ‒ σο κηθξέο αλνηρηέο νηθνλνκίεο νξίδνληαη νη νηθνλνκίεο ησλ 

ρσξψλ ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο δελ μεπεξλά ηα 15 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Χο 

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ιεηηνπξγεί θαη ην ΑΔΠ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλππαξμία 

πξσηνγελψλ πεγψλ, πξψησλ πιψλ θαη ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο 

ρψξαο θαη ε άκεζε ζπλάθεηα πνπ έρεη κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο.  

πκθψλα κε ηα παξαπάλσ, σο κηθξή αλνηρηή νηθνλνκία κπνξεί λα νξηζηεί ε 

νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Μάιηαο, αθφκε θαη ε Οιιαλδηθή 

νηθνλνκία. Ζ ηειεπηαία κπνξεί ζαθψο λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξν κίκεζε, κηαο θαη ‒ παξά ην φηη ραξαθηεξίδεηαη σο 

κηθξή νηθνλνκία ‒ έρεη κεγάιε δξαζηεξηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο ΑΞΔ. Καηέρεη ηελ έθηε 

ζέζε ζηελ εμαγσγή ΑΞΔ θαη  απνηειεί αμηφινγν ππνδνρέα απηψλ. Ζ ειιεληθή 

νηθνλνκία δηαζέηεη ην 0,5% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ην 3,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο EΔ ησλ 15 θαη 

ην 2,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ησλ 27. Γηαζέηεη επίζεο ην 0,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ 

θαη ην 0,2% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Με βάζε ηε ζρεηηθή αγνξαζηηθή δχλακε 

(PPP), ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ην 2007 $28.152 έλαληη 

$32.815 ηεο Δπξσδψλεο (ησλ 15) θαη $45.725 ησλ ΖΠΑ. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κία 

πνιχ κηθξή νηθνλνκία κε έλα αξθεηά πςειφ θαηά θεθαιήλ πξντφλ θαη εηζφδεκα. 
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Πίλαθαο 1.5 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, εμαγσγέο θαη πιεζπζκφο (2007). 

 

Πεγή: ΟΟΑ, OECD stats 

 

Σν κέγεζνο ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ κηαο κηθξήο νηθνλνκίαο ‒ ζε ζπλάξηεζε κε 

ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ‒ αλαδεηθλχεη θαη 

ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηά ηεο λα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά, κέζσ ηεο άζθεζεο 

νηθνλνκηθήο πνιίηηθεο, ηηο παγθφζκηαο ηηκέο, ηα επηηφθηα θαη ηα εηζνδήκαηα. 

Μπνξεί ε Διιάδα λα απνηειεί κηα κηθξή αλνηρηή νηθνλνκία, πνπ θαηά θαλφλα 

αδπλαηεί λα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ην παγθφζκην γίγλεζζαη, ζήκεξα φκσο  νηθνλνκηθνί 

αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ειιεληθή ηξαγσδία είλαη ην ςπρφδξακα ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο. Άιισζηε, πνηέ άιινηε κηα ηφζν κηθξή ρψξα φπσο ε Διιάδα δελ είρε βξεζεί 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο αγσλίαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Σπρφλ 

απνηπρία ηεο Διιάδαο λα επηβηψζεη απφ ηελ θξίζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη «ληφκηλν» 

ζηηο ήδε επάισηεο νηθνλνκίεο ηεο επξσδψλεο, αθφκε θαη λα νδεγήζεη ηνπο εγέηεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ λα ζηξαθνχλ ζε έλαλ εληνλφηεξν πξνζηαηεπηηζκφ, ζέηνληαο ζε 

θίλδπλν φρη κνλφ ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα αιιά θαη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Ζ Διιάδα νθείιεη λα θαηαλνήζεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη φπνην κέζν 

δηαζέηεη κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, θαζψο «ε Δζληθή δχλακε είλαη 

ε πεξηεθηηθή έθθξαζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έλα έζλνο θαηέρεη κία δεδνκέλε 

ζηηγκή γηα λα πξνσζεί εζσηεξηθψο θαη δηεζλψο ηελ θαηάθηεζε εζληθψλ ζηφρσλ, 

αλεμαξηήησο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη» (Kelly P.L., 1994).  
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1.5 Αλαθεθαιαίσζε 

«Δίλαη δχζθνιν λα δεη θαλείο πσο ζα πεηχρεη ε λνκηζκαηηθή έλσζε [...] είλαη 

αθφκε πην δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο φηη κπνξεί λα απνηχρεη. Ζ ελδερφκελε 

θαηάξξεπζε ηνπ επξψ ζα ζεκαηνδνηήζεη αιπζηδσηέο θαη αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε». Henry Kissinger (Σζαθαινγίαλλεο, 2000). 

Ζ γεληθή ππφζεζε φηη ε επξσπατθή ελνπνίεζε ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε 

ηνπ Ν. Γηακαληνχξνπ (2000), «κηα ηζρπξή δχλακε, ηθαλή λα παξάζρεη επαξθή 

ππνζηήξημε θαη λα πξνζδψζεη δπλακηθή ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο θνπιηνχξαο […] πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζρσξήζνπλ ζε κεηαξξπζκίζεηο εμνξζνινγηζκνχ ησλ δνκψλ θαη ζε γεληθφηεξεο 

αιιαγέο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη πνιηηηθή» δελ θαίλεηαη ηειηθά λα επηβεβαηψλεηαη. 

Ζ δνκηθή αδπλακία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα θαζηεξψζεη κεραληζκνχο πνπ ζα 

επέηξεπαλ κηα απνηειεζκαηηθή αλαδηαλνκή ησλ πιενλαζκάησλ θαη λα παξέρεη 

δηαζξσηηθά κέζα παξεκβαηηθήο πνιίηηθεο, θαηέζηεζε ηελ Δπξψπε ζηελ νπζία 

αλήκπνξε λα αληεπεμέιζεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο επεξρφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 

επξσπατθή ελνπνίεζε ‒ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζην φξακα ηνπ Monnet ‒ γηα 

κηα Δπξψπε δίρσο πνιέκνπο πνπ ελσκέλε ζα θέξδηδε πεξηζζφηεξα, δπζηπρψο ζήκεξα 

θαίλεηαη λα δηαθπβεχεηαη. Ζ Δπξψπε, βαζηζκέλε ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία παξφκνηαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο (αξγεληίληθν ˗ κεμηθάληθν πέζν / ηξιαλδηθφ λφκηζκα ˗ βξεηαληθή 

ζηεξιίλα) φθεηιε λα πξνβιέςεη φηη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο εληζρχζεθαλ ηα 

πιενλάζκαηα ησλ ηζρπξφηεξσλ νηθνλνκηψλ εηο βάξνο ησλ αζζελέζηεξσλ 

(Καηξνχγθαινο, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Αίηηα  πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε  

 

2.1 Δηζαγσγή  

Ζ πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε απφ ην 2004 έσο θαη ηελ άλνημε ηνπ 2007, ζεσξήζεθε 

σο «ήπηα πξνζαξκνγή» απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή (2008), ζηελ 

73
ε
 ΓΔΘ. Όκσο, ε πνιηηηθή απηή δελ απέδσζε θαξπνχο, θαζψο ε «ήπηα πξνζαξκνγή» 

θαηέιεμε ζε κε πξνζαξκνγή (Αινγνζθνχθεο, 2009).  

Σν πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο δελ επηιχζεθε,
 
ελψ πνιινί ηνκείο, φπσο ε πγεία, ην 

θνξνινγηθφ, νη ΓΔΚΟ θαη νη αγνξέο εξγαζίαο, δελ απέθηεζαλ ηηο αλαγθαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα έσο ην 2007 θπκάλζεθε ζε 

πςεινχο ξπζκνχο εμαηηίαο ηνπ ηδησηηθνχ δαλεηζκνχ. Όκσο, ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν 

απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ είρε καθξφπλνε πνξεία. 

 ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ε Διιάδα εξρφηαλ πιένλ αληηκέησπε κε ηελ 

ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα. Σν CER (Centre for European Reform) δειψλεη φηη ε Διιάδα 

«ζπαηάιεζε πνιιέο επθαηξίεο, ηηο νπνίεο πξφζθεξε ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΔΔ γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα» (Barysch, Simon Tilford and Aurore Wanlin, 2007). Σν 

2009 απνδεηθλχεηαη πιένλ φηη ην επξψ δελ ζπλέβαιε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Σα αίηηα θαη νη πνιηηηθέο επζχλεο πνηθίινπλ. 

 

2.2 Ζ Διιάδα θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

χκθσλα κε ηνπο U. Rosenthal, M. Charles θαη P. Hart (1989), ε θξίζε είλαη «κία 

ζνβαξή απεηιή θαηά ηεο πθηζηάκελεο δνκήο, ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία επηβάιιεη ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ εληφο 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο».  

Αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αηηία ηεο θξίζεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζην 

θνκκαηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είρε αλαθέξεη ν Π. Κνλδχιεο ην 

1991: ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο είλαη «αγσγφο εθπνίεζεο ηεο ρψξαο κε κφλν 
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αληάιιαγκα ηε δηθή ηνπ δηαηψληζε, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα πξνβαίλεη ζε πιηθέο 

παξνρέο παίξλνληαο παξνρέο ςήθσλ» θαη λα «εθρσξεί ηηο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ 

ζηνπο δαλεηνδφηεο ηεο» (Κνλδχιεο, 2011). Όκσο ηα αίηηα  νθείινπλ λα αλαδεηεζνχλ 

θαη ζην κνληέιν ηεο νηθνλνκίαο πνπ αθνινπζείηαη ζρεδφλ παγθνζκίσο,  βαζηζκέλν ζε 

έλα λενθηιειεχζεξν ζχζηεκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ γελλά ρξεκαηνπηζησηηθέο 

θξίζεηο, θαζψο θαη ζηηο αδπλακίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο λα αληαπνθξηζεί ζε 

απηέο ηηο θξίζεηο. 

ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο ε πζηέξεζε πξνζαξκνγήο ζε έλα λέν δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη πξσηνθαλήο. Ζ πκθσλία χλδεζεο () κε ηελ ΔΟΚ 

ην 1961, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΚ ην 1981, φπσο θαη ε έληαμή ηεο ζηελ 

επξσδψλε ην 2001, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα αλεπαξθή πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο γηα 

πεξαηηέξσ ζχγθιηζε κε ηελ Δπξψπε (Βνχιγαξεο,2009). Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη κηα 

επηζπκία γηα ηαρχηαηε πξνζρψξεζε ζε επξσπατθνχο ζεζκνχο, δίρσο λα έρεη 

εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο (Παπαδφπνπινο,2009). Οη αηηίεο απηήο ηεο 

αλεπάξθεηαο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο 

δσήο θαη ζε έλα κνληέιν παηξσλίαο πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζε απηή. 

       Απφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ (ΔΚ) ην 1981 έσο ζήκεξα ε πνξεία ηεο 

ρψξαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθή απνηπρία, ζεκεηψλνληαο θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε δηάβξσζε ηεο δεκφζηαο αξεηήο. Δηζνδήκαηα ηα νπνία απνζπάζηεθαλ, είηε 

λφκηκα είηε παξάλνκα, δελ απέβιεπαλ ζε κηα γφληκε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Απνθνξχθσκα ππήξμε ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε κε ην Μλεκφλην1, επηηξέπνληαο 

ζηελ νπζία ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξέκβαζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη μέλσλ θξαηψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο (Καδάθνο,2012). 

Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ην 1981 έγηλε εζπεπζκέλα, 

βαζηδφκελε θπξίσο ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο, θαζψο δελ είρε επηηεπρηεί ε πιήξεο εθαξκνγή 

ηεο πκθσλίαο χλδεζεο ‒ ε νπνία ζα νινθιεξσλφηαλ ην 1984 ‒ θαη ελψ ε επηηξνπή 

έδεηρλε ηδηαίηεξα ζνξπβνχκελε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο. 

Σν πκβνχιην ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1976 είρε δειψζεη φηη «ε ειιεληθή νηθνλνκία ζην παξφλ 

ζηάδην αλάπηπμήο ηεο πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ δηαξζξσηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπλδπαζηεί αξκνληθά κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ ησξηλψλ 

θαξηψλ-κειψλ» (Δπηηξνπή ΔΚ, 1976). 
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 Παξ’ φι’ απηά, ε ειιεληθή θπβέξλεζε επέκελε ζηελ έληαμε. Ο ηφηε 

πξσζππνπξγφο Κ. Καξακαλιήο (1979) αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο καζήζεσο θαη ηεο πξνζαξκνγήο». Παξάιιεια, νη εληάζεηο θαη νη δηαθσλίεο ηεο 

Κπβέξλεζεο κε ηελ θεληξναξηζηεξά ζρεηηθά κε ηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν (Βέξλπ, 1989). Σν έηνο 1977 ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκβάδηδε κε ην πιαίζην εθαξκνγήο, 

απφ κηα γξήγνξε δηφγθσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζε απφιπηα κεγέζε θαη ζρέζε κε ην 

ΑΔΠ, θαζψο απφ θαη έληνλεο θξαηηθνπνηήζεηο (Glogg, 1996). Ζ δεθαεηία ηνπ ’80 

ζπλέρηζε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε ην ΠΑΟΚ λα θαζηεξψλεη ηελ ζπλερή 

δηεθδίθεζε εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία δελ ζπλδένληαλ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

Δλψ ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζεκαηνδνηνχζε ηελ απαξρή 

ελφο λένπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ειιεληθή νηθνλνκία αθνινπζνχζε κηα 

πνξεία ζπζζσξεπκέλσλ ρξεψλ, κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ, έληνλνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη θπξίσο κείσζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν γεληθφηεξν 

πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε δελ απέβιεπε ζε κηα νηθνλνκία 

ηθαλή λα επηβηψζεη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Αληηζέησο, δηαθαηλφηαλ σο κηα 

πνιηηηθή πνπ παξέβιεπε ηηο ζπλέπεηεο. 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ (1982) θαηέζεζε «Μλεκφλην γηα ηελ 

αλαξξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο θαη επξσπατθψλ θνηλνηήησλ» (Δπηζεψξεζε ΔΚ, 

1982). Ζ ειιεληθή Κπβέξλεζε ζεσξνχζε φηη ην ειεχζεξν εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο επέθεξε δεκίεο ζηελ νηθνλνκία ηεο θαη δεηνχζε «εμαηξέζεηο απφ 

ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλήο αγνξάο». Σν 1985 μεζπά ζηελ Διιάδα ε θξίζε γηα ην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ θαη ε ΔΚ ηεο δαλείδεη 1.750 εθ. δνιάξηα γηα απνθπγή ρξενθνπίαο. ε γεληθέο 

γξακκέο, ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 δελ αθνινπζήζεθε κηα καθξννηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ 

λα είρε σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηελ 

δεκηνπξγία ζεκειίσλ γηα κηα ιεηηνπξγηθή εζσηεξηθή αγνξά.   

Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ ην 1991-92 βξίζθεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ηειείσο απξνεηνίκαζηε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο. Ζ πνιηηηθή 

απνηπρία ησλ Κπβεξλήζεσλ είλαη ηεξάζηηα. Ζ Νέα Γεκνθξαηία αδπλαηεί ‒ ιφγσ 

ζπγθξνχζεσλ ηφζν εζσθνκκαηηθψλ φζν θαη κε δπλάκεηο ηεο Κεληξναξηζηεξάο, αιιά 

θαη ιφγσ ηεο νξηαθήο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο ‒ λα πξνρσξήζεη ζε 

νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο.   
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Σν 1993, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, θαηαζέηεη έλα «Αλαζεσξεκέλν πξφγξακκα 

ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο» κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ζχγθιηζε κε ηα θξηηήξηα 

ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 1994). Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ, 

βεβαίσο, ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε, ελψ δηαθσλίεο ππήξμαλ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Γεσξγίνπ Γελλεκαηά, ππνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Σελ ζέζε ηνπ ζην 

Τπνπξγείν πήξε, χζηεξα απφ ηελ απνρψξεζε, ν Γηάλλεο Παπαλησλίνπ. 

Σα έηε 1996-2000 ην ηηκφλη ηεο Κπβέξλεζεο αλαιακβάλεη ν Κψζηαο εκίηεο, ν 

φπνηνο αξγφηεξα θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ Νηθνιά αξθνδί φηη έδσζε πιαζηά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ην έιιεηκκα ηεο Διιάδαο, κε ζθνπφ ηελ είζνδν ζηελ επξσδψλε. Ο ίδηνο 

αξλήζεθε ηηο θαηεγνξίεο (Reporter, 2011), νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζην γεγνλφο φηη ζηελ 

Διιάδα, απφ ην 1999 θαη έπεηηα, ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ είρε πέζεη πνηέ 

θάησ απφ ην 3%, αιιά ην 1999 θπκαηλφηαλ ζην 3,38%. Ζ Γαιιία θαη ε Γεξκαλία 

αςήθεζαλ πξνεγνπκέλσο ην φξην ηνπ 3% (BBC, 2004). 

Θα κπνξνχζε λα πεη θάλεηο φηη ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 έλα λέν θνηλσληθφ ζηξψκα 

αλαδχζεθε. Μηα λέα «ειίη» πνπ απαξηηδφηαλ απφ επηρεηξεκαηίεο κε έληνλεο 

δηαζπλδέζεηο κε ηα ΜΜΔ, απφ ζπλδηθαιηζηέο κε ηδηαίηεξα απμαλφκελε επηξξνή θαη απφ 

παιαηνχ θνκκαηηθνχ ηχπνπ θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ηελ ηξνθνδνηνχζαλ κε 

ξνπζθέηηα θαη πνιιαπιαζηαδφκελνπο ‒ έσο θαη αλεμέιεγθηνπο ‒ δηνξηζκνχο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, δίρσο ην θαηάιιειν παξαγσγηθφ αληίθξηζκα. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ νη Κπβεξλήζεηο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε απηή ηελ 

αλαδπφκελε «ειίη». Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2004, ε λενζχζηαηε νκάδα αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ παίθηε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο. 
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Πίλαθαο 2.1 

Γεκφζην έιιεηκκα / Πιεζσξηζκφο / ΑΔΠ / ρέζε ρξένπο-ΑΔΠ (1970-2015) 

 

 

εκεηψζεηο: 
1
Έηνο εηζαγσγήο ζηελ Δπξσδψλε. 

2
Πξνβιέςεηο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 19-10-

2012. 
3
Πξνβιέπεηαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012. 

4
Τπνινγηζκέλν κε ηε κέζνδν EDP. 

Πεγέο: Eurostat θαη Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE
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ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη ε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο απφ ην 1970 

έσο θαη ην 2014 (γηα ην 2014 παξαηίζεληαη νη πξνβιέςεηο). Ο πςειφηεξνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ επηηπγράλεηαη ην 1970, θαηά 8,9% κε αλαινγία ρξένπο πξνο ΑΔΠ 

κφιηο 17,9%. Σελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαηαξξένπλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, αθνχ ην 

ρξένο εθηηλάζζεηαη απφ 22,5% ζε 71,7% (ππεξηξηπιαζηάδεηαη δειαδή), ε αλάπηπμε 

θηλείηαη ζε κεδεληθά επίπεδα, ελψ ν πιεζσξηζκφο θηλείηαη κεζνζηαζκηθά ζε επίπεδα 

ηνπ 18% κε 20% (ΤΠΔΘΟ).   

χκθσλα κε ηνλ Σ. Ζιηαδάθε (2011), εθείλε ηελ δεθαεηία αθνινπζήζεθε 

αιφγηζηε νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε αχμεζε ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηεο γεληθήο 

Κπβέξλεζεο απφ 27% ην 1980 ζε 37% ην 1990 ‒ κέζσ ηεο αζξφαο πξφζιεςεο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ «αηπρψλ» δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Σειηθά φρη κφλν δελ 

νδήγεζε ζε αλάπηπμε, αιιά απνδηνξγάλσζε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο. 

 

Γηάγξακκα 2.1 

Πξσηνγελείο Γαπάλεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ηνχ ΑΔΠ 

   

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Ζ Διιάδα, παξά ηελ ζηξεβιή άπνςε ησλ κλεκνληαθψλ, δελ απαζρνιεί 

κεγαιχηεξν αξηζκφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα (OECD,2011). Γελ δηαζέηεη φκσο έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ ππαιιήισλ. Πνιινί δελ ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζέζεηο 

βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο αιιά βάζεη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κε ηηο εθάζηνηε 

Κπβεξλήζεηο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ κεηάβαζε ζε έλα πγηέο λέν πνιίηηθν θφκκα 

εμνπζίαο, θαζψο νη πνιίηεο είλαη αγθηζηξσκέλνη ζε δηαθφξσλ εηδψλ θνκκαηηθέο 

εμππεξεηήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αληί λα πηνζεηεζεί έλα πξφγξακκα εμπγίαλζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, εληζρχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ, ηα κλεκφληα ‒ θαη νη πεξηθνπέο 

πνπ επέβαιαλ ‒ πξνθάιεζαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Γηάγξακκα 2.2 

Απαζρφιεζε ζηε γεληθή Κπβέξλεζε σο πνζνζηφ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο 
ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 2000-2008. 

 

Πεγή : OECD 

 

2.3 Παγθφζκηα Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε 

Οη  θξίζεηο ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη θαηλφκελν ησλ 

εκεξψλ καο. Σελ δεθαεηία ηνπ ’80 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ Λαηηληθή θαη ηελ 
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θεληξηθή Ακεξηθή. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο ραξαθηήξηζαλ ηφηε ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά σο «θαπηηαιηζκφ–θαδίλν» (Strange, 1986). Ζ ηαρχηαηε 

αληαιιαγή ησλ ρξεκάησλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κε 

ηθαλνπνηεηηθή χπαξμε θαλνληζηηθψλ πεξηζσξίσλ, επέηξεπε ζηνπο επελδπηέο λα 

ζπλδηαιέγνληαη κε απίζηεπηε ηαρχηαηα, ζηνηρεκαηίδνληαο πάλσ ζε επηηφθηα, ηζνηηκίεο 

θαη θέξδε.  

Σν ζχζηεκα δελ έζεηε πξνζρψκαηα ζε θακία ξηςνθίλδπλε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Οη επελδπηέο κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ ηεξάζηηα πνζά θαη ηαπηφρξνλα 

λα απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο, πξνθαιψληαο ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή κηαο 

νιφθιεξεο ρψξαο. Ζ ιεγφκελε δηαθχκαλζε ηνπ «αζαλζέξ» ηεο νηθνλνκίαο αλάγθαζε 

ρψξεο ηεο ιαηηληθήο Ακεξηθήο λα πξνβνχλ ζε κηα πην παξεκβαηηθή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, κε ζηφρν ηελ πξνθχιαμε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. 

 Σελ δεθαεηία ηνπ ’90 ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα είρε λα αληηκεησπίζεη ηελ 

ιεγφκελε αζηαηηθή θξίζε. Σν 1997 ε Σατιάλδε ‒ κηα νηθνλνκία «ζαχκα», φπσο είρε 

ραξαθηεξηζηεί ‒ θαηαξξέεη. Σν εζληθφ λφκηζκα ηεο Σατιάλδεο, ην Μπαλη, ππνρσξεί θαη 

παξαζχξεη κηα ζεηξά απφ αζηαηηθέο ρψξεο. Παξάιιεια, ην Μεμηθφ, έπεηηα απφ ηελ 

πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηνπ απφ ηελ θξίζε ηνπ 1980, βξίζθεηαη ην 1990 

αληηκέησπν κε κηα λέα χθεζε. Ζ θξίζε ρξένπο ηνπ Μεμηθνχ είλαη αμηνζεκείσηε, θαζψο 

ζπκπαξαζχξεη ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία θαη ε Αξγεληηλή θαη ηηο νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ θαη ζηελ δηαθνπή δηαξξνήο ηνπ θεθαιαίνπ. Οη ρεηξηζκνί ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

απηήο πνιηηηθήο, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη ζπαζκσδηθέο 

θηλήζεηο, αλαθέξνληαη σο «θαηλφκελν Σεθίια», εθζέηνληαο ηελ Κπβέξλεζε επεηδή δελ 

είρε ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν (Lustig& Fellow,1995).  

Με ηελ είζνδν ησλ ρσξψλ ζην ΓΝΣ δηαζψζεθε κελ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εηο 

βάξνο φκσο ηνπ κεμηθαληθνχ ιανχ: κεηά ην 2000, εηθνζηηέζζεξηο απφ ηηο ηξηάληα 

ηξάπεδεο ηεο ρψξαο άλεθαλ ζε μέλνπο (‒ πξηλ ην ΓΝΣ κφλν κηα αλήθε ζε μέλα 

ζπκθέξνληα. Παξνκνίσο θαη ζηελ Αξγεληηλή, κε ην 90% ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα 

ηδησηηθνπνηείηαη θαη λα θαηέρεηαη απφ πνιπεζληθέο εηαηξείεο φπσο ε Citibank θαη ε  

Bank Boston. Δπηπιένλ, ην ηεξάζηην πνζνζηφ απνιχζεσλ πξηλ ηελ πψιεζή ηνπο ηηο 

θαηέζηεζε πην ειθπζηηθέο (Κιάηλ, 2010). 
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Σν 2007 νη αληζφηεηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη ραξαθηεξηζηηθέο, κε ηελ 

Ακεξηθή λα πξσηνπνξεί ζεκεηψλνληαο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απνθιίζεηο ζηνλ 

πιεζπζκφ ηεο (Krugman, 2008). Ζ θξίζε πνπ επεξέαζε βαζχηεξα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ήηαλ ε θξίζε ηνπ 2008, έρνληαο σο απαξρή ηεο φρη ηα αλαπηπζζφκελα αιιά 

ηα αλαπηπγκέλα θξάηε (Πεηξάθεο, 2011).  

Σν 2014 αιιάδνπλ πνιιά ζην παγθφζκην γίγλεζζαη. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παίξλνπλ ηελ ζθπηάιε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πξσηαγσληζηέο θαίλεηαη λα είλαη ε Κίλα, ε Ηλδία θαη άιιεο 

αζηαηηθέο ρψξεο. Με ηελ επηξξνή ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ηνπ 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε ην πέξαζκα ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο απφ ηηο 

αλαπηπγκέλεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Erdmanm 2012).  

Απηή ηελ θνξά ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην θέληξν ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ, ηηο ΖΠΑ. Σν ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ππέζηε κηα άλεπ 

πξνεγνχκελνπ απνξξχζκηζε (Fama, 1991). Ο πξφεδξνο ηεο FED δήισζε ηελ θξίζηκε 

απηή πεξίνδν: «έθαλα ιάζνο ζηελ εθηίκεζή κνπ φηη ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ησλ 

νξγαληζκψλ, ζπγθεθξηκέλα ησλ ηξαπεδψλ, ζα νδεγνχζε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

ζηελ απηνπξνζηαζία ησλ κεηφρσλ θαη ηεο κεηνρηθήο αμίαο ησλ εηαηξεηψλ […] 

Καηέξξεπζε έλαο βαζηθφο ππιψλαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ θαη 

απηφ κε μάθληαζε. Αθφκα δελ έρσ θαηαιάβεη πιήξσο ηη αθξηβψο ζπλέβε» 

(Καηξνχγθαινο, 2012). πλεπψο, ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ ην 2008 είραλ σο θχξην ζηφρν 

κηα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απηνξξχζκηζεο ηεο 

αγνξάο. 

 Σν βαζηθφ αίηην ηεο θξίζεο νθείιεη λα αλαδεηεζεί ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη 

ηξάπεδεο πξνέβεζαλ ζε αζχζηνιν δαλεηζκφ ηδησηψλ ρσξίο λα ππάξρνπλ επαξθείο 

εγγπήζεηο γηα ηελ εμφθιεζή ηνπο (O’Brien, 2009). Ζ θξίζε είρε ηελ κνξθή 

ππεξζπζζψξεπζεο πιαζκαηηθνχ θεθαιαίνπ, αθνχ νη ηξάπεδεο, ρνξεγψληαο επηζθαιή 

δάλεηα, σζνχζαλ ηνλ πνιίηε ζε ππεξθαηαλάισζε. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε δήηεζε δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ απμήζεθε ην 2001, φηαλ ε 

Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα έζεζε ηα επηηφθηα ζε ρακειέο ηηκέο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ν θφζκνο λα πξνβεί ζε απμαλφκελεο αγνξέο θαηνηθηψλ. Σν 2006 νη 

αμίεο ησλ θαηνηθηψλ δηπιαζηάζηεθαλ, ελψ παξάιιεια κε ηελ απμαλνκέλε δήηεζε 
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έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη ιεγφκελεο «ηξάπεδεο ζθηέο» ή «παξάιιειεο 

ηξάπεδεο»(Krugman,2008). Απηέο δελ εθάξκνδαλ ηνπο γεληθνχο ηξαπεδηθνχο θαλφλεο, 

αιιά ιεηηνπξγνχζαλ ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλα, ρνξεγψληαο δάλεηα ζε ηδηψηεο κε ρακειή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Σν ζχζηεκα δεκηνχξγεζε ηέηνηα ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία, 

ψζηε νη δαλεηνδφηεο δελ ινγνδνηνχζαλ: ηα δάλεηα, αθνχ κεηαπνηήζεθαλ ζε κηθξφηεξα 

θνκκάηηα θαη έπεηηα ελψζεθαλ κε άιιεο ππνζήθεο, πσιήζεθαλ ζε ηξίηνπο. 

Μέρξη ην 2008 δφζεθαλ αξθεηά δάλεηα, επνλνκαδφκελα σο «NINA» (Reed,2004). 

Απηά έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα αγνξάο θαηνηθίαο ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο (No 

income, No job, No Assets) (Dodd,Mills,2008). Όηαλ ην 2006 θνξπθψζεθαλ νη ηηκέο 

ησλ θαηνηθηψλ, πνιινί ηδηψηεο αιιά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είραλ πιένλ κηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηηο  θνπζθσκέλεο ηηκέο ησλ 

αθηλήησλ. Έηζη ε πηψζε ησλ ηηκψλ γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 2006 επέθεξε φρη κφλν ηεξάζηηεο 

δεκίεο ζε ηδηψηεο αιιά θαη ηελ θαηάξξεπζε πνιιψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ.  

Ζ επέθηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ήηαλ ξαγδαία. Απφ ηα πξψηα ζχκαηά 

ηεο ήηαλ ε νηθνλνκία ηεο Βξεηαλίαο, θαζψο απνηεινχζε κηα ρψξα κε δηεζλή 

βηνκεραληθή ρξεκαηνπηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα(Altman, 2009). Ζ Ηξιαλδία ππέζηε 

ζνβαξή νηθνλνκηθή δεκηά (Honohan, 2009), ελψ ε Ηζιαλδία ρξενθφπεζε (Mandel, 

2008). Ζ Οπγγαξία θαη ε Οπθξαλία πξνέβεζαλ ζε δαλεηζκφ απφ ην ΓΝΣ (ABC, 2008), 

ελψ νη εμαγσγέο ηεο Κίλαο κεηψζεθαλ, θαζψο ην θχξην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηεο ήηαλ νη 

ακεξηθαλνί πνιίηεο. Μηα ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζρέζε δηακνξθψζεθε κεηαμχ Κίλαο θαη 

ΖΠΑ, κε ηελ πξψηε λα ρξεκαηνδνηεί ην ρξένο ηεο δεχηεξεο, αγνξάδνληαο ακεξηθαληθά 

νκφινγα (Kenny, 2014). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ΖΠΑ απέθηεζαλ κεγάιε ξεπζηφηεηα 

θαη ρακειά πξαγκαηηθά επηηφθηα, γεγνλφο πνπ ‒ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε 

παξαγψγσλ, ηελ αλαδήηεζε πςειψλ απνδφζεσλ θαη ηελ θνχζθα ησλ αθηλήησλ ‒ 

επηδείλσλε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ελίζρπε ηηο αληζνξξνπίεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (Υαξδνχβειεο, 2010). Ζ αιιεινεμαξηψκελε νηθνλνκηθή 

ζρέζε ησλ δχν ρσξψλ, επέηξεπε ζηελ Κίλα ‒ ζπγθξαηψληαο ηελ ππεξηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηφο ηεο ‒ ηελ αγνξά ακεξηθαληθψλ κεηνρψλ. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2007 δπν γεξκαληθέο ηξάπεδεο, ε Sachsen Landesbank 

(Kirchfeld, 2007)  θαη ε IKB είραλ κεγάιεο απψιεηεο (BBC, 2007). Παξάιιεια, ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο βξεηαληθήο Northern Rock δεκηνπξγήζεθαλ ηεξάζηηεο νπξέο απφ 

πειάηεο πνπ επηζπκνχζαλ ηελ απφζπξζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο (POULTER and SIMS, 
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2007). Δλ ηέιεη, ε βξεηαληθή Κπβέξλεζε πξνέβε ζε θξαηηθνπνίεζε ηεο Northern Rock 

(Watson, 2007). Σνλ Μάξηην ηνπ 2008 ε J.P Morgan αγφξαζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο εηαηξεία Bear Stearns γηα δπν εθαηνκκχξηα δνιάξηα (Sorkin, 

2008). Ζ χθεζε ήηαλ πιένλ γεγνλφο. 

 Σν θζηλφπσξν ηνπ 2008 ε Ακεξηθαληθή Κεληξηθή Σξάπεδα εληζρχεη ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία AKG κε ην πνζφ ησλ 85 δηζ. δνιαξίσλ. Σν ακεξηθαληθφ θξάηνο 

παίξλεη ην ξφιν ηνπ θξάηνπο-ππξνζβέζηε (Custos, 2009), κεηαθέξνληαο δεκφζην ρξήκα 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γελ επηηεχρζεθε φκσο ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ πηψρεπζε εηαηξεηψλ θαη ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ηξαπεδψλ θαη 

δαλεηζηψλ. Αλάινγεο απψιεηεο ζεκείσζαλ ηα αληηζηαζκηζηηθά θαη ακνηβαία θεθαιαία 

πςεινχ ξίζθνπ. 

Ζ ρξήζε ησλ παξαγψγσλ, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ απηψλ αξγαιεηψλ, δελ επέθεξε 

κφλν ηελ εμάπισζε ηνπ θηλδχλνπ ζρεηηθά κε ηηο ππνζήθεο πςεινχ ξίζθνπ, αιιά 

ζπγθάιππηε θαη ην κέγεζνο ηεο θξίζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 

ρξεκαηηζηεξηαθφ θεθάιαην απεδείρζε πιαζκαηηθφ θαη δελ είρε θακία ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν δηεζλέο εκπφξην, πνπ ζηεξίδεηαη ζε παγθφζκηα αγαζά, 

είλαη δπζαλάινγν πξνο ηα ρξεκαηηζηεξηαθά πιαζκαηηθά θεθάιαηα. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2008 ν Γξακκαηέαο ηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ ησλ ΖΠΑ θαη 

Πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Σξάπεδαο παξελέβε ζηελ νηθνλνκία. Εεηνχζε απφ ην 

Κνγθξέζν ηελ άκεζε αγνξά ηειηθψλ ππνζεθψλ αμίαο 700 δηζ. δνιαξίσλ. Ζ Κπβέξλεζε 

φκσο επέιεμε αληί απηνχ ηελ ζηήξημε ηνπ ακεξηθαληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

αγνξά κεηνρψλ αμίαο 250 δηζ. Γνιαξίσλ.  

ηελ νπζία ην θξάηνο ησλ ΖΠΑ, πνπ επαγγειηδφηαλ ηνλ εαπηφ ηνπ σο ε 

πξνζσπνπνίεζε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, επελέβε ζηελ νηθνλνκία πξνζηαηεχνληαο ηηο 

ηξάπεδεο θαη πξνζθέξνληάο ηνπο κηα «ζνζηαιηζηηθή ζηήξημε». Πνιινί πίζηεςαλ φηη 

ήξζε ην ηέινο ηνπ ακεξηθαληθνχ θαπηηαιηζκνχ (Faiola, 2008).  

Ο ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ, Υέλξη Πφιζνλ, πξφηεηλε έλα ζρέδην, γλσζηφ 

σο «ζρέδην Πφιζνλ», κε ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο ηξάπεδεο (Sahadi, 2008). Σν 

Κνγθξέζν  φκσο ην θαηαςεθίδεη θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο αληηδξνχλ έληνλα, 

θαζψο νη επελδπηέο είραλ βαζηζηεί ζην επηθείκελν ζρέδην δηάζσζεο πνπ πξνέβιεπε ηελ 

ελίζρπζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ κε δεκφζην ρξήκα. Απνηέιεζκα ήηαλ ν 
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δείθηεο ηηκψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Dow Jones λα θιείλεη ζηηο 700 κνλάδεο 

(Isidore,2008).  

Σνλ Οθηψβξην ν Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νηθνιά αξθνδί πξνηείλεη 

κέηξα πνπ πξέπεη λα πάξεη ε γαιιηθή Κπβέξλεζε φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν (Trayvor, 2008). Γηαθαίλεηαη πιένλ μεθάζαξα φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πεξάζεη ηνλ Αηιαληηθφ. Ζ βξεηαληθή Κπβέξλεζε θξαηηθνπνηεί 

ηελ ηξάπεδα Brandforel and Bingtey (Ζκεξεζία, 2008), ελψ ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

Οιιαλδία θαη ην Βέιγην πξνβαίλνπλ ζε κεξηθή θξαηηθνπνίεζε ηεο εηαηξείαο Fortis 

(insurancedaily, 2008). ε παξφκνην αλαβξαζκφ θηλείηαη νιφθιεξε ε Δπξψπε, κε ηελ 

Γεξκαλίδα Καγθειάξην Μέξθει λα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζέζεσλ ησλ 

Γεξκαλψλ πνιηηψλ. Σν θιίκα είλαη δηθνξνχκελν: ε Γαιιία πξνηείλεη ηελ ζχζηαζε ελφο 

παλεπξσπατθνχ ηνκέα θαη ε Γεξκάληα επηκέλεη ζηελ δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ 

θάζε ρψξα μερσξηζηά (Gow & Chrisafis, 2008). Παξάιιεια, ε Απζηξαιία παίξλεη 

επίζεο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθαηλφκελεο θξίζεο (Rudd,2009).  Ζ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή  θξίζε ζα επεξεάζεη εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν. 

   

2.4 Γηαθζνξά  

 «Ζ θαθηά θπβεξλεία είλαη αθνξκή πνπ ζάπηζελ ν θφζκνο καο θη φρη επεηδή κνιεχηε ε 

θχζε εληφο καο».  

Γάληεο, Η ζεία Κωκωδία, Καζαξηήξη, (κηθξ. Ν. Καδαληδάθεο). 

 

Ο D. Rodrick (2013), ζπδεηψληαο ζρεηηθά κε ηελ «ηπξαλλία» ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ζέηεη κεξηθέο βαζηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο: «Γηαηί ηφζεο 

πνιιέο βηνκεραλίεο απνθιείνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ αληαγσληζκφ; Δπεηδή νη Κπβεξλήζεηο 

είλαη ζχκαηα ησλ θαηεζηεκέλσλ θνξέσλ πνπ απνθνκίδνπλ ηα νθέιε. Γηαηί νη 

Κπβεξλήζεηο ζέηνπλ θξαγκνχο ζην δηεζλέο εκπφξην; Δπεηδή απηνί πνπ σθεινχληαη 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα, είλαη νξγαλσκέλνη θαη επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο, ελψ νη θαηαλαισηέο είλαη αλνξγάλσηνη θαη ρσξίο θακία επηξξνή. Γηαηί νη 

πνιηηηθέο ειίη κπινθάξνπλ κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε; Δπεηδή ε αλάπηπμε θαη ε κεγέζπλζε ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Γηαηί 

http://www.theguardian.com/profile/angeliquechrisafis
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ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο θξίζεηο; Δπεηδή νη ηξάπεδεο επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ράξαμεο 

πνιηηηθήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο ζε βάξνο ηεο 

θνηλσλίαο. Γηα λα αιιάμνπκε ηνλ θφζκν, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Καη απηφο ν ηξφπνο αλάιπζεο θάλεθε λα καο κεηαθέξεη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν 

θαηαλφεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ απνηειεζκάησλ» (Rodrik, 2013). 

Χο δηαθζνξά νξηδεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζέζεο ηζρχνο απφ έλα άηνκν γηα  

πξνζσπηθν φθεινο. χκθσλα κε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ην 1998 ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηεο ηδησηηθήο δσήο (Φήθηζκα 1163, ζεκείν 

7), ε δηαθζνξά απνηειεί ηελ θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο απφ πνιηηηθά θφκκαηα θαη 

αμησκαηνχρνπο ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε άηνκν θαηέρεη ζέζεηο 

δεκνζίνπ θαη έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ δηαρείξηζε καδηθψλ πφξσλ ζε πνηθίινπο ηνκείο 

(πνιηηηθή, πγεία, αζιεηηζκφ, ηέρλεο, παηδεία). Ζ δηαθζνξά απνηειεί κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο εζηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία 

έρεη νδεγήζεη ηελ ρψξα καο ζηελ εμαζιίσζε θαη ηελ εζληθή ηαπείλσζε. Θέηεη 

πξνζρψκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο θνηλσληθήο 

επκάξεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Απφ ην 1981 έσο ζήκεξα, ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα έρεη πάξεη 

δηαζηάζεηο επηδεκίαο. Απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κέρξη θαη 

ζήκεξα, πάλσ απφ 150 ζθάλδαια έρνπλ απνθαιπθηεί θαη κφλν ειάρηζηα νδεγεζήθαλ ζε 

δηθαζηηθή δηαδηθαζία. Κάπνηα απφ απηά δηέγεηξαλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο Δπξσπατθή 

Έλσζεο, θαζψο αθνξνχζαλ ππνζέζεηο φπνπ εκπιέθνληαλ θαη άιιεο ρψξεο, φπσο ην 

ζθάλδαιν ηεο Siemens (Zoakos, 2010). Δίλαη θαλεξφ φηη ε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα έρεη 

πιένλ ζηνηρεία δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 187 θαη ηελ 

χκβαζε ηνπ Παιέξκν). Ζ ζεκεξηλή Κπβέξλεζε θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηεο. Όπσο είρε πεη ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 ν . Μαηζίαο, επίηηκνο  

Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ε Γηθαηνζχλε ζηε ρψξαο καο «είλαη θαη δελ είλαη 

αλεμάξηεηε, είλαη θαη δελ είλαη αμηφπηζηε, είλαη θαη δελ είλαη απνηειεζκαηηθή» 

(Μαηζίαο, 1999). 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη έλα ζθάλδαιν δελ έρεη κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

νηθνλνκία κηα ρψξαο θαη ζηνπο θνξείο ή ζηνλ νξγαληζκφ κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη, αιιά 

φηαλ εκπιέθνληαη αηξεηά πξφζσπα ηφηε ππνλνκεχεηαη ε εζηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Οη πξάμεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε ζθάλδαια έρνπλ θνηλσληθφ 
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αληίθξηζκα, φρη κφλν νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Ο αληίθηππνο ηεο δηαθζνξάο είλαη 

ηεξάζηηνο: θαηαζηξέθνληαη νη εζηθέο αμίεο θαη αξρέο, ππνλνκεχεηαη ε Γεκνθξαηία, 

δηαβξψλνληαη Ηδξχκαηα, επεξεάδεηαη ε εζληθή νηθνλνκία θαη παξεκπνδίδεηαη ε 

αλάπηπμε. Ζ δηαθζνξά ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο Κπβέξλεζεο απνηειεί αξλεηηθφ 

παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ‒ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έσο θαη ηνλ θαηψηεξν βαζκνινγηθά 

δεκφζην ππάιιειν. 

Ζ θαηάηαμε ηεο Διιάδαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηνπο 

πςειφηεξνπο δείθηεο δηαθζνξάο θαη παξανηθνλνκίαο θαζηζηά ην θαηλφκελν απηφ 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, θπξίσο σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία. Ζ δηαθζνξά έρεη  

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία: επλνεί ηα κνλνπψιηα, πιήηηεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

ελζαξξχλεη ηελ θνξνδηαθπγή, απνζαξξχλεη ηνπο επελδπηέο, έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηελ απαζρφιεζε θαη επηβαξχλεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Δπλνεί κφλν ηνπο ιίγνπο θαη 

ππνλνκεχεη ηνπο αζζελέζηεξνπο (Sourlas, 2013).  

Ο πγηήο αληαγσληζκφο δέρεηαη έλα ηεξάζηην πιήγκα, θαζψο θάπνηνη κπνξνχλ λα 

δξνπλ αλελφριεηνη, παξαβηάδνληαο θαλνληζκνχο θαη δξψληαο εθηφο πιαηζίνπ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ. Κάηη ηέηνην απνηειεί δηάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. 

Δπίζεο, επεξεάδεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Οη 

επελδχζεηο απνζαξξχλνληαη, θαζψο ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη 

ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ είλαη αβέβαην θαη αλαμηφπηζην (Sourlas, 2013). 

Ζ δεκηά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ιφγσ ηεο δηαθζνξάο ππνινγίδεηαη ζε 20 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή 8% ηνπ ΑΔΠ. Με βάζε ηηο παγθφζκηεο κεηξήζεηο ηεο 

Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, ην 2009 ε Διιάδα βξηζθφηαλ, καδί κε ηε Βνπιγαξία θαη ηε 

Ρνπκαλία, κεηαμχ ησλ πην δηεθζαξκέλσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. Σν 2008, ε Διιάδα ήηαλ ζηελ 

57ε ζέζε, ην 2009 ζηελ 71
ε
, ελψ ην 2013 ζηελ 80

ε
 ζέζε. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

καξηπξνχλ ηελ ζπλερφκελε θαη ηδηαηηέξσο απμαλφκελε ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

Διιάδα (transparency.org, 2013). 

Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα, κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο παγθφζκηαο δηαθζνξάο, 

δηαπίζησζε ηα αθφινπζα φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα:  

 Αχμεζε ηεο δηαθζνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 Σα πνιηηηθά θφκκαηα παξακέλνπλ ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ιίζηαο ησλ πην 

δηεθζαξκέλσλ θνξέσλ.  
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 Ζ κηθξν-δηαθζνξά είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε.  

 Αλεπαξθήο εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.  

 Καζπζηεξήζεηο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο θαη ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.  

  Μεγάινο αξηζκφο ζθαλδάισλ δηαθζνξάο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα.  

Ζ δηαηαξαγκέλε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

πνιηηηθνχο νθείιεη λα απνθαηαζηαζεί. Οη πξνζπάζεηεο γηα πεξαηηέξσ δηαθάλεηα πξέπεη 

λα εληαζνχλ, έηζη ψζηε λα ιάβεη ηέινο ε δηαθζνξά πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, ππνλνκεχνληαο ηελ Γεκνθξαηία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ζ δηαθάλεηα απνηειεί ηε βαζηθή αξρή θαη πξέπεη λα δηέπεη ηελ δεκφζηα δσή ζε έλα 

Κξάηνο Γηθαίνπ, ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 Ζ δηαθζνξά δελ απνηειεί δήηεκα κηαο κφλν ρψξαο, αιιά είλαη δηεζλέο θαηλφκελν. 

Βάζεη ζηαηηζηηθψλ, ε αμία ηεο δσξνδνθίαο θπκαίλεηαη εηεζίσο ζην 1 ηξηζεθαηνκκχξην 

επξψ παγθνζκίσο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2013). Απηφ θαζηζηά ηελ δηαθζνξά 

ηδηαίηεξα έληνλε θαη ππνλνκεχεη ην κέιινλ ησλ θνηλσληψλ. Ζ δσξνδνθία είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ θηψρεηα θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο πξνφδνπ, ζηεξψληαο πφξνπο 

πνπ ζα έπξεπε λα απνηεινχλ επελδχζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φινη νη Γηεζλείο θαη 

Δπξσπατθνί Οξγαληζκνί έρνπλ ζεζπίζεη εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ρψξεο-κέιε είλαη πξνιεπηηθά θαη 

θαηαζηαιηηθά, ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ εληαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Σελ δηαθζνξά κάρεηαη εδψ θαη ρξφληα ζε παγθφζκην επίπεδν ε Με Κπβεξλεηηθή 

Οξγάλσζε «Γηεζλήο Γηαθάλεηα», ελψ ε 9ε Γεθεκβξίνπ έρεη νξηζηεί σο Παγθφζκηα 

Ζκέξα θαηά ηεο Γηαθζνξάο. ηηο 9 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2003, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ 

πηνζέηεζε ηε πλζήθε θαηά ηεο Γηαθζνξάο. 

Σν κήλπκα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνχ ΟΖΔ, Μπαλ Κη-Μνπλ, ην 2011, απνηειεί 

νξφζεκν ελάληηα ζηελ δηαθζνξά: «Ζ δηαθζνξά είλαη έγθιεκα θαηά ηεο Γεκνθξαηίαο 

[… ] Δπίζεο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο, πξφθεηηαη λα θεξδίζεη ηα κέγηζηα απφ κηα 

απνηειεζκαηηθή δξάζε. Ζ δηαθζνξά δηαζηξεβιψλεη ηηο αγνξέο, απμάλεη ην θφζηνο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηειηθά, ηηκσξεί ηνπο θαηαλαισηέο. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα πην πγηή παγθφζκηα νηθνλνκία κέζα απφ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Global Compact ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ» (UNRIC, 2011). 

http://www.sansimera.gr/almanac/0912
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2.5 Αλαθεθαιαίσζε  

Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη έλα θξάηνο φηαλ δεηά 

ηελ βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ είλαη:  

‒ Μεηψζεηο ησλ κηζζψλ κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ‒ 

Απνπζία πξνζηαζίαο ηεο εζληθήο παξαγσγήο. 

‒ Ηδησηηθνπνηήζεηο. 

‒ Έλα γεληθφηεξν κνληέιν κνλεηαξηζηηθήο πνιίηηθεο κε βάζε ηελ ιηηφηεηα, ηελ 

πεξηθνπή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ.  

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε άξζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο αγνξάο ησλ κεγαιχηεξσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ απφ πνιπεζληθνχο 

θνινζζνχο. Οη φξνη ηνπ δαλεηζκνχ είλαη εηο βάξνο ησλ ρσξψλ πνπ δαλείδνληαη θαη ε 

δεκφζηα πεξηνπζία θηάλεη λα πσιείηαη ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο. Ο ηίγθιηηο ζρνιηάδεη 

επί ηνχηνπ: «Ση πεξίεξγνο θφζκνο απηφο ζηνλ νπνίν νη θησρέο ρψξεο επηδνηνχλ ηηο 

πινπζηφηεξεο» (Stiglitz, 2002).  

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηέηνησλ ρεηξηζκψλ δηαθαίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

1960, φηαλ ν κέζνο ζπλνιηθφο παγθφζκηνο ξπζκφο ηεο νηθνλνκίαο θπκαηλφηαλ ζην 3,5% 

θαη ην 1970 ζην 2,4%, ελψ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ‒ πνπ επηθξάηεζε ην κνληέιν ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ ‒ ζεκεηψζεθε πηψζε, κε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 λα είλαη ζην 1,4%, 

ηνπ 1990 ζην 1,1% θαη ηνπ 2000 (Harvey, 2007) λα κεηψλεηαη δξαζηηθά ζην κφιηο 1%. 

Αληηπαξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Κίλαο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

αλάπηπμεο αθινπζψληαο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πνιηηηθέο. 

Σα κεηξά πνπ πάξζεθαλ δελ αληηκεηψπηζαλ ηηο βαζχηεξεο αηηίεο ηεο θξίζεο αιιά 

πξνέβεζαλ ζε πεξαηηέξσ απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, θαζψο ε 

επηρνξήγεζε ησλ δεκηψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δηφγθσζε ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο. Ζ δηαθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ ΔΔ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ακεξηθαληθή Κπβέξλεζε ηνπ Μ. Οκπάκα ζηήξηδε ηελ δήηεζε κε θνλδχιηα χςνπο 750 

δηζ. δνιαξίσλ, ελψ ε ΔΔ, θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηεο Γεξκαλίαο, πήξε απνθάζεηο πνπ 

βαζίζηεθαλ ζε πνιηηηθή απζηεξήο ιηηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηεο χθεζεο 

θαη ηελ αλαηκηθή αλάπηπμε (Καηξνχγθαινο, 2012). Ο Samuelson (2000) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή φηη «γηα λα θαηαπνιεκήζνπκε ηελ χθεζε, ππάξρνπλ 
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δχν ηξφπνη: αχμεζε ησλ δαπαλψλ ή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ» (Σφκνο 1, 

ζ.602). Οη ΖΠΑ αθνινχζεζαλ απηφ αθξηβψο ην παξάδεηγκα, ζε αληίζεζε κε ηελ 

Διιάδα, φπνπ αθνινπζήζεθε πνιηηηθή αθξαίαο ιηηφηεηαο κε ππέξκεηξε αχμεζε 

θνξνινγίαο θαη παξάιιειε κείσζε δεκφζησλ δαπαλψλ. Απνηέιεζκα ηεο 

παξειθπζηηθήο απηήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ήηαλ ηειηθά κία χθεζε πνπ πιεζηάδεη, ή 

θαη μεπεξλάεη, ην 30% ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ θαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο απνηακίεπζεο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). 

Σα θφκκαηα πνπ αλέιαβαλ ηελ εμνπζία ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα  

ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο θαη εξγαηηθφηεηαο, θαζψο θαη απφ 

αδπλακία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ράξαμεο κηαο πγηνχο δεκνζηνλνκηθήο θαη 

καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σα ζθάλδαια πνπ αλαζηάησζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ηνλ ειιεληθφ ιαφ πνηθίινπλ. Οη ππαίηηνη, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, δελ νδεγεζήθαλ 

ζηελ Γηθαηνζχλε. Ζ αλάκεημε πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ δηαθζνξά απνηειεί ηξνρνπέδε 

ζηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Ο Έιιελαο ινγνηέρλεο Δκκαλνπήι Ρνΐδεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Κφκκα ελ 

Διιάδη είλαη νκάο αλζξψπσλ εηδφησλ λα αλαγηγλψζθσζηλ θαη λα γξάθνπλ, ερφλησλ 

ρείξαο θαη πφδαο πγηείο, αιιά κηζνχλησλ πάζηλ εξγαζίαλ, νίηηλεο ελλνχκελνη ππφ έλαλ 

νηνλδήπνηε αξρεγφλ, δεηνχζηλ λα αλαβηβάζσζη απηφλ δηα παληφο κέζνπ εηο ηελ έδξαλ 

Πξσζππνπξγφλ, ίλα παξάζρε απηνίο ηα κέζα δηα λα δψζη δίρσο λα ζθάπησζη».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ Δμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 

3.1 Δηζαγσγή  

χκθσλα κε ηνπο P. Aghion θαη P. Haiitt, ην «πλεχκα ησλ δψσλ» (Akerlof and 

Schiller, 2009) θαίλεηαη λα έρεη παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, ηφζν ζηελ απαξρή ηεο θξίζεο 

φζν θαη ζηελ ηειηθή έμνδν απφ απηήλ. Ο θίλδπλνο απφ ην ηεξάζηην εζληθφ θαη ηξαπεδηθφ 

ρξένο δελ ιήθζεθε ππφςε θαη ε θνηλσληθή άξλεζε ηνπ γηγάληηνπ απηνχ πξνβιήκαηνο 

ήηαλ δηάρπηε. 

Σν Μλεκφλην απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πξφγξακκα αιιαγήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο θαη απνηειείηαη απφ δηαζξσηηθέο θπξίσο κεηαξξπζκίζεηο (conditionality). Ζ 

ειιεληθή Κπβέξλεζε, γηα λα κπνξέζεη λα δαλεηζηεί απφ ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ, ζα 

πξέπεη λα εθαξκφζεη θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα. Ζ δαλεηθή απηή ζχκβαζε αλήιζε ζηα 

110 δηζ. επξψ, απφ ηα νπνία ηα 80 δηζ. απνηεινχλ επξσπατθά δάλεηα θαη ηα 30 δηζ. 

πξνέξρνληαη απφ ην ΓΝΣ. 

 Έπξεπε λα επέιζνπλ άκεζα αιιαγέο, θαζψο νη πηέζεηο δελ απνηεινχζαλ πιένλ 

πξνεηδνπνηήζεηο, αιιά ήηαλ απζηεξέο θαη έληνλεο. Μηα εηδηθή νκάδα, γλσζηή σο 

Σξφηθα, απαξηηδφκελε απφ εθπξφζσπνπο ηεο ΔΚΣ, ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ, ζα έρεη ππφ 

ηνλ πιήξε έιεγρφ ηεο ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Ζ ειιεληθή θξίζε απνηέιεζε ην 

εθαιηήξην έλαπζκα γηα ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ ΔΔ γηα κηα αλαζεψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζήο ηεο. 

 

3.2  Σν ρξνληθφ ηεο θξίζεο 

2008 

ηηο αξρέο ηνπ 2008, ζηελ επίζεκε έθζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, 

εθθξάζηεθε γηα πξψηε θνξά ε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα. Ζ εθπξφζσπνο ηνπ ΓΝΣ ζηελ ρψξα καο είρε δειψζεη ηφηε φηη ειιεληθή 

Κπβέξλεζε είρε θαζπζηεξήζεη ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο απηήο (Γεκίξεο, 2012).  
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2009 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ‒ θάησ απφ ηηο πθηζηακέλεο πηέζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο 

Δπξσδψλεο ‒ ε ειιεληθή Κπβέξλεζε ηνπ Κ. Καξακαλιή απνθαζίδεη λα ιάβεη θάπνηα  

δηαξζξσηηθά κέηξα. Ζ ΔΔ πξνζπαζνχζε λα απνθαλζεί εάλ ζα έπξεπε λα πξνβεί ζε κηα 

δηάζσζε (bail-out) ηεο Διιάδαο, ρξεκαηνδνηψληαο ηελ εζπεπζκέλα ρσξίο πξνεγνχκελε 

εγγχεζε γηα αιιαγή ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο. Κάηη ηέηνην φκσο θηλδχλεπε λα 

ζεσξεζεί σο επηβξάβεπζε αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ (free-riding). 

Ο Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ, Γηάλλεο Παπαζαλαζίνπ, αλαθνηλψζε  φηη  «Ζ Δπξψπε 

ην 2009 ζα παξνπζηάζεη αξλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, ελψ πέληε κφλν ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο, κεηαμχ απηψλ θαη ε Διιάδα, αλακέλεηαη λα δηαηεξήζνπλ ζεηηθφ πξφζεκν. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, φιεο νη επξσπατθέο Κπβεξλήζεηο έρνπλ ζέζεη ζην 

επίθεληξν ηεο αηδέληαο ηνπο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο, αλαδεηψληαο 

ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο θαη πξνζαξκφδνληαο ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα» (Παπαζαλαζίνπ, 2009). ηελ νπζία ε Κπβέξλεζε πξνέβε ζε 

πάγσκα ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε κεληαίεο απνδνρέο άλσ ησλ 1700 

επξψ. Αληίζηνηρα κέηξα πάξζεθαλ γηα ζπληαμηνχρνπο θαη γηα φζνπο άλεθαλ ζε εηδηθά 

κηζζνιφγηα. Αλαθνηλψζεθαλ επίζεο κέηξα γηα ηελ είζπξαμε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ 

νθεηιψλ. Όζεο κεηαξξπζκίζεηο πξνζπάζεζε λα πεξάζεη ν Κ. Καξακαλιήο ζθνληάθηνπλ 

ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζπκθέξνληα θαη ζε ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε ηελ ζηήξημε ηεο 

Αληηπνιίηεπζεο.  

Παξάιιεια κε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ε πεξίνδνο απηή 

ήηαλ δχζθνιε αθφκε θαη γηα ηηο ηζρπξέο νηθνλνκίεο, θαζψο ε πξφζθαηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 είρε ήδε δπζρεξάλεη ηηο αγνξέο, δπζθνιεχνληαο ηνλ 

δαλεηζκφ απφ απηέο. Παξά ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, πεξλά απφ ηελ 

Βνπιή γηα ηηο επξσεθινγέο θνλδχιην αμίαο 140 εθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Σν ΓΝΣ φκσο δελ πείζηεθε απφ ηα κέηξα απηά. Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 νη 

εκπεηξνγλψκνλέο ηνπ πξνεηδνπνίεζαλ φηη ην πξφγξακκα ηεο νηθνλνκηθήο απηήο 

πνιηηηθήο δελ ζα επαξθνχζε. Παξάιιεια, ν Δπίηξνπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Υναθίκ Αικνχληα, είρε ζηείιεη ηελ άλνημε ηνπ 2009 επηζηνιή ζηνλ Τπνπξγφ 

νηθνλνκηθψλ, αλαθέξνληαο φηη ην έηνο απηφ ην έιιεηκκα ζα μεπεξλνχζε ην 10% ηνπ 

ΑΔΠ (Γεκίξεο, 2012).  
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πλάκα, ην 2009 νη απμήζεηο ησλ spread θαη νη πξνεηδνπνηήζεηο ησλ δηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ ζήκαλαλ ηνλ θψδσλα θηλδχλνπ γηα επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο. Γηαθαίλεηαη πιένλ μεθάζαξα φηη νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο 

άξγεζαλ πνιχ λα θαηαλνήζνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

Γηάγξακκα 3.1 

Spread 10εηνχο νκνιφγνπ 

 

Πεγή: Νένη Φάθεινη, θάη  

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ απφθιηζε απφ απηά πνπ δήισλε ε 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, δπζρεξαίλνληαο ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο. Σν 

πκβνχιην Τπνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο ΔΔ (Ecofin), βαζηζκέλν ζηελ δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat θαη ηεο Κπβέξλεζεο, δήηεζε ηε δέζκεπζε ηεο ηειεπηαίαο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ εθηίκεζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηφληδε ηελ αλαγθαηφηεηα λα παξζνχλ δξαζηηθά κέηξα θαη ε ΔΚΣ 

‒ ζηελ εηδηθή έθζεζή ηεο πξνο ην Eurimf ‒ παξνπζίαδε ην πξφβιεκα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Ζ παγθφζκηα ηξάπεδα έδηλε ζηνηρεία πνπ 

απνθάιππηαλ ηελ  άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ελψ κεγάιν ήηαλ ην  

πνζνζηφ αλεξγίαο. ΔΚΣ θαη ΓΝΣ ζπκθσλνχζαλ φηη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο 
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Διιάδαο πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα, ηνλίδνληαο φηη έπξεπε λα είρε ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν ησλ «παρηψλ αγειάδσλ» (Ρνπκειηψηεο, 2012). 

 Έηζη, ελψ ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Γηψξγνο Πξνβφπνπινο, 

δήισζε ζε κηα εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο φηη είρε ελεκεξψζεη ηνλ Πξσζππνπξγφ 

θαη ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο άλσ ηνπ 10% 

ην 2009 (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2009), ην ίδην έηνο δελ έπαςαλ νη εθινγηθέο 

ππνζρέζεηο ηεο Αληηπνιίηεπζεο. 

 Οη Οίθνη Αμηνιφγεζεο άξρηζαλ λα ππνβαζκίδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

Διιάδαο. O Κψζηαο Καξακαλιήο (2009), ζηελ ηειεπηαία ΓΔΘ πνπ ζπκκεηείρε σο 

Πξσζππνπξγφο, αλαθνίλσζε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ηφληζε 

φηη είλαη αλαγθαίν λα παξζνχλ απζηεξφηεξα κέηξα κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηεο 

νηθνλνκίαο. Γηα πνιινχο ζεσξήζεθε σο κηα εξσηθή «έμνδνο» ηνπ Πξσζππνπξγνχ, κηα 

χζηαηε πξνζπάζεηα λα πεη ηελ αιήζεηα ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  

ηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 2009 ν Πξσζππνπξγφο, θαζψο θπβεξλνχζε πιένλ κε κηα 

κηθξή πιεηνςεθία 152 βνπιεπηψλ, θεξχζζεη πξφσξεο εθινγέο. Οη εθινγέο ηνπ 2009 

βξίζθνπλ ληθεθφξν ην ΠΑΟΚ, κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ππνζρέζεηο ηνπ λένπ 

Πξσζππνπξγνχ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, «ιεθηά ππάξρνπλ». Ζ λέα Κπβέξλεζε  

επέξξηςε επζχλεο ζηνπο πξνθαηφρνπο ηεο, κηα ηαθηηθή γλσζηή ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή 

δσή. Παξάιιεια, ζηηο 22 Οθηψβξε ν νίθνο Fitch πξνρψξα ζε ππνβάζκηζε ηεο ρψξαο 

εμαηηίαο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηεο αλαμηνπηζηίαο. 

Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2009 ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο αλαθνίλσζε φηη ην 

έιιεηκκα ζα θηλεζεί ζην 12,7%, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο πνπ πξφβιεπε 

6% . Ο Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, δειψλεη ζηε Βνπιή φηη ην 2009 

ην δεκφζην ρξένο ήηαλ πςειφηεξν θαηά 22 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ ‒ ή θαηά 55 δηζ. επξψ, 

ζχκθσλα κε Τπνπξγνχο ηεο ΝΓ (ηακπφγιεο θαη Σζψιεο, 2009). ηηο αξρέο ηνπ 2010 

ν Πξφεδξνο ηεο νκάδαο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, Εαλ Κινλη Γηνπλθέξ, είπε ην 

πεξηβφεην «the game is over» (ην παηρλίδη ηειείσζε γηα ηελ Διιάδα). Ο Γηψξγνο 

Παπαθσλζηαληίλνπ, σο ν λένο Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ, αλαιακβάλεη ην ηηκφλη κηαο 

νηθνλνκίαο ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. Όπσο ραξαθηεξίζηεθα είραλ δειψζεη 

δηπισκαηνχρνη ηνπ ΓΝΣ, εάλ ε Διιάδα ήηαλ εηαηξεία ζα είρε ρξενθνπήζεη πξν πνιινχ. 

Ο λενζχζηαηνο Τπνπξγφο αλαθνηλψλεη ζην  ECOFIN ηνλ Οθησβξίνπ ηνπ 2009 φηη ην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ECOFIN&action=edit&redlink=1
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έιιεηκκα γηα ην  έηνο απηφ θπκαίλεηαη ζην χςνο ηνπ 12,5%. Σν γεγνλφο απηφ 

δπζαξεζηεί ηδηαίηεξα ηνπο Δπξσπαίνπο, θαζψο αληηηίζεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ είρε 

παξνπζηάζεη ν πξνθάηνρνο ηνπ Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. Παπαζαλαζίνπ (θάη, 2009).  

Δλ ηέιεη, ε Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία αλαθνηλψλεη, κε θάπνηεο 

αλαζεσξήζεηο, φηη ην έιιεηκκα γηα ην 2009 είλαη ζην χςνο ηνπ 15,4% ηνπ ΑΔΠ. Σν 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ηνπ 2006 ηνπνζεηείηαη ζην 5,7% ηνπ ΑΔΠ (12,1 δηζ. επξψ), ην 

έιιεηκκα ηνπ 2007 ζην 6,4% (14,4 δηζ. επξψ), ηνπ 2008 ζην 9,4% (22,3 δηζ. επξψ) θαη 

ηνπ 2009 ζην 15,4% (36,1 δηζ. επξψ). Σν δεκφζην ρξένο ηνπ 2006 ηνπνζεηείηαη ζην 

106,1% ηνπ ΑΔΠ (224,2 δηζ. επξψ), απηφ ηνπ 2007 ζην 105% (238,5 δηζ. επξψ), ηνπ 

2008 ζην 110,3% (261,3 δηζ. επξψ) θαη ην ρξένο ηνπ 2009 ζην 126,8% (298 δηζ. επξψ) 

(tovima,2009). Γπν κέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat, ν νίθνο 

αμηνιφγεζεο Fitch ππνβαζκίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ Α ζε Α-. 

ε αληίζηνηρε ππνβάζκηζε είρε πξνβεί ν νίθνο Standard &Poor ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 

(Νίθαο,2009). 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

               

Γηάγξακκα 3.2                      

Γεκνζηνλνκηθφ Έιιεηκκα θαη Γεκφζην Υξένο % ηνπ ΑΔΠ 

 

Πεγή:  (δηθφο κνπ πίλαθαο απφ ηα ζηνηρεία tovima) 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
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Γηάγξακκα 3.3 

Γεκφζην Υξένο (χκθσλα κε ηελ ζπλζήθε Μάαζηξηρ).  

 

 

Πεγή: Eurostat statistic  

 

Δλψ ην 2009 φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Ννξβεγία, 

παξνπζηάδνπλ κηα αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε 

ζέζε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

Παξά ηηο δπζνίσλεο πξνβιέςεηο θαη ηα αλεζπρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ε Κπβέξλεζε θαζπζηεξεί αθφκε λα ιάβεη κέηξα, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ην 

ήδε αξλεηηθφ θιίκα ησλ αγνξψλ. Αληηζέησο, εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο 

αιιειεγγχεο ζε θνηλσληθέο νκάδεο κε ρακειφ εηζφδεκα, φπσο είρε ππνζρεζεί 

πξνεθινγηθά (Υαηδεληθνιάνπ θαη Νίθαο, 2009).  

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2010, πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 

2009, πξνέβιεπε απμήζεηο ζηα φξηα ηνπ πιεζσξηζκνχ ‒ δειαδή ζην 1,5% ‒ ζε 

ρακεινχο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. Ζ Κπβέξλεζε, γηα λα απνδείμεη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηήο ΔΚΣ, ιακβάλεη κέηξα κε ζηφρν ηελ 

πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ χςνπο πεξίπνπ 700 κε 800 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ΑΔΠ (Νίθαο, 

2010). χκθσλα κε νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ηεο Eurobank, «Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ζηφρνο εζληθήο επηβίσζεο, φρη κφλν γηα ηελ 

απνηξνπή ρξενθνπίαο αιιά θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηδησηηθήο 
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νηθνλνκίαο, θαζφζνλ ην δεκφζην ρξένο εθηνπίδεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο (crowding 

out), απμάλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαη ζπκβάιιεη ζην εμσηεξηθφ ρξένο. Οη επθαηξηαθέο 

πεξηθνπέο θάπνησλ πεξηθεξεηαθψλ δαπαλψλ θαη ηα βξαρπρξφληα εηζπξαθηηθά κέηξα δελ 

αξθνχλ. Θα απαηηεζνχλ κφληκα κέηξα θαη ξηδηθέο αιιαγέο, κεηαμχ απηψλ επαλεμέηαζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Αλαζηαζάηνο, 2009).  

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2010 πξνέβιεπε αχμεζε ησλ δαπαλψλ θαηά 3,5 δηζ. 

επξψ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αιιά θαη κείσζε δαπαλψλ ηνπ 

χςνπο ησλ 3,6 δηζ. επξψ. Παξάιιεια ε Κπβέξλεζε, κέζσ αιιαγήο ζην θνξνινγηθφ, 

απνθάζηζε λα εληζρχζεη ηα έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 7,3 δηζ. Δπξψ 

(Παπαλδξένπ, 2011). Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο λα αιιάμεη ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ 

επηθξαηνχζε ζηηο αγνξέο θαη λα ζπλερίδεη λα δαλείδεηαη κε ρακειά επηηφθηα, έηζη ψζηε 

λα  επηηχρεη  ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ρξένπο, απέβεζαλ ηειηθά άθαξπεο. 

ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2009, ιίγν κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ν νίθνο 

Fitch πξνρψξα ζε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην επίπεδν ΒΒΒ+. 

Σαπηφρξνλα, ν νίθνο ππνβαζκίδεη θαη έμη εηαηξείεο ζην Dubai, ελψ  δειψλεη ζρεηηθά κε 

ηελ ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο φηη  «ε αδπλακία ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ζεζκψλ θαη ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο […] ζπλνδεχεηαη απφ κηα αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηελ πξννπηηθή γηα κηα ηζφξξνπε θαη βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάθακςε (Smith θαη Seager, 

2009). ηηο 16 Γεθεκβξίνπ, ν νίθνο Standard & Poor's ππνβαζκίδεη επίζεο ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, δειψλνληαο φηη ηα θνξνινγηθά κέηξα πνπ πήξε ε Κπβέξλεζε δελ είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα βηψζηκε κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ θαη φηη ζα ρξεηαζηνχλ 

πνιιά ρξφληα γηα λα επηιπζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, θαζψο ζα 

πξνζθξνχζνπλ ζε εγρψξηα εκπφδηα (Brandimarte and Papachristou, 2009). ηηο 23 

Γεθεκβξίνπ ηελ ίδηα απφθαζε παίξλεη θαη ν νίθνο Moody’s, ππνβαζκίδνληαο ηελ 

Διιάδα απφ ηελ θαηεγνξία Α1 ζηελ Α2. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε ππνβάζκηζε ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ (The Telegraph, 2009). 

 

2010 

 Οη δηεζλείο Οίθνη Αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνπλ ηελ δπζρεξή θαηάζηαζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010 ηα spread ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ 

θπκαίλνληαη πάλσ απφ 300 κνλάδεο βάζεο έλαληη ησλ γεξκαληθψλ. Δίρε πιένλ 

http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=walter.brandimarte&
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μεθηλήζεη ε θνχξζα ησλ νκνιφγσλ, φπσο νλνκάζηεθε, κε κηα νινέλα απμαλφκελε 

άλνδν ησλ spread, αγγίδνληαο ηνλ Απξίιην ηηο 1000 κνλάδεο (Έζλνο, 2010). 

ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010, ζην εηήζην  Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην ειβεηηθφ ρσξηφ Νηαβφο, ν Γ. Παπαλδξένπ δέρεηαη ζθιεξή θξηηηθή. 

Ζ εηθφλα ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ ηνλ θπλεγνχλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ μελνδνρείνπ 

απνηππψλεη ην αξλεηηθφ θιίκα ησλ εκεξψλ (Hewitt,2013). ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, χζηεξα 

απφ έληνλεο πηέζεηο, ε Κπβέξλεζε αλαθνηλψλεη λέα νηθνλνκηθά κέηξα. 

 ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ν Πξσζππνπξγφο Γ. Παπαλδξένπ αλαθνίλσζε ζθιεξά κέηξα 

ιηηφηεηαο κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο εθηίλαμεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο. 

πγθεθξηκέλα, ν Γηψξγνο Παπαθσλζηαληίλνπ αλαθνίλσζε:  

‒ Σν «πάγσκα» ησλ κηζζψλ φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

‒ Σελ πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ θαηά 10%. 

‒ Σελ πεξηθνπή ησλ ππεξσξηψλ θαηά 30%. 

‒ Σελ θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο θαη επηηξνπέο 

εξγαζίαο.  

‒ Σελ πεξηθνπή ησλ νδνηπνξηθψλ, κέζσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

‒ Ζ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή αθνξά αλαδξνκηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ηα 

κηζζνιφγηα ησλ ΓΔΚΟ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ» (enet, 2010). 

Σα λέα κέηξα ψζεζαλ ηελ ΑΓΔΓΤ ζε παλειιαδηθή απεξγία θαη ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή επεζήκαλε: «κε ηα κέηξα πνπ αλαθνηλψζεθαλ πξνδηαγξάθνληαη αξλεηηθέο 

εμειίμεηο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα δεκφζηα θνηλσληθά αγαζά θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην» (tovima, 2010). 

O Γ. Παπαλδξένπ δέρεηαη απζηεξή θξηηηθή απφ ηνπο Δπξσπαίνπο πνπ ζεσξνχλ 

φηη θαζπζηεξεί λα λνκνζεηήζεη κηα δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 

ακεζφηεξε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο. πγθεθξηκέλα, ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο Όιη Ρελ 

δήισζε φηη «ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζα είλαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο» (Smith, 2010). 

ηηο 3 Μαξηίνπ 2010 ειήθζεζαλ ζθιεξφηεξα κέηξα (Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, 

2010) θαη ν ειιεληθφο ιαφο, εμνξγηζκέλνο,
 

πξαγκαηνπνηεί έληνλεο απεξγηαθέο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A6%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC&action=edit&redlink=1
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θηλεηνπνηήζεηο.
 
Ο Γηάλλεο Γ. Κνπθηάδεο (2010) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Δίλαη 

πεξίεξγν πσο, αληί λα πξνζπαζεί ε Σξφηθα λα πείζεη γηα ην εχινγν νξηζκέλσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θάλεη φ,ηη είλαη δπλαηφλ γηα λα δείμεη φηη ζηελ Διιάδα επηβάιιεηαη 

Γίθαην θαηερφκελεο ρψξαο». 

ηηο 3 Μαξηίνπ ην ειιεληθφ  Κνηλνβνχιην ςήθηζε λέα απζηεξφηεξα κέηξα 

ιηηφηεηαο. Απηά αθνξνχζαλ πάγσκα ζηηο ζπληάμεηο, αχμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο πσιήζεηο 

απφ 19% έσο 21%, αχμεζε ζε θφξνπο ζηα θαχζηκα, ηα ηζηγάξα θαη ην αιθνφι, αχμεζε 

ζηνπο θφξνπο επί ησλ αγαζψλ πνιπηειείαο, θαζψο θαη πεξηθνπέο ζηηο ακνηβέο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. 

 

Πίλαθαο 3.1 

Δπηβαξχλζεηο γηα κεγάια εηζνδήκαηα 

 

Πεγή: enet.gr
  

 

Πίλαθαο 3.2 

Σα θνξνινγηθά κέηξα  

 

Πεγή: enet.gr
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ηηο 6 Απξηιίνπ 2010 ην επηηφθην ηνπ 10εηνχο ειιεληθνχ νκνιφγνπ έθηαζε ζηα 

10%, κε ηα spread λα θαηέρνπλ πιένλ ζέζεηο ξεθφξ φζνλ αθνξά ηα ειιεληθά νκφινγα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πηλάθα ‒ φπνπ απνηππψλνληαη ηα  spread ησλ επξσπατθψλ 

νκνιφγσλ έλαληη ησλ γεξκαληθψλ ‒ ηα ειιεληθά νκφινγα καξηπξνχλ ηελ άζρεκε 

θαηάζηαζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο. Σν αξλεηηθφ θιίκα ζηηο αγνξέο 

ζπλερίδεηαη, κε ηνλ νίθν Fitch λα ππνβαζκίδεη ζηηο 9 Απξηιίνπ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ ΒΒΒ+ ζε ΒΒΒ-. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ρσξψλ 

φπσο ε Κξναηία θαη ην Καδαθζηάλ, κηα αλάζα κφλν καθξηά απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

νκνιφγσλ ηεο σο ζθνππίδηα (Winfrey, 2010). Παξάιιεια, ζηηο 22 ηνπ ίδηνπ κήλα, ν 

Moody’s πξνρψξα ζε ππνβάζκηζε απφ Α3 ζε Α2 θαη ν Ben May, νηθνλνκνιφγνο ηεο 

Capital Economics, δειψλεη φηη  «ε Διιάδα είλαη ζηε κέζε κηαο θνιαζκέλεο εβδνκάδαο 

θαη ηψξα δελ έρεη θακία επηινγή παξά  λα  πξνζπαζήζεη λα ελεξγνπνηήζεη επίζεκα ην 

επξσπατθφ παθέην δηάζσζεο» (Becatoros, 2010). 

 

Γηάγξακκα 3.4 

Spread Δπξσπατθψλ νκνιφγσλ έλαληη Γεξκαληθψλ 2007-2010. 

  

Πεγή :The Times 
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Γηάγξακκα 3.5 

Spread 10εηνχο νκνιφγνπ 2009-2010 

 

Πεγή: Νένη Φάθεινη, θάη 

  

ηηο 23 Απξηιίνπ ν Πξσζππνπξγφο δειψλεη ζην Καζηειφξηδν φηη, παξά ηα 

επψδπλα κέηξα, νη αγνξέο δελ αληαπνθξίζεθαλ θαη φηη «είλαη αλάγθε, αλάγθε εζληθή 

θαη επηηαθηηθή, λα δεηήζνπκε επηζήκσο απφ ηνπο εηαίξνπο καο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο, πνπ απφ θνηλνχ δεκηνπξγήζακε ζηελ ΔΔ» (Παπαλδξένπ, 2010). 

ηελ Οπάζηγθηνλ, ζε ζπλάληεζε ησλ 20 Τπνπξγψλ νηθνλνκηθψλ, ν Dominique Strauss-

Kahn δήισζε: «Δίκαζηε έηνηκνη λα πξνρσξήζνπκε κε ηαρχηεηα ζε απηφ ην αίηεκα» 

(KITSANTONIS and SALTMARSH, 2010). 

 

ηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ε λέα ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο ‒ απφ ηνλ νίθν 

Standards&Poor’s ‒ ζε θαζεζηψο «junk» ζπέξλεη αλεζπρίεο γηα εμάπισζε ηεο θξίζεο 

θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.Oη επελδπηέο αλεζπρνχλ, θαζψο ζηελ Διιάδα ε 

θνηλσληθή αλαζηάησζε θαη νη αληηδξάζεηο είλαη έληνλεο, ηφζν απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε 

φζν θαη απφ ηα πλδηθάηα πνπ έρνπλ ήδε βγεη ζηνπο δξφκνπο (Richard 

Wachman and Nick Fletcher, 2010). ηηο 28 Απξηιίνπ ηα ειιεληθά νκφινγα μεπεξλνχλ 

ηηο 1000 κνλάδεο βάζεο (Matlock, 2010). 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/matthew_saltmarsh/index.html?inline=nyt-per
http://www.theguardian.com/profile/richardwachman
http://www.theguardian.com/profile/richardwachman
http://www.theguardian.com/profile/richardwachman
http://www.theguardian.com/profile/nickfletcher
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ηηο αξρέο Μαΐνπ νη Δπξσπαίνη Τπνπξγνί νηθνλνκηθψλ ζπκθσλνχλ ζε έλα παθέην 

δηάζσζεο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο, ην φπνην αλέξρεηαη ζηα 110 δηζ. δνιάξηα (147 δηζ. 

επξψ). πγθεθξηκέλα, δεηήζεθαλ 80 δηζ. επξψ απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη 30 δηζ. 

επξψ απφ ην ΓΝΣ. Ζ Διιάδα δεζκεχεηαη γηα κέηξα απζηεξήο ιηηφηεηαο. Ο 

Πξσζππνπξγφο δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα παθέην δηάζσζεο θαη γηα κηα πξνζπάζεηα 

εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα αληαπεμέιζεη ζηα λέα κέηξα άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

(Papadimas and Strupczewski, 2010). 

ηηο 3 Μαΐνπ 2010 ε ειιεληθή Κπβέξλεζε δεηά δαλεηαθή ζχκβαζε κε ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ. Σα θείκελα ηνπ Μλεκνλίνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ην ΓΝΣ 

γηα ρνξήγεζε δαλείνπ θαη απφ απηφ. ηελ επηζηνιή πνπ ζηάιζεθε πξνο ην ΓΝΣ νη Γ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Γ. Πξνβφπνπινο δειψλνπλ φηη «ε Κπβέξλεζε είλαη 

απνθαζηζκέλε λα κεηψζεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επίηεπμεο πςειφηεξσλ θαη πεξηζζφηεξσλ δίθαησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο δαπάλεο ζην ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο θαη επηδνκάησλ, κεηαμχ άιισλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ» (Μαξηάο, 2011). ηηο 4 Μαΐνπ ην Τπνπξγείν 

νηθνλνκηθψλ θαηαζέηεη ζηε Βνπιή λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ην 

πξψην Μλεκφλην. Βάζεη ηνπ λνκνζρεδίνπ, ε Κπβέξλεζε ππνιφγηδε ζε κηα 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ ζα θπκαηλφηαλ ζε 11 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2013. 

ηφρνο ήηαλ ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα λα κεησζεί απφ 13,6 % ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ζε 

θάησ ηνπ 3% ην 2013 (Ρνπκειίσηεο, 2012).  

ηηο 5 Μαΐνπ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην δεκνζηεχεη ην πιάλν ηεο Διιάδαο κε ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηφο ηεο 

(European Council, 2010). Παξάιιεια, εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΔ έλα Νέν χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν θαη ηελ πξφιεςε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. 

ηηο 5 Μαΐνπ ε θνηλσληθή αληίδξαζε ελάληηα ζηα κέηξα ιηηφηεηαο ήηαλ έληνλε: 

κηα ηεξάζηηα πνξεία ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ε φπνηα είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην 

ηξηψλ αλζξψπσλ, εθ ησλ νπνίσλ κηα γπλαίθα ζε πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε. Οη ππαίηηνη 

απηψλ ησλ δνινθνληψλ αλαδεηνχληαη αθφκε (Μψξνπ, Σζαθίξεο θαη Βαιαζφπνπινο, 

2010). 

http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=jan.strupczewski&
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Ο Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, ζε νκηιία ηνπ ζηε Βνπιή ζηηο 6 

Μαΐνπ ηνπ 2010, δήισζε: «ε ιηγφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο ιήγεη έλα νκνινγηαθφ 

δάλεην 9 δηζ. επξψ. Σν ηακείν ηνπ Κξάηνπο δελ έρεη απηά ηα ρξήκαηα. ήκεξα πνπ 

κηιάκε, ε ρψξα δελ κπνξεί λα ηα δαλεηζηεί απφ ηηο μέλεο αγνξέο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα 

απνθχγεη ε ρψξα ηελ πηψρεπζε θαη ηελ ζηάζε πιεξσκψλ είλαη λα πάξεη ηα ρξήκαηα 

απφ ηνπ Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Δίλαη ηφζν 

απιά ηα πξάγκαηα. Καη γηα λα πάξνπκε απηά ηα ρξήκαηα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε ζε 

έλα ηξηεηέο πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ην νπνίν είλαη θαη πξναπαηηνχκελν». 

ηηο 6 Μαΐνπ ςεθίδνληαη απφ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ηα κέηξα ζρεηηθά κε ηε 

δαλεηαθή ζχκβαζε κεηαμχ Κπβέξλεζεο, ΔΔ θαη ΓΝΣ. Σν κλεκφλην ππέγξαςαλ ην 

ΠΑΟΚ, ην ΛΑΟ θαη κφλν ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε απφ ηελ Νέα Γεκνθξαηία. Οη 

Γηάλλεο Γεκαξάο, νθία αθνξάθα θαη Βαζίιεο Οηθνλφκνπ ηνπ ΠΑΟΚ αξλήζεθαλ 

λα ςεθίζνπλ θαη  δηεγξάθεζαλ απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ θφκκαηνο. Σν 

λνκνζρέδην πέξαζε κε 172 ςήθνπο ππέξ θαη 121 θαηά (Independent, 2010). 

 ηηο 8 Μαΐνπ ππνγξάθεθε ε δαλεηαθή ζχκβαζε, γλσζηή σο Μλεκφλην, κεηαμχ 

«ησλ  θξαηψλ-κειψλ ησλ νπνίσλ λφκηζκα είλαη ην επξψ θαη ηνπ KfW ‒ πνπ ηειεί ππφ 

ηηο νδεγίεο θαη ηελ εγγχεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο θαη 

ελεξγεί πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ηεο ‒ σο δαλεηζηψλ θαη ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 

σο δαλεηνιήπηε, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο σο αληηπξνζψπνπ ηνπ δαλεηνιήπηε 

(Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2010). Δθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ππέγξαςε ν 

Όιη Ρελ θαη εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ν Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ Γ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ θαη ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Γ. Πξνβφπνπινο.  

Σν Μλεκφλην πλελλφεζεο απνηεινχληαλ απφ ηξία Μλεκφληα (Μαξηάο, 2011): 

1. Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ). 

2. Σερληθφ Μλεκφλην πλελλφεζεο (ΣΜ). 

3. Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ΠΟΠ). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
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Πξψην Μλεκφλην 

Σν πξψην Μλεκφλην απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε: ην πξψην αθνξνχζε ηα κέηξα 

δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ην δεχηεξν ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ην 

ηξίην ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα κέηξα ήηαλ ζθιεξά, φπσο θαη νη εθπξφζσπνη ηεο ΔΔ θαη ηεο 

ΔΚΣ. 
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ηηο 9 Μαΐνπ 2010 ε Δπξσδψλε δεκηνπξγεί έλα Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηνδνηηθήο  ηήξημεο (ΔΣΥ) κε θεθάιαην 450 δηζ. επξψ, ελψ ηελ ίδηα κέξα ην 

ΓΝΣ ζπλεδξηάδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιάδαο. Οη 

αλεζπρίεο ηνπ είλαη πνιιέο θαζψο, γηα πξψηε θνξά, ε ρξεκαηνδφηεζε αληηζηνηρεί ζε 32 

θνξέο ηελ πνζφζησζε ηεο Διιάδαο. Θέηεη σο ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θάησ 
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ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2014 θαη πξνβιέπεη γηα ην 2013 ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζην 150 ηνχ ΑΔΠ, δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Ρνπκειηψηεο, 2012). 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΝΣ, Dominique Strauss-Kahn, δήισζε: «ήκεξα, ην 

ΓΝΣ έρεη απνδείμεη ηε δέζκεπζή ηνπ λα θάλεη φηη κπνξεί γηα λα βνεζήζεη ηελ Διιάδα 

θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Ο δξφκνο κπξνζηά καο ζα είλαη δχζθνινο, αιιά ε Κπβέξλεζε 

έρεη ζρεδηάζεη έλα αμηφπηζην πξφγξακκα πνπ είλαη νηθνλνκηθά  ηζνξξνπεκέλν, 

βαζηζκέλν ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ πην επάισησλ νκάδσλ θαη πάλσ απφ φια 

εθηθηφ. Ζ εθαξκνγή είλαη πιένλ ην θιεηδί. Μαδί κε ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, παξέρνληαο έλα πξσηνθαλέο επίπεδν ππνζηήξημεο ζηελ Διιάδα, ζπκβάινπκε 

ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ζε έλα πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν. 

Ζ ζεκεξηλή ηζρπξή δξάζε ζηήξημεο  ηνπ ΓΝΣ ζηελ Διιάδα, ζα ζπκβάιεη ζηελ επξεία 

δηεζλή πξνζπάζεηα πνπ είλαη ζε εμέιημε, έηζη ψζηε λα θέξεη ζηαζεξφηεηα ζηε δψλε ηνπ 

επξψ θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο» (IMF, 2010). 

Μηα ηξηκειήο επηηξνπή εθπξνζψπσλ ηεο ΔΔ, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ ‒ γλσζηή σο  

Σξφηθα ‒ ζρεκαηίζηεθε κε ζηφρν ηελ ηξίκελε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδαο θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηνπ 

Μλεκνλίνπ. 

 

2011 

ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ν Γεξκαλφο Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ δειψλεη ηελ αλάγθε 

επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Σελ ίδηα κέξα ν νίθνο Fitch 

ππνβαζκίδεη ηελ Διιάδα απφ BB+ ζε BBB- θαη δειψλεη φηη «παξά ηε ζεκαληηθή 

πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηε κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ην 2010, […] 

ε πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί  θαη λα δηαηεξεζεί 

γηα αξθεηά ρξφληα, έηζη ψζηε λα εδξαησζεί ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειιεληθή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα». Σν ειιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, απφ ηελ κεξηά ηνπ, δήισζε φηη ε 

ππνβάζκηζε έδεημε ηελ αλάγθε αλαζεψξεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επξσπατθψλ 

νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο (Elliot, 2011). Ο Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ ηεο ινβαθίαο 

αξλείηαη λα ζηεξίμεη ηελ δηάζσζε ηεο Διιάδαο, βαζηδφκελνο ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα 
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δελ έπξεπε λα δαλεηζηεί αιιά λα πξνρσξήζεη ζε αλαζεψξεζε ηνπ ρξένπο ηεο 

(Καηξνχγθαινο, 2012). Παξάιιεια, ξίρλνληαη επζχλεο ζηα ζπκβφιαηα παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (CDS) ιφγσ θεξδνζθνπίαο (tovima, 2010). Ο Μπαξάθ 

Οκπάκα δειψλεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 φηη νη ηξάπεδεο ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα θαη επνπηεία, πξνο απνηξνπή απεξίζθεπησλ ξίζθσλ φζνλ αθνξά θπξίσο ηα 

ηξαπεδηθά παξάγσγα (Obama, 2011). 

ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ ε Κπβέξλεζε, ππφ ηηο πηέζεηο ηεο Σξφηθαο, θαηαζέηεη 

λνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε 

ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ. Σεο δεηείηαη επίζεο θαηάξηηζε κεζνπξφζεζκεο 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη δηεχξπλζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηηο 

ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηελ ΔΚΣ. Ζ 

Κπβέξλεζε δεζκεχεηαη κηα ζεηξά απζηεξφηεξσλ κέηξσλ, κε ηελ  Σξφηθα λα επηκέλεη ζε 

δηνξζσηηθέο αιιαγέο: ηδησηηθνπνηήζεηο, αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Ζ Αληηπνιίηεπζε αληέδξαζε έληνλα ππνζηεξίδνληαο φηη νη πξνηάζεηο ηηο Σξφηθαο 

ζα ζπληεινχζαλ ζε «πψιεζε ησλ αζεκηθψλ». Ζ Κπβέξλεζε απάληεζε φηη δελ 

πξφθεηηαη «νχηε ζπηζακή γεο λα βγεη ζην ζθπξί». ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ν Μπνκπ Σξάα, 

ππεχζπλνο ηνπ ΓΝΣ ζηελ Διιάδα, δήισζε ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ φηη ε Διιάδα ζα 

έπξεπε λα πξνβεί ζε ηδησηηθνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε Οξγαληζκψλ θαη ιηκαληψλ (Ethnos, 2011). 

ηηο 12 Μαξηίνπ 2011 ζπκθσλήζεθε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ δαλεηζκνχ θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο ζηα 7,5 ρξφληα (Κξπζηάιιε, 

2011). Σα Spread ζπλέρηδαλ λα αλαβαίλνπλ θαη νη πηέζεηο ηεο Σξφηθαο γηα ηηο 

εθηακηεχζεηο ησλ δφζεσλ έγηλαλ εληνλφηεξεο. ηηο 29 Ηνπλίνπ ε ειιεληθή Βνπιή 

εγθξίλεη ‒ κε 155 ςήθνπο ππέξ θαη 138 θαηά ‒ ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα, κε 

έληνλεο ηηο δηακαξηπξίεο πλδηθάησλ θαη Αληηπνιίηεπζεο. ηηο 2 Ηνπιίνπ ην Eurogroup 

αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσλ γηα θνχξεκα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο (PSI), ελψ 

εγθξίλεηαη ε εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ. 

Οη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο γίλνληαη πιένλ 

εληνλφηεξεο, κε ηνλ Κψζηα εκίηε λα δειψλεη ζηηο 17 Απξηιίνπ φηη ε Διιάδα έπξεπε 
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λα πξνβεί ζε κηα ηέηνηα αλαδηάξζξσζε θαη κε ηνλ Λαξο Φελη ‒ νηθνλνκηθφ ζχκβνπιν 

ηεο Άλγθεια Μέξθει ‒ λα δειψλεη έηνηκνο λα ηελ ζηεξίμεη (Καηξνχγθαινο, 2012). 

Παξάιιεια, κέινο ηνπ Γ ηεο ΔΚΣ, ν Γθνλδάιεο Παξάκν, εθθξάδεη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ ιέγνληαο φηη νη επηπηψζεηο απφ κηα αλαδηάξζξσζε ρξένπο ζα ήηαλ πην 

θαηαζηξνθηθέο θη απφ ηελ ρξεσθνπία ηεο Lehman Brothers (Αntenna, 2011). Χο 

απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ην Απξίιην ηνπ 2011ηα ειιεληθά Spread ζεκεηψλνπλ μαλά 

αχμεζε θαη ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο θπκαίλνληαη πιένλ ζην 15,6%. Σν 

Μάην, ε αλάιπζε ηνπ ρξένπο απνηππψλεη ηελ βαζηά χθεζε ηεο Διιάδαο θαη ηελ αλάγθε 

ηεο γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο ε πηζαλφηεηα εμφδνπ ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο ην 

2012 ‒ φπσο πξνέβιεπε ην πξψην Μλεκφλην ‒ θξίλεηαη απίζαλε. ηηο 6 Μαΐνπ ν Εαλ 

Κινλη Γηνχλθεξ δήισζε φηη ε Διιάδα ζα ρξεηαζηεί έλα λέν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ησλ 110 δηζ. επξψ: «πγθεθξηκέλα, ην 2009 ην δεκφζην 

ρξένο αλήιζε ζηα 299 δηζ. επξψ (ή 129.3% ηνπ ΑΔΠ), ην 2010 απμήζεθε ζηα 329 δηζ. 

επξψ (ή 144,9% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ην 2011, ζχκθσλα κε ηα έσο ηψξα ζηνηρεία, ζεκεηψλεη 

πεξαηηέξσ επηδείλσζε, θηάλνληαο ηα 368 δηζ. επξψ, ππεξβαίλνληαο ην 169% ηνπ ΑΔΠ» 

(Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, 2011). 

ηηο αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ 2011 ην ηηκφλη ηνπ ΓΝΣ αλαιακβάλεη ε Κξηζηίλ 

Λαγθάξλη, εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο ηεο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ ηακείνπ βιέπνπλ 

ηελ ειιεληθή αδπλακία θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη είζπξαμεο ησλ θφξσλ. 

Αλεζπρνχλ γηα ηελ έιιεηςε ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ησλ ΓΔΚΟ θαη ηεο ηνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ‒ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε δπζθνιία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ 

ησλ δήκσλ Εσγξάθνπ θαη Αραξλψλ (Γειβηληψηε θαη Καδδά, 2011).
    

 

Δλ ηέιεη, ην ΓΝΣ εγθξίλεη ηελ εθηακίεπζε ηεο πέκπηεο δφζεο κέρξη ηηο 8 Ηνπιίνπ 

2011. Έσο ηφηε ε Διιάδα είρε ιάβεη ζπλνιηθά 17,4 δηζ. Δπξψ (banking.news, 2010). Ζ 

Κξηζηίλ Λαγθάξλη επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο δίρσο απνθιίζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ. Με ηελ αξσγή ησλ ινηπψλ 

επξσπατθψλ Κξαηψλ θαη ηελ ζπκκέηνρε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ην ρξένο ηεο Διιάδαο ζα 

θαζίζηαην βηψζηκν (IMF, 2011).  

ηηο 25 Ηνπιίνπ 2011  ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο ππνβαζκίδεηαη εθ 

λένπ απφ ηνλ νίθν Moody's, απφ ην επίπεδν Caa1 ζην Ca. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα 

πξνρψξα ζε ππνβάζκηζε θαη ν νίθνο Standard & Poor's, ππνβαζκίδνληαο ηελ ρψξα απφ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_%26_Poor%27s&action=edit&redlink=1
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ην επίπεδν CCC ζην CC (tanea, 2011). ηηο 8 Απγνχζηνπ ν γεληθφο δείθηεο 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ έθιεηζε ‒ γηα πξψηε θνξά κεηά ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997 ‒ 

ζηηο 998,24 κνλάδεο, θάησ  ησλ 1.000 κνλάδσλ (tovima, 2011).  

Σνλ Αχγνπζην ε Φηλιαλδία απνδέρεηαη λα ζπλδξάκεη ηελ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε 

ηεο Διιάδαο (kathimerini, 2011). ηηο 6 επηεκβξίνπ ε Κπβέξλεζε ιακβάλεη λέα κέηξα 

(dimokratianews, 2011), ελψ ζηηο 11 ηνπ ίδηνπ κήλα αλαθνηλψλεηαη ην πεξίθεκν 

«ραξάηζη» ηήο ΓΔΖ. Μέζα ζε θιίκα έληνλσλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη αλαηαξαρψλ, ν 

Πξσζππνπξγφο πξαγκαηνπνηεί νκηιία ζηελ ΓΔΘ ζηηο 10 επηεκβξίνπ (ethnos, 2011).  

Όινο ν κήλαο Οθηψβξηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο, ζπλνδεπφκελεο 

απφ έληνλεο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο. ηηο 11 Οθησβξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε 

θξαηηθνπνίεζε ελ κέζσ θξίζεο, απηή ηεο ειιεληθήο ηξάπεδαο Proton Bank (express, 

2011).   

ηηο 27 Οθησβξίνπ, Δπξσδψλε θαη επελδπηέο δέρνληαη ηελ κείσζε θαηά ην ήκηζπ 

ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, José Manuel Barroso, 

δήισζε: «Πξφθεηηαη γηα έθηαθηα κέηξα ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο [...] Ζ Δπξψπε δελ 

πξέπεη πνηέ λα βξεζεί θαη πάιη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Ζ Δπξψπε ζα θάλεη φ,ηη 

ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Πάληα έιεγα πσο 

απηφ είλαη καξαζψληνο, δελ είλαη ζπξηλη» (Gow, 2011). 

Δλψ νη θηλεηνπνηήζεηο είλαη έληνλεο, ν Πξσζππνπξγφο, Γ. Παπαλδξένπ, απεπζχλεη 

έθθιεζε γηα ςήθν εκπηζηνζχλεο θαη δεκνςήθηζκα, δειψλνληαο: «Λέκε ζηνλ πνιίηε λα 

κηιήζεη θαζαξά κε ην λαη θαη ην φρη ηνπ. Ζ εληνιή ηνπ ζα καο δεζκεχζεη φινπο» 

(telegraph, 2011). ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2011, χζηεξα απφ ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππφ ηελ έληνλε πίεζε ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο 

αβεβαηφηεηαο, παξαηηείηαη επηζήκσο απφ Πξσζππνπξγφο (Smith, 2011). Μεηά απφ 

κέξεο δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηηο 10 Ννέκβξηνπ νξίδεηαη λένο Πξσζππνπξγφο ν πξψελ 

Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΚΣ, Λνπθάο Παπαδήκνο (bbc,2011). Σνλ Φεβξνπάξην αθνινπζεί 

ζεηξά παξαηηήζεσλ Βνπιεπηψλ απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηνπ 

ΛΑΟ (capital,/ tanea, / ηαζηλφο, 2011). 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Proton_Bank
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2012 

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2012, κεηά απφ απαίηεζε ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΓΝΣ, 

ππεξςεθίζηεθε (199 Βνπιεπηέο ππέξ θαη 74 θαηά) ακθηιεγφκελν παθέην κέηξσλ 

ιηηφηεηαο (Lowen, 2012). Ζ δηαθνξνπνίεζε Βνπιεπηψλ γηα ηα λέα κέηξα νδήγεζε ζηελ 

δηαγξαθή 22 βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ, 21 ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη 2 ηνπ ΛΑΟ 

(ηαπξνπνπινο, 2012). 
 
Οη Βνπιεπηέο Ν. Λέγθαο (ΝΓ) (tanea, 2012), Μάγηα Σζφθιε 

θαη Αξγχξεο Λαθαδάλεο (ΠΑΟΚ) παξαηηήζεθαλ (tovima, 2012), κε ηνλ ηειεπηαίν λα 

δειψλεη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΠΑΟΚ: «Γελ κπνξψ λα αληέμσ πιένλ 

ηελ ηαπείλσζε ηνπ ιανχ καο» (halkidikinews, 2012). 

Οη εθινγέο ηεο 6
εο

 Μαΐνπ 2012 δελ αλαθήξπμαλ Κπβέξλεζε. ηηο 17 Μαΐνπ 

νξθίδεηαη ππεξεζηαθή Κπβέξλεζε κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Παλαγηψηε Πηθξακέλν (Skai, 

2012). ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ν δείθηεο ηνπ ειιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ πέθηεη θάησ απφ ην 

φξην ησλ 500 κνλάδσλ, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη δηεζλείο Οξγαληζκνί κηινχλ γηα 

έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ Δπξσδψλε (ekathimerini, 2012).  

Οη εθινγέο ηεο 17
εο

 Ηνπλίνπ νδεγνχλ ζε Κπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ηε ΝΓ, 

ην ΠΑΟΚ θαη ηε ΓΖΜΑΡ (bbc, 2012), κε ηε ΝΓ λα ιακβάλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(Spiegel, 2012), ηνλ Αληψλε ακαξά λα αλαιακβάλεη Πξσζππνπξγφο θαη ηνλ Γηάλλε 

ηνπξλάξα Τπνπξγφο νηθνλνκηθψλ. Δλψ αχμεζε ηεο εθινγηθήο δχλακεο παξνπζηάδεη ην 

εζληθηζηηθφ θφκκα Υξπζή Απγή εθιέγνληαο 18 βνπιεπηέο θαη ε αξηζηεξά κε ην χξηδα 

λα εθιεγεί 71 βνπιεπηέο. ηηο 7 Ννεκβξίνπ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε, κε ηελ 

κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο, ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013-2016, αλαθεξφκελν ζε λέεο απαηηνχκελεο πεξηθνπέο ιηηφηεηαο, έηζη ψζηε ε ρψξα 

λα ιάβεη ηελ επφκελε δφζε ζηα πιαίζηα κηαο θξίζηκεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δηάζσζεο 

(Labropoulou and Smith-Spark, 2012). Ζ θνηλσληθή αληίδξαζε απέλαληη ζηα 

δξαθφληεηα απηά κέηξα είλαη έληνλε (Smith, 2012). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1
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Γηάγξακκα 3.6 

Διιάδα: Γεκφζηνη ππάιιεινη 2010-2015 

 

Πεγή ΓΝΣ 

 

ηηο 11 Ννεκβξίνπ ε ειιεληθή Κπβέξλεζε πεξλά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013, 

νξίδνληαο λέεο ζθιεξέο πεξηθνπέο θαη πξνθαιψληαο βίαηεο ζπγθξνχζεηο ζηελ Αζήλα. Ο 

πξνυπνινγηζκφο εγθξίζεθε κε 167 ςήθνπο ππέξ θαη 128 θαηά, ελψ 5 απείραλ (rt, 2012). 
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2013 

ηηο 28 Απξηιίνπ ηνπ 2013 ςεθίδεηαη λένο λφκνο πνπ ζα θφςεη πεξίπνπ 15.000 

θξαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

4.000 ζέζεσλ ην 2013. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί κέξνο ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ηελ Σξφηθα ζε αληάιιαγκα ελφο παθέηνπ 11.400.000.000 δνιαξίσλ 

σο δάλεην δηάζσζεο (Braton, 2013). 

ηηο 21 Ηνπλίνπ, ππφ ηελ πίεζε ησλ πηζησηψλ γηα πεξηθνπέο ζηε δεκφζηα 

απαζρφιεζε, ε Κπβέξλεζε αλαθνηλψλεη ην θιείζηκν ηνπ θξαηηθνχ ξαδηνηειενπηηθνχ 

Οξγαληζκνχ (ΔΡΣ), αθήλνληαο ρηιηάδεο αλέξγνπο θαη εμνξγίδνληαο ηα εξγαηηθά 

πλδηθάηα ηεο ρψξαο (Alderman, 2013). Ο επηθεθαιήο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο, 

Φψηεο Κνπβέιεο, δήισζε φηη, έπεηηα απφ απηή ηελ αηθλίδηα θπβεξλεηηθή θίλεζε, 

έκεηλε κε ειάρηζηεο επηινγέο (Christidis, 2013) θαη απνρψξεζε απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ 

ζπλαζπηζκφ. Ο ακαξάο, ζε κηα πξνζπάζεηα θαηεπλαζκνχ ηεο αλεζπρίαο ηνχ ΠΑΟΚ, 

νξίδεη ηνλ Δπάγγειν Βεληδέιν σο αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγφ θαη Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ 

(Kolesidis, 2013).  

ηηο 17 Ηνπιίνπ ε Κπβέξλεζε εγθξίλεη λέα κέηξα, ελψ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, 

Γηάλλεο ηνπξλάξαο, ππεξαζπίδεηαη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηηο αιιαγέο ηεο 

ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, επηκέλνληαο φηη ε ρψξα είλαη ζε ηξνρηά νηθνλνκηθήο 

αλάθακςεο. πγθεθξηκέλα, δήισζε: «Έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ειιεληθφο ιαφο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεγάιεο θξίζεο, αιιά νη 

πξνζπάζεηέο καο απνδίδνπλ θαξπνχο» (Kitsantonis, 2013). Παξάιιεια, ε αλεξγία έρεη 

ππεξβεί ην 27%, ελψ γηα ηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ μεπεξλά ην 60%.  

 

2014 

ηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 2014 ε Βνπιή πεξλά πνιπλνκνζρέδην κε ζηφρν ηελ 

εθηακίεπζε ηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ. Σα θφκκαηα ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαηεγνξνχλ ηελ 

Κπβέξλεζε γηα πξνζπάζεηα έγθξηζεο ελφο λνκνζρεδίνπ εθαηνληάδσλ ζειίδσλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε πξνεξγαζία θαη γηα πξνζζήθε ξεηξψλ πνπ επλννχλ ηξάπεδεο θαη 

νξηζκέλνπο επηρεηξεκαηίεο (ekathimerini, 2014).   
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ηηο εθινγέο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο 18
εο

 Μαΐνπ 2014, ηελ πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θεξδίδεη ε Ρ. Γνχξξνπ ηνχ Τ.ΡΗΕ.Α, ελψ ην εζληθηζηηθφ θφκκα απμάλεη ην 

εθινγηθφ ηνπ πνζνζηφ. ηηο 23 Μαΐνπ ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ππνβαζκίδεη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ B ζε B- (reuters, 2014). ηηο 25 Μαΐνπ 

δηεμάγνληαη νη εθινγέο γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε ην Τ.ΡΗΕ.Α λα 

πξνπνξεχεηαη κε 6 Βνπιεπηέο, ηελ Νέα Γεκνθξαηία λα αθνινπζεί κε 5 θαη ηελ Υξπζή 

Απγή κε 3 (tovima, 2014). ηηο 10 Απξηιίνπ ε Διιάδα επέζηξεςε ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, κε ηελ έθδνζε ελφο επξσνκνιφγνπ αμίαο 3.000.000.000 

επξψ, γεγνλφο πνπ ηθαλνπνίεζε ηελ Κπβέξλεζε ε νπνία ην απεθάιεζε ζξίακβν 

(Wearden θαη Smith, 2014). Παξάιιεια, νη δείθηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

απνηππψλνπλ ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. 

 

Πίλαθαο 3.3 

εκαληηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο 2009-2012 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 2014  

 

    Παξά ηηο ζπνξαδηθέο επηηπρίεο θαη ηελ ζηήξημή ηεο απφ ηα κεγάια ηδησηηθά θαλάιηα 

(newsbomb, 2014), ε Κπβέξλεζε θαίλεηαη αδχλακε λα επηηχρεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

θάηη πνπ επηβεβαηψλεη θαη ε έθζεζε ηεο Bank of America: «Τπάξρνπλ απμεκέλνη 

θίλδπλνη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πιένλ. Οη ζεηηθέο εθπιήμεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ην ηειεπηαίν δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ» (defencenet, 2014).  

 

http://www.theguardian.com/profile/graemewearden
http://www.theguardian.com/profile/helenasmith
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3.3 ηνηρεία πνπ σζνχλ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηελ θηιειεχζεξε ζθέςε, ε θάζε ρψξα νθείιεη λα παξάγεη ζηελ κέγηζηε 

πνζφηεηα ηα πξντφληα, ζηα νπνία κπνξεί λα επηηχρεη ηελ θαηψηεξε ηηκή, θαη λα εηζάγεη 

ηα αληίζηνηρα πξντφληα πνπ παξάγνπλ άιιεο ρψξεο. Απηή ε αιιειεμάξηεζε, 

ζεσξεηηθψο, ζα απνηειέζεη έλα βήκα πξνο ηελ παγθφζκηα εηξήλε (Navari, 1989). ηελ 

πξάμε απηφ, βεβαίσο, δελ ζπλέβε. Σν κφλν πνπ ζπλέβε ήηαλ ε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ 

πνιιέο νηθνλνκίεο, φπσο ε ειιεληθή, πνπ κεηαζηξάθεθαλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε δηέμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νθείινπκε λα 

πξνζαλαηνιηζηνχκε, ζε ηνκείο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο 

αιιά θαη ζε κηα γεληθφηεξε εμπγίαλζε ηεο πνιηηηθήο δσήο έηζη ψζηε λα επηηχρεη ε 

πξνζέιθπζε ησλ επελδχζεσλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε αλαζηξνθή απηήο ηεο δεκηνγφλαο 

πνιηηηθήο, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ απηάξθεηα εηδψλ, πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηνλ 

πιεζπζκφ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε θάζε θξίζε, ρξεκαηνπηζησηηθή ή κε. Απηφ 

πξνυπνζέηεη αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ήηνη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, εμφξπμεο ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο Διιάδνο θαη 

άιισλ κνξθψλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Πξνυπνζέηεη, επίζεο, γεσπνιηηηθή θαη 

εκπνξηθή ζηξνθή πξνο άιιεο δπλάκεηο πνπ είλαη ηθαλέο λα απνξξνθήζνπλ ηελ 

πιενλάδνπζα ειιεληθή παξαγσγή θαη ησλ νπνίσλ ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ζπλάδνπλ 

κε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά. 

       Ζ ηερλνινγία, ε πξφνδφο ηεο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο, 

απνηεινχλ επίζεο αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο. Οκνίσο θαη ε θαηλνηνκία, 

ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δεκηνπξγψληαο κνλνπσιηαθά θέξδε. Ζ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζηελ παξαγσγή ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ζπληεινχλ ζηε  

δεκηνπξγία λέαο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε απφθηεζε 

γλψζεο λέσλ θαηλνηνκηψλ ‒ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ΑΞΔ αιιά θαη απφ  ηε 

ζπλερή επηκφξθσζε ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ‒ κπνξεί 

λα επηθέξεη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ζπλεπψο αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ.  

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κπνξεί κηα νηθνλνκία λα πξνβεί ζε εμαγσγέο 

ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Ζ Διιάδα, καδί κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, είλαη εηζαγσγέαο 
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ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Μαδί κε ηελ Κξναηία, ηελ Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Ληζνπαλία, ηελ Μάιηα, ηελ Πνισλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ ινβαθία  θαη 

ηελ Ηζπαλία , ζεκεηψλεη επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία κηθξφηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο 

ΔΔ . 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ‒ άκεζε ή έκκεζε ‒ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο εηδηθεπκέλεο 

γλψζεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε νηθνλνκίαο θαη 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ‒ ε δεκηνπξγία, γηα παξάδεηγκα, λέσλ κνξθψλ ελέξγεηαο νδεγεί 

ζε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή άλζεζε.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, θαίλεηαη λα έρεη 

θαηαλνήζεη ηελ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο, ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε 

νηθνλνκία θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηνλ θφζκν. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη ε αλάπηπμε ζα έξζεη κέζσ ηεο αλαθάιπςεο λέσλ 

ηερλνινγηθψλ θαη θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί δηακέζνπ ηεο 

κφξθσζεο θαη ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο (Πεηξάθεο , 2010). 

Μέζσ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Lisbon Council  

ππνινγίδεηαη ν δείθηεο αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ. Απηφο κάο απνθαιχπηεη ηελ ηθαλφηεηα 

κηα ρψξαο φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο. 

Σν κέγεζνο ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ κηαο ρψξαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο ηεο 

επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο εθπαίδεπζεο, ζε ζπλάξηεζε κε  ηνλ πιεζπζκφ ηεο (Πεηξάθεο, 

2010).  

ήκεξα ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Διιάδα είλαη ηεξαζηία θαζηζηψληαο ηελ 

δηαζθάιηζε ηνπ απνζέκαηνο γλψζεο ζε ρακειά επίπεδα. Δλ απνπζία εξγαζίαο, ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην ππνβαζκίδεηαη θαη ε γλψζε αδξαλεί. Ζ έιιεηςε αλαλέσζεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ δπζρεξαίλεη ηελ εχξεζε εξγαζίαο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.  

Παξά ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

απηέο ηειηθά δελ θαηλνηνκνχλ, θαζψο νη πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο δελ επελδχνπλ πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γελ δαπαλνχληαη ηδησηηθά ή δεκφζηα ρξήκαηα γηα λέεο έξεπλεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε παηέληεο αληίζηνηρεο  ησλ  Μεζνγεηαθψλ ρσξψλ 

θαη ησλ ρσξψλ ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο.  
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Ζ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα θαηλνηνκία δελ επεθηείλεηαη ζε εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά θπξίσο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ. Ζ έιιεηςε δήηεζεο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ θαίλεηαη λα επζχλεηαη γηα ηα 

ρακειά επίπεδα θαηλνηνκίαο ηεο Διιάδαο. Ζ πξνζθνξά ηεο ρψξαο θπκαίλεηαη ζε εμίζνπ 

ρακειά επίπεδα, ζε ζρέζε κε ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη ηνλ πιεζπζκφ ηεο. 

Ζ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ηελ θαηλνηνκία παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηνπο 

παξαθάησ ηνκείο: ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα επελδχνληαο ζε ειθπζηηθά γηα ηηο μέλεο αγνξέο 

αγξνηηθά πξντφληα (καληηάξηα, ζαιηγθάξηα θηι), ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία ‒ φζνλ 

αθφξα ηελ εμαγσγή θαξκάθσλ έρεη λα επηδείμεη επξεζηηερλίεο θαη δπλακηθφηεηα ‒ θαη 

ζηελ ηρζπνθαιιηέξγεηα ε νπνία ζα έρεξαη  δεκφζηαο θαη  ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ 

δήηεζε, γηα παξάδεηγκα, ζε ςάξηα απφ ηελ Ηαπσλία είλαη πνιχ απμεκέλε, ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ δηαξξνή ξαδηελέξγεηαο. Όπσο θαη ζηελ αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ  ελέξγεηαο 

(αηνιηθή θαη ειηαθή) θαη θπξίσο λα πξνβεί ζε εμφξπμε ηνπ νξπθηνχ ηεο πινχηνπ. 

πλεπψο, ε επέλδπζε ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε  θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Ζ άλζηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε επίηεπμε πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζε έλα πνιηηηθά ζηαζεξφ θξάηνο, φπνπ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο ακβιχλνληαη θαη ηα 

νθέιε αθνξνχλ φιε ηελ θνηλσλία θαη φρη ζπγθεθξηκέλεο ειίη. ’ έλα θξάηνο φπνπ 

δίλνληαη θίλεηξα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη φπνπ ε δηαθάλεηα απνθαζηζηά ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. 

Ζ χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη αζθάιεηα φζνλ αθνξά 

ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα θαη πνπ εμαιείθεη ηελ δηαθζνξά ζηελ πνιηηηθή δσή ελφο 

ηφπνπ ‒ ηηκσξψληαο φζνπο θαηαρξψληαη δεκφζην ρξήκα ή ρξεκαηίδνληαη ‒ 

παξαδεηγκαηίδεη ηνπο πνιίηεο. Ο λφκνο, γηα παξάδεηγκα, πεξί κε επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ 

ζηελ Διιάδα ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ ζηε 

ρψξα, θαζηζηψληαο ηνπο Τπνπξγνχο αλέγγηρηνπο. Ζ απαμίσζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ 

δελ δίλεη πεξηζψξηα γηα κεηαξξπζκίζεηο θαη πξνθαιεί αλαζθάιεηα ζηνπο επελδπηέο.  

Γελ έρεη απνδεηρζεί φηη έλα ζπγθεθξηκέλν πνιίηεπκα ζα επηθέξεη θαη ηελ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αληηζέησο, δηαθνξεηηθά πνιηηεχκαηα έρνπλ λα 

επηδείμνπλ παξφκνηα νηθνλνκηθή άλζεζε, ελψ φκνηα ηελ αθξηβψο αληίζεηε. 
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πκπεξαζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα πγηήο θαη ζπλερψο αλαπηπζζνκέλε  

νηθνλνκία, νη πνιίηεο πξέπεη λα λνηψζνπλ ζεβαζκφ πξν ηνπο ζεζκνχο ‒ θάηη ην φπνην 

δελ επηβάιιεηαη αιιά θαηαθηηέηαη ‒ αζθάιεηα φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα θαη πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηζφηεηα. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, γεγνλφο 

πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα κηα ηθαλή 

δηαθπβέξλεζε.  

Ο Thorstein Veblen (1899) ζην έξγν ηνπ The theory of the Leisure class 

απνηχπσζε κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα ηελ ζεκαζία ησλ ζεζκψλ ζηελ νηθνλνκία ‒ ελ 

αληηζέζεη κε ηελ λενθιαζηθή νηθνλνκηθή παξάδνζε πνπ παξακέιεζε ηνπ ζεζκνχο θαη 

δελ ηνπο ελζσκάησζε ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία. Πίζηεπε φηη ε εμέιημε έξρεηαη κέζα απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ ‒ πεξηέξγεηα, άκηιια, δηεθδίθεζε θαη εξγαζία ‒ ηα 

νπνία απνδίδνληαη θαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αιιαγψλ. 

 

3.4 Αλαθεθαιαίσζε  

Έλα θξάηνο δελ ρξενθνπεί φπσο κηα ηδησηηθή επηρείξεζε. Δίλαη αδχλαην λα 

πιεξψλεη ζπληάμεηο θαη κηζζνχο θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηηο δαλεηαθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο. Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εμνκνησζεί κε κηα επηρείξεζε, δηφηη ε 

χπαξμή ηνπ απνζθνπεί ζηελ εθπιήξσζε θνηλσληθψλ ζηφρσλ ‒ κηα λνκηθή ιεηηνπξγία 

πνπ ην δηεζλέο Γίθαην αλαγλσξίδεη (Μάλεζεο, 2007). 

 Οη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κλεκνληαθνχ ηχπνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηάιπζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ‒ αθφκε θαη ην θνηλσληθφ ράνο ‒ ηηο ρηιηάδεο απηνθηνλίεο θαη 

ζπγρξφλσο ηελ δηφγθσζε ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ. Ζ ειιεληθή Κπβέξλεζε, 

αθνινπζψληαο κηα αληηθπθιηθή πνιηηηθή ιηηφηεηαο, θαίλεηαη λα νδήγεζε ελ ηέιεη ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε αδηέμνδν. Ζ επεθηαηηθή νηθνλνκηθή πνιίηηθε ιηηφηεηαο, ε 

νπνία έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ζηνπο μέλνπο ηνθνγιχθνπο, 

νδεγεί ζε κηα «ζπείξα ζαλάηνπ» (Weiss, 2012).  

Ζ ειιεληθή Κπβέξλεζε νθείιεη λα βξεη δηαθνξεηηθέο δηεμφδνπο, αθνινπζψληαο ην 

παξάδεηγκα άιισλ ρσξψλ πνπ βξέζεθαλ ζε παξφκνηα ζέζε: Ζ Λεηνλία έθξηλε 

αληηζπληαγκαηηθνχο αξθεηνχο απφ ηνπο φξνπο ηνπ ΓΝΣ (Γηαλλαθφπνπινο, 2010). 
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Οκνίσο θαη ε Κνινκβία (Clavigo, 2009) αιιά θαη ε Αξγεληηλή, ε νπνία έθξηλε 

αληηζπληαγκαηηθέο ηηο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο, παξά ηηο πηέζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ 

(Geihner, 2003). Οη κφλνη πνπ επσθειήζεθαλ απφ ην κλεκφλην ζηελ Διιάδα είλαη νη 

ηξάπεδεο ‒ θπξίσο νη γεξκαληθέο πνπ, φζν ε Διιάδα δαλείδεηαη, κπνξνχλ λα 

«μεθνξηψλνληαη» ηα ειιεληθά νκφινγα (Βαξνπθάθεο, 2010). Δλδεηθηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη, ελψ θαηείραλ ειιεληθά νκφινγα άμηαο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ, ηα 

πνχιεζαλ πξηλ ην PSI, έρνληαο πξνβιέςεη ηελ επεξρφκελε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ νδήγεζαλ ζε καδηθή 

κεηαθνξά πφξσλ απφ ηνλ δεκφζην ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθαιψληαο ηελ αδπλακία ηνπ 

θξάηνπο λα παξακείλεη ν θχξηνο ξπζκηζηήο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Ο Νη. Λ. Μπαληνχ δήισζε ζηελ επηζηνιή παξαίηεζήο ηνπ πξνο ην ΓΝΣ: «φια 

φζα θάλακε απφ ην 1983 θαη κεηά βαζίδνληαη ζηελ αίζζεζε φηη έπξεπε λα 

εθπιεξψζνπκε κηα απνζηνιή: ν Νφηνο έπξεπε λα ‘ηδησηηθνπνηεζεί’ ή λα πεζάλεη. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ πξνθαιέζακε αδηάληξνπα έλα νηθνλνκηθφ ράνο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή 

θαη ζηελ Αθξηθή απφ ην 1983 κέρξη ην 1988» (Budhoo, 1990). 

Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θχξηνο ζηφρνο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ 

είλαη ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ (Harkness, 2004), ηφηε ε ειιεληθή Κπβέξλεζε έρεη 

απνηχρεη. Ζ αλππαξμία ππνινγηζκνχ ηεο επηπρίαο ή ηεο δπζηπρίαο ησλ πνιηηψλ ελφο 

θξάηνπο απνηειεί βαζηθφηεξε αδπλακία ηνπ δείθηε αλζξψπηλεο αλάπηπμεο. Ζ Διιάδα, 

παξφιν πνπ ζηελ παγθφζκηα έθζεζε επηπρίαο ηνχ HDI γηα ηελ πεξίνδν 2010-12 θαηέρεη 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο (Διιάδα 0,860 / Γνπαηεκάια 0.581), 

βξίζθεηαη ζηελ 70
ε
 ζέζε, ελψ ε Γνπαηεκάια ζηελ 49

ε
. πλεπψο, θάζε δείθηεο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ νη πνιίηεο θαη βαζίδεηαη ζε 

ινγηζηηθά λνχκεξα, είλαη ειιηπήο (Blanchflower θαη Oswald, 2005). 

Σν φηη ε ειιεληθή Κπβέξλεζε ιακβάλεη εληνιέο απφ μέλα θέληξα θαλεξψλνπλ ην 

θείκελν ησλ Μλεκνλίσλ θαη ην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Πξνζαξκνγήο: έξρνληαη 

ζηε δηάζεζε ησλ Τπνπξγψλ ιίγεο κφλν ψξεο πξηλ εγθξηζνχλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 

Τπνπξγφο Μ. Υξπζνρντδεο δειψλεη φηη δελ πξφιαβε λα ην δηαβάζεη θαη ε Λ. Καηζέιε 

φηη ην δηάβαζε βηαζηηθά (iskra, 2014). ην ζεκείν απηφ ηαηξηάδνπλ ηα ζνθά ιφγηα ηνχ 

Νίηζε:  «Δίλαη θαλείο θαθφο ζεαηήο ηεο δσήο, αλ δελ έρεη δεη θαη ην ρέξη πνπ κε 

δηαθξηηηθφ ηξφπν ζθνηψλεη». 
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