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Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕυρωAαϊκή Οικονο+ική Κοινότητα (ΕΟΚ), +ία Κοινότητα η οAοία
αργοτερα +ετεξελίχθηκε στη ση+ερινή ΕυρωAαϊκή Ένωση (ΕΕ), Aραγ+ατοAοιήθηκε το 1981.
Η αίτηση για ένταξη υAοβλήθηκε τον Ιούνιο του 1975, λίγο +ετά την αAοκατάσταση της
δη+οκρατίας. Η ένταξη Aραγ+ατοAοιήθηκε χάρη στο όρα+α, την εAι+ονή και τις AροσAάθειες του
τότε ΠρωθυAουργού, και αργότερα Προέδρου της ∆η+οκρατίας, Κωνσταντίνου Καρα+ανλή, Aου
εAεδίωκε αφενός την εδραίωση των δη+οκρατικών ελευθεριών, Aου +όλις είχαν αAοκατασταθεί, την
ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, αλλά και την Aεραιτέρω κοινωνική και οικονο+ική Aρόοδο για
την Ελλάδα.
Είκοσι χρόνια αργότερα, και +ετά +ία AεριAετειώδη Aολιτική και οικονο+ική Aορεία η οAοία οδήγησε
στην αAοσταθεροAοίηση και αAοδυνά+ωση της ελληνικής οικονο+ίας, Aραγ+ατοAοιήθηκε η ένταξη
της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ, την ενιαία νο+ισ+ατική ζώνη Aου είχε δη+ιουργηθεί στα Aλαίσια
της ΕυρωAαϊκής Ένωσης.
Οι διαδικασίες για την ένταξη ξεκίνησαν +ε την υAογραφή το 1992 της Συνθήκης για την ΕυρωAαϊκή
Ένωση, αAό την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και την υιοθέτηση διαδοχικών
Aρογρα++άτων σύγκλισης της ελληνικής οικονο+ίας ήδη αAό το 1993. Η ένταξη στην ευρωζώνη
εAικυρώθηκε το 2000, εAί της δεύτερης κυβέρνησης του Κώστα Ση+ίτη, ο οAοίος, ως ΠρωθυAουργός,
ήταν υAεύθυνος για τη δεύτερη φάση της Aολιτικής της σύγκλισης, της τετραετίας 1996-1999.
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Η Ένταξη στην ΕΕ και η Ελληνική Οικονομία
Η συ++ετοχή στην ΕΕ και, αργότερα, στην ευρωζώνη δεν δικαίωσε όσους ανέ+εναν +ία Aεραιτέρω ώθηση στην αναAτυξιακή
Aορεία της χώρας.
Λόγω δικών της κυρίως αδυνα+ιών, ά+εσως +ετά την ένταξη στην ΕΕ το 1981, η Ελλάδα εισήλθε σε +ια +ακρά Aερίοδο
οικονο+ικής αAοσταθεροAοίησης.
Ο ρυθ+ός +εγέθυνσης ήταν για Aολλά χρόνια αρνητικός ή Aολύ χα+ηλός, το Aοσοστό ανεργίας ακολούθησε ανοδική Aορεία, το
Aρόβλη+α του Aληθωρισ+ού εAιδεινώθηκε και οι κρίσεις του ισοζυγίου Aληρω+ών έγιναν συχνότερες και Aιο σοβαρές.
Στη δεκαετία του 1990 αντι+ετώAιστηκε +εν ο Aληθωρισ+ός, αλλά όχι και τα υAόλοιAα διαρθρωτικά και δη+οσιονο+ικά
Aροβλή+ατα Aου είχαν δη+ιουργηθεί στην δεκαετία Aου είχε Aροηγηθεί. Το δε κρίσι+ο Aρόβλη+α της χα+ηλής διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της οικονο+ίας εAιδεινώθηκε στην Aερίοδο αυτή, λόγω του ότι η αντιAληθωριστική Aολιτική στηρίχθηκε
σχεδόν αAοκλειστικά στην Aεριοριστική νο+ισ+ατική και συναλλαγ+ατική Aολιτική.
Μετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ το 2001, και για τα Aρώτα εAτά AερίAου χρόνια, η ελληνική οικονο+ία εισήλθε σε +ία
Aερίοδο οικονο+ικής ευφορίας, καθώς κατόρθωσε να συνδυάσει ταχύτερους ρυθ+ούς οικονο+ικής ανάAτυξης χωρίς αρνητικές
εAιAτώσεις στον Aληθωρισ+ό. Oστόσο, η εAιτάχυνση της αναAτυξιακής διαδικασίας Aροήλθε κυρίως αAό την αύξηση της
εσωτερικής ζήτησης, η οAοία, λόγω και της χα+ηλής και εAιδεινού+ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας, Aροκάλεσε +εγάλη
Aαράλληλη διεύρυνση των ελλει++άτων του εξωτερικού ισοζυγίου και αύξηση του εξωτερικού δανεισ+ού.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000, ξέσAασε στις ΗΠΑ +ια +εγάλη χρη+ατοοικονο+ική κρίση, η οAοία οδήγησε σε βαθειά
οικονο+ική ύφεση. Η ύφεση αυτή αAοδείχθηκε +ακράν η σοβαρότερη +ετά τη ‘+εγάλη ύφεση’ της δεκαετίας του 1930. Η κρίση και
η ύφεση γρήγορα +εταδόθηκαν στην ΕυρώAη και τον υAόλοιAο κόσ+ο. ΌAως ήταν φυσικό, η κρίση αυτή αAοσταθεροAοίησε εκ
νέου και την ήδη υAερχρεω+ένη ελληνική οικονο+ία. Η αναθεώρηση εAί τα χείρω των Aροσδοκιών των διεθνών εAενδυτών
οδήγησε τελικά σε ‘στάση’ στον εξωτερικό δανεισ+ό της χώρας και στα εAώδυνα Aρογρά++ατα οικονο+ικής Aροσαρ+ογής της
δεκαετίας του 2010. Το αAοτέλεσ+α ήταν +ία Aρωτοφανής, σε βάθος και διάρκεια, κρίση για την ελληνική οικονο+ία.
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Η Οικονομική Μεγέθυνση πριν και μετά την Ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΕ
Ας Aάρου+ε ό+ως τα Aράγ+ατα αAό την αρχή, ξεκινώντας +ε την Aερίοδο της ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονο+ίας, +ετά τον Β΄ Παγκόσ+ιο Πόλε+ο, την κατοχή της Aεριόδου 1941-1944 και τον ε+φύλιο Aόλε+ο της
Aεριόδου 1946-1949.
Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αAό το 1950 έως την ένταξη στην ΕΕ, οι οικονο+ικές εAιδόσεις της Ελλάδας ήταν +εταξύ
των Aιο εντυAωσιακών στην ΕυρώAη και σε ολόκληρο τον κόσ+ο. Υψηλοί ρυθ+οί οικονο+ικής +εγέθυνσης, χα+ηλός
Aληθωρισ+ός έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, χα+ηλή ανεργία, αAουσία κρίσεων του εξωτερικού ισοζυγίου.
Θα +Aορούσε να +ιλήσει κανείς για ένα +εγάλο αναAτυξιακό εAίτευγ+α, ένα Aραγ+ατικό ‘οικονο+ικό θαύ+α’.
Στα 30 χρόνια Aριν η Ελλάδα ενταχθεί στην ΕΕ, το Aραγ+ατικό κατά κεφαλήν εισόδη+α, +ετρού+ενο σε χιλιάδες
ευρώ (και σε σταθερές τι+ές του 2015), είχε σχεδόν AενταAλασιαστεί, αAό €2,8 χιλιάδες το 1950 σε €13,9 χιλιάδες το
1980.
Στα εAό+ενα 30 χρόνια, και αφού η Ελλάδα είχε γίνει +έλος της ΕΕ, το Aραγ+ατικό κατά κεφαλήν εισόδη+α στην
Ελλάδα αυξήθηκε +όνο κατά 1,4 φορές, αAό τα €13,9 χιλιάδες του 1980, σε €19,5 χιλιάδες το 2010.
Παρό+οιες τάσεις +Aορούν να ανιχνευθούν σε άλλα συναφή +εγέθη, όAως η κατά κεφαλήν ιδιωτική κατανάλωση ή
η +έση Aαραγωγικότητα της εργασίας.
Μετά την κρίση του 2010 υAήρξε ένα Aρωτοφανές Aισωγύρισ+α για την ελληνική οικονο+ία. Το Aραγ+ατικό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ +ειώθηκε κατά 16% +εταξύ 2010 και 2015 και κατά 25% +εταξύ 2007 και 2015. Η δε ανάκα+ψη +ετά το
2016 υAήρξε σχετικά αδύνα+η.
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Η Εξέλιξη του Πραγματικού Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, 1948-2019
(χιλιάδες ευρώ του 2015, λογαριθμική κλίμακα)
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Η Εξέλιξη του Ποσοστού Οικονομικής Μεγέθυνσης
ΑAό το 1950 έως το 1973, ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός +εγέθυνσης του ελληνικού ΑΕΠ ήταν 7,3%, Aολύ υψηλότερος αAό το +έσο όρο των
αναAτυγ+ένων αλλά και των Aερισσοτέρων αναAτυσσο+ένων οικονο+ιών. Αυτοί ο υψηλός ρυθ+ός οικονο+ικής +εγέθυνσης ήταν και ο
λόγος Aου το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφθασε το 1973 στο 65% του αντίστοιχου των ΗΠΑ, αAό AερίAου 27% το 1950.
Το 1974 εκδηλώθηκε η Aρώτη +εταAολε+ική οικονο+ική ύφεση, λόγω του Aρώτου Aετρελαϊού σοκ, των γεγονότων στην ΚύAρο και της
εAιστράτευσης Aου ακολούθησε.
Oστόσο, α+έσως +ετά τη +εταAολίτευση η ελληνική οικονο+ία ανέκα+ψε. Μεταξύ 1975 και 1979 ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός αύξησης του
Aραγ+ατικού ΑΕΠ δια+ορφώθηκε στο 5,3% κατά +έσο όρο.
Το 1980, λόγω του δεύτερου Aετρελαϊκού σοκ, ο ρυθ+ός αύξησης του ΑΕΠ εAιβραδύνθηκε, και το 1981 εκδηλώθηκε η δεύτερη
+εταAολε+ική ύφεση της ελληνικής οικονο+ίας.
Η ύφεση αυτή ήταν το Aροανάκρουσ+α +ιας δεκαετίας σχεδόν οικονο+ικής στασι+ότητας. Ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός +εγέθυνσης του
Aραγ+ατικού ΑΕΠ στην δεκαετία του 1980 ήταν +όλις 0,8%. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως και την Aρώτη τετραετία της δεκαετίας
του 1990. Μετά την ύφεση του 1993, οι ρυθ+οί +εγέθυνσης σταδιακά ανέκα+ψαν, και στο υAόλοιAο της δεκαετίας του 1990
δια+ορφώθηκαν στο 2,8% κατά +έσο όρο.
Ο ρυθ+ός +εγέθυνσης εAιταχύνθηκε +ετά την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. ΑAό το 2000 έως τη διεθνή χρη+ατοAιστωτική
κρίση του 2008, ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός +εγέθυνσης του ΑΕΠ δια+ορφώθηκε στο 4,2%.
Η διεθνής χρη+ατοAιστωτική κρίση κορυφώθηκε στα +έσα ΣεAτε+βρίου του 2008. Η ελληνική οικονο+ία οδηγήθηκε σε +ία +ικρή
αρχικά ύφεση, η οAοία έγινε βαθύτερη κατά τη διάρκεια της διεθνούς ύφεσης του 2009, της βαθύτερης και σοβαρότερης διεθνούς ύφεσης
στη +εταAολε+ική Aερίοδο. Έκτοτε, και λόγω της εκδήλωσης της ‘ελληνικής κρίσης’ του 2010, ενώ η διεθνής οικονο+ία ανέκα+ψε ήδη
αAό το 2010, η ελληνική οικονο+ία Aαρέ+εινε εγκλωβισ+ένη στη +εγαλύτερη και βαθύτερη ύφεση της +εταAολε+ικής της ιστορίας.
ΑAό το 2010, το Aραγ+ατικό ΑΕΠ +ειώνεται κατά +έσο όρο 2,6% το χρόνο AερίAου. Η +ικρή ανάκα+ψη του 2014 αAοδείχθηκε Aροσωρινή,
ενώ η ανάκα+ψη +ετά το 2017 χαρακτηρίζεται αAό σχετικά χα+ηλούς ρυθ+ούς +εγέθυνσης.
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Το Ετήσιο Ποσοστό Μεγέθυνσης του Πραγματικού ΑΕΠ
(Ποσοστό Ετήσιας Μεταβολής του ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές 2015)
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Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Μεγέθυνσης Περιόδων 1950-1973, 1975-1979, 1981-2019
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Η Εξέλιξη του Πληθωρισμού
ΕAιAλέον, +ετά τη δη+οσιονο+ική Aροσαρ+ογή της Aεριόδου 1950-1952, τη εAιτυχή +εγάλη υAοτί+ηση του 1953 και τη
νο+ισ+ατική +εταρρύθ+ιση του 1954, ο Aληθωρισ+ός σταθεροAοιήθηκε σε Aολύ χα+ηλά εAίAεδα. Η δραχ+ή Aαρέ+εινε
σταθερά Aροσδεδε+ένη +ε το δολάριο στην ισοτι+ία των 30 δραχ+ών ανά δολάριο έως το 1972, στα Aλαίσια του
+εταAολε+ικού διεθνούς νο+ισ+ατικού συστή+ατος του Bretton Woods, και +εταξύ 1955 και 1972 ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός
Aληθωρισ+ού ήταν +όλις 2,5%. Τα στοιχεία για το ετήσιο Aοσοστό Aληθωρισ+ού Aαρουσιάζονται στο ∆ιάγρα++α 1.3.
Ο Aληθωρισ+ός εκτοξεύτηκε +ετά την κατάρρευση του συστή+ατος σταθερών ισοτι+ιών του Bretton Woods, τη διεθνή άνοδο
των τι+ών των Aρώτων υλών και του Aετρελαίου και τη συνακόλουθη άνοδο του Aληθωρισ+ού σε ολόκληρο τον κόσ+ο.
Μετά το 1973, και για AερίAου είκοσι χρόνια, λόγω χαλαρής νο+ισ+ατικής και συναλλαγ+ατικής Aολιτικής, ο Aληθωρισ+ός
στην Ελλάδα Aαρέ+εινε σε υψηλά εAίAεδα. Ο +έσος ρυθ+ός Aληθωρισ+ού στη δεκαετία του 1970 ήταν 12,3%. Στη δεκαετία
του 1980 ανέβηκε στο 19,5%.
ΑAό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα άρχισε να ακολουθεί +ια αντιAληθωριστική Aολιτική, βασισ+ένη στον
Aεριορισ+ό της νο+ισ+ατικής χρη+ατοδότησης του δη+οσίου και στον Aεριορισ+ό του ρυθ+ού υAοτί+ησης. Η Aολιτική αυτή,
η οAοία χαρακτηριστηκε ως Aολιτική της ΄σκληρής δραχ+ής’, σταδιακά οδήγησε τον Aληθωρισ+ό και Aάλι σε +ονοψήφια
Aοσοστά. Ο +έσος Aληθωρισ+ός στη δεκαετία του 1990 δια+ορφώθηκε στο 11,1%, +ειού+ενος σταδιακά, αAό το 20,4% το
1990, στο 2,6% το 1999.
Μετά την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, ο Aληθωρισ+ός έχει Aαρα+είνει σε Aολύ χα+ηλά εAίAεδα. Στη δεκαετία
2000-2010, ο +έσος Aληθωρισ+ός δια+ορφώθηκε στο 3,2%, και +ετά την κρίση, έAεσε ακό+η Aερισσότερο, στο 0,7% στην
Aερίοδο 2010-2018. ΥAήρξαν δε Aερίοδοι, όAως η τετραετία 2013-2016, Aου ο +έσος ετήσιος Aληθωρισ+ός ήταν αρνητικός, στο
-1,2%.
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Η Εξέλιξη του Ετήσιου Ποσοστού Πληθωρισμού
(Ποσοστό Ετήσιας Μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή)
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Η Εξέλιξη του Ποσοστού Ανεργίας
Σε όλη αυτή την Aρώτη +εταAολε+ική Aερίοδο, το Aοσοστό ανεργίας ήταν σχετικά χα+ηλό. Παρέ+εινε στα
εAίAεδα του 5% κατά τη διάρκεια της Aεριόδου υψηλών ρυθ+ών ανάAτυξης στη δεκαετία του 1960 και
έAεσε στα εAίAεδα του 2% στη δεκαετία του 1970.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, λόγω της εAιβράδυνσης των ρυθ+ών οικονο+ικής +εγέθυνσης αλλά και
της αύξησης του +οναδιαίου κόστους εργασίας, το Aοσοστό ανεργίας τριAλασιάστηκε και
σταθεροAοιήθηκε στο 6% AερίAου.
ΑAό τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και κατά τη διάρκεια της εφαρ+ογής της Aολιτικής της σύγκλισης,
ξεκίνησε +ία νέα ανοδική Aορεία, +ε αAοτέλεσ+α, λίγο Aριν την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, το
Aοσοστό ανεργίας να έχει δια+ορφωθεί στο 12%.
Μετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, και λόγω της εAιτάχυνσης του ρυθ+ού οικονο+ικής +εγέθυνσης, το
Aοσοστό ανεργίας άρχισε να +ειώνεται, και το 2008 είχε δια+ορφωθεί στο 7,7%, το κατώτατο ση+είο του για
τουλάχιστον 15 χρόνια.
Έκτοτε, και +ετά την εκδήλωση της οικονο+ικής κρίσης, το Aοσοστό ανεργίας εκτοξεύθηκε σε Aρωτοφανή
για την Ελλάδα εAίAεδα, τα οAοία ξεAέρασαν και το Aοσοστό ανεργίας των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά
τη διάρκεια της +εγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 1930.
Το 2013 το +έσο Aοσοστό ανεργίας έφθασε το 27,5%. Παρά το ότι το άρχισε να +ειώνεται +ετά το 2014, το
2019 Aαρέ+ενε στο 17,3%, υAερδιAλάσιο αAό ό,τι ήταν το 2008.
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Η Εξέλιξη του Ποσοστού Ανεργίας
(ποσοστό του εργατικού δυναμικού)
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Η Εξέλιξη του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
Σε όλη τη διάρκεια της +εταAολε+ικής Aεριόδου, η ελληνική οικονο+ία χαρακτηριζόταν αAό ελλει++ατικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Η +όνη εξαίρεση ήταν η δεκαετία του 1970. Oστόσο, έως και λίγα χρόνια Aριν την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του
ευρώ, τα ελλεί++ατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν Aολύ +ικρά σε σχέση +ε το ΑΕΠ και χρη+ατοδοτούνταν αAό
αυτόνο+ες εισροές κεφαλαίων.
ΑAό το 1960 +έχρι και το 1999, το +έσο έλλει++α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση +ε το ΑΕΠ ήταν +όλις 1%. Το
αρκετά +εγαλύτερο έλλει++α του ε+Aορικού ισοζυγίου καλυAτόταν σε Aολύ +εγάλο βαθ+ό αAό το Aλεόνασ+α του ισοζυγίου
υAηρεσιών (ναυτιλία και τουρισ+ός) και τους άδηλους Aόρους όAως τα +εταναστευτικά ε+βάσ+ατα και άλλες +εταβιβάσεις. Παρά
τα χα+ηλά ελλεί++ατα, +ετά το 1973 η Ελλάδα δεν αAέφυγε Aεριοδικές κρίσεις στο ισοζύγιο Aληρω+ών, όAως το 1980-81, το 1982-83,
το 1984-85 και το 1989-1990. ΚάAοιες αAό τις κρίσεις αυτές οδήγησαν σε εφάAαξ υAοτί+ηση της δραχ+ής, όAως το 1983 και το 1985,
ενώ σε άλλες AεριAτώσεις η εφάAαξ υAοτί+ηση αAεφεύχθη. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν Aλεονασ+ατικό στα τέλη της
δεκαετίας του 1970. ΜετατράAηκε σε ελλει++ατικό στις αρχές της δεκαετίας του 1980 λόγω της δεύτερης Aετρελαϊκής κρίσης. Η
ελλει++ατικότητά του έγινε λίγο Aιο έντονη +ε την εAιτάχυνση των ρυθ+ών +εγέθυνσης αAό τα +έσα της δεκαετίας του 1990 και
κυρίως +ετά την εισαγωγή του ευρώ.
Η εισαγωγή του ευρώ είχε εξαιρετικά αρνητικές εAιAτώσεις στο ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το 2000, το έλλει++α
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτοξεύθηκε στο 9% του ΑΕΠ, αAό 6,5% το 1999 και +όλις 3,5% του ΑΕΠ το 1997. Στη δεκαετία
Aου ακολούθησε, το έλλει++α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δια+ορφώθηκε στο 11,4% του ΑΕΠ κατά +έσο όρο, κάτι
Aρωτόγνωρο για την ελληνική οικονο+ία. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εAιδεινώθηκε Aεραιτέρω +ετά το ξέσAασ+α της
διεθνούς χρη+ατοAιστωτικής κρίσης το 2007 και της διεθνούς ύφεσης, η οAοία Aροκάλεσε +είωση των εξαγωγών αγαθών και
υAηρεσιών. Λόγω ό+ως του ενιαίου νο+ίσ+ατος, και της +εγάλης αυτόνο+ης εισροής κεφαλαίων στην ελληνική οικονο+ία, το
ισοζύγιο έAαψε στη δεκαετία του 2000 να λειτουργεί ως Aεριοριστικός Aαράγων για την +ακροοικονο+ική Aολιτική, έως ότου
ξέσAασε η κρίση ε+Aιστοσύνης του 2010 και ο αAοκλεισ+ός της Ελλάδας αAό τις διεθνείς αγορές χρή+ατος και κεφαλαίου.
Μετά την κρίση του 2010 και την εφαρ+ογή των Aρογρα++άτων Aροσαρ+ογής το έλλει++α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
σταδιακά +ειώθηκε, αλλά Aαρά τη +εγάλη Aροσαρ+ογή το ισοζύγιο δεν κατέστη Aλεονασ+ατικό.
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Η Μεταπολίτευση και η Ένταξη στην ΕΕ
Η Ελλάδα Aροσχώρησε στην ΕE (τότε ΕΟΚ) το 1981, κατόAιν αίτησης Aου υAοβλήθηκε τον
Ιούνιο του 1975, λίγο +ετά την αAοκατάσταση της δη+οκρατίας. Η Aροσχώρηση εAετεύχθη χάρη
στο όρα+α, την εAι+ονή και τις AροσAάθειες του τότε ΠρωθυAουργού και αργότερα Προέδρου
της ∆η+οκρατίας, Κωνσταντίνου Καρα+ανλή, Aου εAιδίωκε όχι +όνο την εδραίωση των
Aρόσφατα αAοκατασταθεισών δη+οκρατικών ελευθεριών αλλά και την Aεραιτέρω κοινωνική
και οικονο+ική Aρόοδο για την Ελλάδα.
Το ζήτη+α της ένταξης στην ΕΕ αAοτέλεσε αντικεί+ενο έντονων Aολιτικών αντιAαραθέσεων
για αρκετά χρόνια +ετά την αAοκατάσταση της δη+οκρατίας, καθώς το τότε ανερχό+ενο κό++α
της αντιAολίτευσης, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνη+α (ΠΑΣΟΚ), +ε εAικεφαλής τον Ανδρέα
ΠαAανδρέου, ήταν αντίθετο +ε την ΕΟΚ (και το ΝΑΤΟ) αAό την αρχή. Το Κο++ουνιστικό Κό++α
της Ελλάδας ήταν εAίσης σταθερά αντίθετο +ε την ένταξη στην ΕΟΚ, ενώ το Κο++ουνιστικό
Κό++α Ελλάδας Εσωτερικού (το οAοίο αργότερα εξελίχθηκε στο ση+ερινό κυβερνητικό κό++α
ΣΥΡΙΖΑ) ήταν κάAως Aιο α+φίθυ+ο ως Aρος την ΕΟΚ.
Η Aροσχώρηση ολοκληρώθηκε +ετά αAό σχετικά σύντο+η Aερίοδο Aροετοι+ασίας, Aαρά την
αντίθεση αAό την αντιAολίτευση, και τις εAιφυλάξεις αAό διάφορες ευρωAαϊκές κυβερνήσεις,
κυρίως λόγω της εAι+ονής του Κωνσταντίνου Καρα+ανλή.
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Η Μεταπολίτευση του 1974 και η Ελληνική Οικονομία
Παρά τις εντυAωσιακές της εAιδόσεις στην εικοσαετία 1954-1973, το 1974, τη χρονιά της +εταAολίτευσης, η ελληνική
οικονο+ία εξακολουθούσε να Aαρουσιάζει ση+αντικές αδυνα+ίες.
Το αναAτυξιακό θαύ+α της δεκαετίας του 1950 και του 1960 είχε Aραγ+ατοAοιηθεί υAό Aροστατευτικούς δασ+ούς και
Aεριορισ+ούς στην κίνηση κεφαλαίων, Aου αAοτελούσαν +ία ασAίδα για την νηAιακή αρχικά αλλά κατόAιν ταχέως
αναAτυσσό+ενη ελληνική βιο+ηχανία.
ΕAιAλέον, η ανάAτυξη δεν ήταν εξωστρεφής, καθώς η Ελλάδα ήταν σχετικά αAο+ονω+ένη γεωγραφικά αAό τη ∆υτική
ΕυρώAη, και δεν +Aορούσε, για γεωAολιτικούς λόγους, να στηριχθεί στις εξαγωγές Aρος τις αγορές των γειτονικών της
χωρών, όAως η Τουρκία στα ανατολικά, ή οι χώρες-δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης στα βόρεια σύνορα της χώρας.
Η βιο+ηχανική Aαραγωγή εAεκτάθηκε κατά τις Aρώτες +εταAολε+ικές δεκαετίες Aροκει+ένου να εξυAηρετήσει κυρίως την
εγχώρια αγορά, +έσω της υAοκατάστασης των εισαγωγών. Oστόσο, η ελληνική βιο+ηχανία Aοτέ δεν είχε ιδιαίτερη
διεισδυτικότητα στις Aιο ανταγωνιστικές αγορές της ΕυρώAης και του υAόλοιAου κόσ+ου. ΕAιAλέον, κατά την Aερίοδο της
δικτατορίας 1967-1974 η Ελλάδα αAο+ονώθηκε Aολιτικά αAό την υAόλοιAη ΕυρώAη, κάτι το οAοίο είχε ως αAοτέλεσ+α και
την Aεραιτέρω οικονο+ική της αAο+όνωση.
Ο Aληθωρισ+ός εAιταχύνθηκε +ετά την αAοσταθεροAοίηση του συστή+ατος σταθερών ισοτι+ιών του Bretton Woods και τις
Aετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Οι αναAτυξιακές εAιδόσεις +ετριάστηκαν και αυτές +ετά το 1973. ΑAό την
άλλη, η δη+οσιονο+ική κατάσταση δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική έως το 1980, καθώς το δη+όσιο χρέος ήταν σε Aολύ
χα+ηλά εAίAεδα σε σχέση +ε το ΑΕΠ.
Μετά την Aρώτη διεθνή Aετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, την ύφεση του 1974 και τη +εταAολίτευση, η ελληνική
οικονο+ία συνήλθε σχετικά γρήγορα. Τα Aροβλή+ατα ό+ως εντάθηκαν +ετά τη δεύτερη διεθνή Aετρελαϊκή κρίση, την
κατάργηση της δασ+ολογικής Aροστασίας +ε την ένταξη στην ΕΕ και την κυβερνητική αλλαγή του 1981.
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Κοινωνικό και Πολιτικό Κλίμα πριν την Ένταξη
Η αAοκατάσταση της δη+οκρατίας ση+ατοδότησε την αρχή του τέλους των βαθιων κοινωνικών διαιρέσεων Aου
δη+ιουργήθηκαν αAό τον ε+φύλιο Aόλε+ο στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Ση+ατοδότησε εAίσης την αρχή +ιας
διαδικασίας χειραφέτησης κοινωνικών ο+άδων Aου είχαν Aαρα+είνει στο Aεριθώριο της Aολιτικής για τουλάχιστον
ένα τέταρτο του αιώνα. Θεωρήθηκε εAίσης ως ευκαιρία για να ικανοAοιηθούν οι κοινωνικές αAαιτήσεις για ένα
φιλελεύθερο Aολιτικό σύστη+α, ανακατανο+ή του εισοδή+ατος και του Aλούτου και για Aεραιτέρω σύγκλιση Aρος
το βιοτικό εAίAεδο των Aιο ανεAτυγ+ένων οικονο+ιών της ∆υτικής ΕυρώAης.
Οι αAαιτήσεις των +εσαίων και κατώτερων εισοδη+ατικά τάξεων για ένα κράτος Aου θα έAαιζε ενεργό ρόλο
Aροστάτη και εγγυητή των νεοαAοκτηθέντων δη+οκρατικών ελευθεριών και του βιοτικού εAιAέδου τους ήταν ένας
αAό τους βασικούς κινητήριους +οχλούς της ελληνικής Aολιτικής +ετά τα +έσα της δεκαετίας του 1970. Οι δυνά+εις
αυτές οδήγησαν γρήγορα στην α+φισβήτηση και τελικά στην αλλαγή ενός Aολύ +εγάλου +έρους της θεσ+ικής
υAοδο+ής Aου χαρακτήριζε την οικονο+ία και την Aολιτική των είκοσι Aέντε ετών +εταξύ του τέλους του ε+φυλίου
Aολέ+ου το 1949 και της αAοκατάστασης της δη+οκρατίας το 1974.
Μετά αAό δη+οψήφισ+α, η +οναρχία καταργήθηκε και η Ελλάδα έγινε Προεδρευο+ένη ∆η+οκρατία. Το 1974
υιοθετήθηκε ένα νέο σύνταγ+α το οAοίο, στον οικονο+ικό και κοινωνικό το+έα, είχε ελάχιστη σχέση +ε το
Aροηγού+ενο Σύνταγ+α του 1952.
Οι Aροτεραιότητες της δη+οσιονο+ικής, της εισοδη+ατικής, της Aιστωτικής και νο+ισ+ατικής Aολιτικής, ο ρόλος των
συνδικάτων, καθώς και η φύση και το εύρος της κρατικής οικονο+ικής δραστηριότητας άλλαξαν ριζικά, καθώς το
αυταρχικό +εταAολε+ικό Aολιτικό καθεστώς +ετατράAηκε σε +ία αAό τις Aιο φιλελεύθερες κοινοβουλευτικές
δη+οκρατίες της ΕυρώAης.
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Οικονομική Πολιτική πριν την Ένταξη
Η οικονο+ική Aολιτική της Aεριόδου 1975-1979 δια+ορφώθηκε αAό τρεις κύριες δυνά+εις. 1. Την κοινωνική Aίεση για
αναδιανο+ή του εισοδή+ατος και του Aλούτου, 2. Την εAικράτηση κοινωνικών και Aολιτικών αντιλήψεων Aου συνέβαλαν
στην εAέκταση της κρατικής οικονο+ικής δραστηριότητας και 3. Τις Aροετοι+ασίες για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ.
Αυτές οι δυνά+εις εAηρέασαν σχεδόν όλες τις εAιλογές της οικονο+ικής Aολιτικής κατά την Aερίοδο +έχρι την ένταξη.
Oς αAοτέλεσ+α της Aολιτικής αυτής της Aεριόδου, ση+ειώθηκε ταχεία ανάκα+ψη της ελληνικής οικονο+ίας αAό την ύφεση
του 1974, η ανεργία Aαρέ+εινε σε Aολύ χα+ηλά εAίAεδα, ση+ειώθηκε +ικρή Aτώση του Aληθωρισ+ού αAό το 25% του 1974
και υAήρξαν ση+αντικά Aλεονάσ+ατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται στην
Aρώτη σειρά του Πίνακα 1. Μέχρι το 1980, το δη+οσιονο+ικό έλλει++α Aαρέ+εινε χα+ηλό, κάτω αAό το 3% του ΑΕΠ, ενώ
υAήρξε ση+αντική βελτίωση των +ισθών και των συντάξεων σε Aραγ+ατικούς όρους.
Oστόσο, η δεύτερη Aετρελαϊκή κρίση Aου ξέσAασε το 1979 οδήγησε σε ένα νέο εAεισόδιο στασι+όAληθωρισ+ού. Ο ρυθ+ός
ανάAτυξης +ειώθηκε αAότο+α, αAό 7,2% το 1978, σε 3,3% το 1979, σε 0,7% το 1980. Το 1981 ση+ειώθηκε η δεύτερη
+εταAολε+ική ύφεση +ετά το 1974. Ο Aληθωρισ+ός σχεδόν διAλασιάστηκε αAό 13,2% το 1978 σε 22,5% το 1980 και 23,2% το
1981. Η ανεργία διAλασιάστηκε εAίσης αAό 1,9% του εργατικού δυνα+ικού το 1978 σε 4% το 1981. Τέλος, το έλλει++α της
γενικής κυβέρνησης, κατά το εκλογικό έτος 1981, τριAλασιάστηκε στο 9% του ΑΕΠ, αAό +όλις 2,6 % το 1980.
Έτσι, το 1981, έτος ένταξης στην ΕΕ, ήταν εAίσης έτος ση+αντικής αAοσταθεροAοίησης της ελληνικής οικονο+ίας, λόγω της
δεύτερης διεθνούς Aετρελαϊκής κρίσης και του εσωτερικού εκλογικού κύκλου. Προς το τέλος του έτους, στις εκλογές του
Οκτωβρίου 1981, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνη+α του Ανδρέα ΠαAανδρέου, εξελέγη +ε +εγάλη Aλειοψηφία,
υAοσχό+ενο την "αλλαγή". Ένα κό++α Aου είχε αρχικά αντιταχθεί στην ένταξη στην ΕΕ, κλήθηκε αAό το εκλογικό σώ+α να
διαχειριστεί την τύχη της Ελλάδας α+έσως +ετά την ένταξη.
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Μακροοικονομική Πολιτική μετά την Ένταξη στην ΕΕ
Η ελληνική +ακροοικονο+ική Aολιτική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 αAοτέλεσε ένα ση+αντικό Aλήγ+α για την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονο+ίας.
Η υAερβολική αύξηση του κόστους εργασίας στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η εAέκταση του δη+όσιου το+έα, η υψηλότερη
φορολογία, η έκρηξη του δη+όσιου χρέους και ο υψηλός Aληθωρισ+ός αAοτέλεσαν ση+αντικούς αAοσταθεροAοιητικούς
Aαράγοντες για την ελληνική οικονο+ία.
∆ύο αAό τα +εγάλα Aροβλή+ατα Aου και σή+ερα βαραίνουν την ελληνική οικονο+ία, ο εκτετα+ένος και εξαιρετικά
αναAοτελεσ+ατικός δη+όσιος το+έας και το εξαιρετικά υψηλό δη+όσιο χρέος, αAοτελούν κληρονο+ιά της δεκαετίας του 1980.
Το Aρόγρα++α σταθεροAοίησης στα +έσα της δεκαετίας του '80, +ετά αAό +ια κρίση του ισοζυγίου Aληρω+ών, αAοδείχθηκε
αναAοτελεσ+ατικό, δεδο+ένου ότι εAικεντρώθηκε +όνο στην υAοτί+ηση και τον Aροσωρινό Aεριορισ+ό των αυξήσεων του
κόστους εργασίας για δύο χρόνια. Η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας αAοδείχθηκε βραχύβια και, εν Aάση
AεριAτώσει, το Aρόγρα++α εγκαταλείφθηκε το 1988.
Μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα άρχισε να αντι+ετωAίζει Aιο συστη+ατικά +ερικές αAό τις εAιλογές Aου
εξασθένησαν την οικονο+ία στη δεκαετία του 1980. Oστόσο, η Aροσέγγιση ήταν Aολύ σταδιακή και ελάχιστα φιλόδοξη, καθώς
βασίστηκε υAερβολικά στην Aεριοριστική νο+ισ+ατική Aολιτική και ελάχιστα στη δη+οσιονο+ική Aροσαρ+ογή και τις
διαρθρωτικές +εταρρυθ+ίσεις. Παρόλα αυτά, υAήρξε +είωση του Aληθωρισ+ού και (Aροσωρινά) των δη+οσίων ελλει++άτων,
κάτι Aου εAέτρεψε στην Ελλάδα να γίνει το δωδέκατο +έλος της ζώνης του ευρώ τον Ιούνιο του 2000.
Η συ++ετοχή στην ευρωζώνη οδήγησε σε έναν κύκλο “ευρώ ευφορίας", κατά την Aερίοδο 1998-2008, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε
σε ένα Aεριβάλλον εξαιρετικά χα+ηλών εAιτοκίων, κάτι Aου νο+οτελειακά οδήγησε σε +είωση των αAοτα+ιεύσεων και
αύξηση των εAενδύσεων. ΑAοτέλεσ+α ήταν +ία +εγάλη και Aαρατετα+ένη διεύρυνση των ελλει++άτων του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, η αύξηση του εξωτερικού χρέους και τέλος η «ξαφνική στάση» δανεισ+ού, +ε αφορ+ή την διεθνή
χρη+ατοAιστωτική κρίση +ετά το 2008 και τα Aρογρά++ατα Aροσαρ+ογής της δεκαετίας του 2010.
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Μία Συνοπτική Εικόνα των Μακροοικονομικών
Εξελίξεων μετά τη Μεταπολίτευση
Μεγέθυνση ΑΕΠ

Ανεργία

Πληθωρισ3ός

Ισοζύγιο Πληρω3ών

1975-1979

5,3%

1,9%

14,1%

1,0%

∆εκαετία 1980

0,8%

6,1%

19,5%

-0,6%

1980-1984

-0,2%

5,4%

21,8%

0,3%

1985-1989

1,8%

6,8%

17,2%

-1,5%

∆εκαετία 1990

2,1%

9,1%

11,1%

-3,0%

1990-1994

0,8%

7,8%

16,2%

-0,9%

1995-1999

3,3%

10,3%

6,0%

-5,1%

∆εκαετία 2000

2,8%

9,8%

3,2%

-11,2%

2000-2004

4,6%

10,5%

3,3%

-9,3%

2005-2009

1,0%

9,0%

3,0%

-13,1%

∆εκαετία 2010

-2,0%

21,6%

0,7%

-3,4%

2010-2014

-4,9%

21,8%

1,5%

-6,1%

2015-2019

0,9%

21,3%

-0,1%

-0,7%
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Η Ένταξη στην ΕΕ και οι Τέσσερεις Κύκλοι της
Ελληνικής Οικονομίας
ΑAό την εAισκόAηση των οικονο+ικών εξελίξεων +ετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ το 1981 AροκύAτουν τέσσερεις διακριτοί διαδοχικοί
δεκαετείς κύκλοι οικονο+ικής Aολιτικής.
Οι δύο Aρώτοι κύκλοι Aολιτικής, Aαρά τις διαφορές τους, τελικά συνέβαλαν καθοριστικά στα +εγάλα οικονο+ικά Aροβλή+ατα και
διλή++ατα Aου Aροέκυψαν +ετά την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη (ΕΖ) είκοσι χρόνια αργότερα, το 2001.
Ο Aρώτος κύκλος, ένας κύκλος α,οσταθερο,οίησης, ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980, και η αρχή του συνέAεσε +ε τη δεύτερη +εγάλη διεθνή
Aετρελαϊκή κρίση του 1979. Το +είγ+α Aολιτικής Aου ακολουθήθηκε κατόAιν, βασισ+ένο στην εAεκτατική εισοδη+ατική, δη+οσιονο+ική και
νο+ισ+ατική Aολιτική και στην υAέρ+ετρη εAέκταση του οικονο+ικού ρόλου του κράτους, χαρακτηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως
‘+ακροοικονο+ικός λαϊκισ+ός’. Μονι+ότερη εAίAτωση του κύκλου αυτού υAήρξε η έκρηξη του δη+οσίου χρέους και του δη+όσιου το+έα.
Ο δεύτερος κύκλος, ένας κύκλος ατελέσφορης ,ροσαρ"ογής, χαρακτήρισε τη δεκαετία του 1990. ∆ιαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις
διαφορετικής Aολιτικής Aροέλευσης, υιοθέτησαν +ια Aολιτική Aροσαρ+ογής και σύγκλισης, Aροκει+ένου να διασφαλίσουν τη συ++ετοχή
της Ελλάδας στην κυοφορού+ενη διαδικασία της Οικονο+ικής και Νο+ισ+ατικής Ένωσης (ΟΝΕ). Oστόσο, η Aροσαρ+ογή αAοδείχτηκε
τελικά ανεAαρκής και ανισοβαρής, καθώς το +είγ+α Aολιτικής δεν οδήγησε στην αAαιτού+ενη διόρθωση των δη+οσιονο+ικών
ανισορροAιών και Aαράλληλα είχε ως συνέAεια τη +εγάλη εAιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο+ίας.
Ο τρίτος κύκλος, ένας κύκλος οικονο"ικής ευφορίας, ξεκίνησε στις αρχές της νέας χιλιετίας +ε την ένταξη στην ευρωζώνη. Χαρακτηρίστηκε
αAό ένα Aεριβάλλον χα+ηλού Aλέον Aληθωρισ+ού και ονο+αστικών και Aραγ+ατικών εAιτοκίων, +ια ά+εση Aεραιτέρω δη+οσιονο+ική
χαλάρωση, αύξηση των Aραγ+ατικών +ισθών και συνεχή +είωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Αυτό οδήγησε σε +ια δεκαετία σχεδόν
υψηλών ρυθ+ών ανάAτυξης, λόγω της εAεκτατικής ώθησης αAό τη συνολική ζήτηση, και σε +είωση της ανεργίας. Είχε ό+ως ως
αAοτέλεσ+α και την +εγάλη άνοδο του εξωτερικού δανεισ+ού της Ελλάδας, ακριβώς λόγω της +εγάλης +είωσης των Aραγ+ατικών
εAιτοκίων και της χα+ηλής και εAιδεινού+ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο+ίας.
Η αντιστροφή της Aολιτικής Aου εAιβλήθηκε στην Ελλάδα +ετά την υAογραφή του Aρώτου +νη+ονίου το 2010 ήταν το έναυσ+α του
τέταρτου κύκλου Aολιτικής, Aου +Aορεί να θεωρηθεί ως ο κύκλος της "εγάλης καθίζησης. Ο κύκλος αυτός συνδέθηκε +ε τη βαθύτερη και
Aιο Aαρατετα+ένη ύφεση της +εταAολε+ικής ιστορίας της Ελλάδας και ολοκληρώθηκε το 2018.
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Οι Τέσσερεις Κύκλοι της Μακροοικονομικής Πολιτικής μετά την Ένταξη
1980-2016

Α. 1980-1989: Ο Κύκλος της Α@οσταθερο@οίησης
(ΕAεκτατική ∆η+οσιονο+ική και Νο+ισ+ατική Πολιτική, ΕAέκταση του ∆η+όσιου Το+έα. Μακροοικονο+ικά ΑAοτελέσ+ατα: Χα+ηλοί
ρυθ+οί +εγέθυνσης, αύξηση της ανεργίας, υψηλός Aληθωρισ+ός, Aεριοδικές κρίσεις ισοζυγίου Aληρω+ών, έκρηξη του δη+όσιου
χρέους)
Β. 1990-1999: Ο Κύκλος της Ατελέσφορης Προσαρ3ογής
(Περιοριστική νο+ισ+ατική Aολιτική, Aεριορισ+ένη δη+οσιονο+ική Aροσαρ+ογή, αAελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων,
Aεριορισ+ένες «διαρθρωτικές +εταρρυθ+ίσεις», είσοδος στην ευρωζώνη. Μακροοικονο+ικά αAοτελέσ+ατα: Περιορισ+ένη αύξηση
των ρυθ+ών +εγέθυνσης, αύξηση του Aοσοστού ανεργίας, ση+αντική εAιβράδυνση του Aληθωρισ+ού και ση+αντική +είωση των
ονο+αστικών και Aραγ+ατικών εAιτοκίων. ΣταθεροAοίηση του ∆η+οσίου Χρέους σε υψηλό εAίAεδο και ση+αντική εAιδείνωση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο+ίας)
Γ. 2000-2009: Ο Κύκλος της Οικονο3ικής Ευφορίας
(Χα+ηλά εAιτόκια, ση+αντική αύξηση του χρέους του ιδιωτικού το+έα, δη+οσιονο+ική χαλάρωση, Aεριορισ+ένες "διαρθρωτικές
+εταρρυθ+ίσεις”. Μακροοικονο+ικό ΑAοτέλεσ+α: Υψηλοί ρυθ+οί οικονο+ικής +εγέθυνσης, χα+ηλός Πληθωρισ+ός, +είωση
Ανεργίας, ση+αντική διεύρυνση ελλει++άτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συσσώρευση εξωτερικού χρέους)
∆. 2010-2019: Ο Κύκλος της Μεγάλης Καθίζησης
(«Ξαφνική στάση» στο διεθνή δανεισ+ό Aρος την Ελλάδα το 2010, υιοθέτηση ε+Aροσθοβαρούς Aρογρά++ατος δη+οσιονο+ικής
Aροσαρ+ογής και AερικοAές +ισθών και συντάξεων, «κούρε+α» του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας, +αζική φυγή κεφαλαίων, λόγω
και της αAουσίας ελέγχων κεφαλαίου +έχρι το 2015. Μακροοικονο+ικό ΑAοτέλεσ+α: Μεγάλη +είωση του ΑΕΠ +έσω +ακράς
ύφεσης, έκρηξη της ανεργίας, αAοAληθωρισ+ός, διόρθωση εξωτερικών ανισορροAιών, εκρηκτική άνοδος του δη+όσιου χρέους σε
σχέση +ε το ΑΕΠ.
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Δημοσιονομική Αποσταθεροποίηση και Δημοσιονομική
Προσαρμογή, 1979-2019
Η δη+οσιονο+ική αAοσταθεροAοίηση στην Ελλάδα ξεκίνησε +ετά την εκδήλωση της
δεύτερης Aετρελαϊκής κρίσης το 1979, εντάθηκε το εκλογικό 1981, το έτος της ένταξης
της Ελλάδας στην ΕΕ, και συνεχίσθηκε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της δεκαετίας του
1980.
Οι AροσAάθειες Aροσαρ+ογής στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 υAήρξαν
ανεAαρκείς και ανισοβαρείς, ενώ +ετά την ένταξη στην ζώνη του ευρώ το 2000, η
δη+οσιονο+ική Aολιτική χαλάρωσε και Aάλι, +ε την εξαίρεση του σταθεροAοιητικού
Aρογρά++ατος της διετίας 2005-2006.
Η διεθνής χρη+ατοAιστωτική κρίση και η εσωτερική Aολιτική αστάθεια οδήγησαν σε
Aεραιτέρω δη+οσιονο+ική εAιδείνωση κατά τη διετία 2008-2009 και τα Aρογρά++ατα
Aροσαρ+ογής +ετά το 2010 +ετά +ία οκταετία σχεδόν οδήγησαν στην δη+ιουργία
δη+οσιονο+ικών Aλεονασ+άτων.
Oστόσο το δη+όσιο χρέος ανέβηκε ση+αντικά ως Aοσοστό του ΑΕΠ στη Aερίοδο
εφαρ+ογής των Aρογρα++άτων Aροσαρ+ογής.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Πριν και Μετά το Ευρώ, 2021, Αθήνα, Gutenberg

22

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης: 1970-2019
(% του ΑΕΠ)

Πηγή: Eurostat, AMECO, Νοέ+βριος 2020
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Η Εξέλιξη του Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης πριν
την Ένταξη στην Ευρωζώνη
Τα γενικά συ+Aεράσ+ατα Aου AροκύAτουν αAό το ∆ιάγρα++α αυτό για την Aερίοδο Aριν την ένταξη στην ευρωζώνη είναι τα εξής τέσσερα:
Πρώτον, το δη+οσιονο+ικό έλλει++α (ανισοζύγιο) Aριν το 1981 ήταν Aολύ +ικρό. Στην Aερίοδο 1975-1980 ήταν +όλις στο 2,5% του ΑΕΠ κατά
+έσο όρο. Στην Aερίοδο αυτή η δη+οσιονο+ική Aολιτική καθοριζόταν +ε κριτήριο την οικονο+ική και νο+ισ+ατική σταθερότητα.
∆εύτερον, στη δεκαετία του 1980 υAήρξε συνεχής εAιδείνωση του δη+οσιονο+ικού ισοζυγίου, +ε έξαρση στις εκλογικές χρονιές 1981, 1985,
1989 και 1990. Είναι σαφές ότι η εAιδείνωση αυτή ήταν +ια συνειδητή Aολιτική εAιλογή εAέκτασης του ρόλου του κράτους και αναδιανο+ής
του εισοδή+ατος και του Aλούτου +έσω δανεισ+ού. Η εAιλογή αυτή οδήγησε σε συνεχώς αυξανό+ενα ελλεί++ατα και ταχεία συσσώρευση
δη+οσίου χρέους.
Τρίτον, στην Aερίοδο 1990-1994, υAήρξε +εγάλη βελτίωση του Aρωτογενούς ισοζυγίου η οAοία ό+ως δεν Aροκάλεσε αντίστοιχη βελτίωση
του συνολικού ισοζυγίου. Η βελτίωση του Aρωτογενούς ισοζυγίου ήταν +ία συνειδητή εAιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, +ετά τη
συνειδητοAοίηση των αδιεξόδων στα οAοία θα οδηγούσε η συνέχιση της δη+οσιονο+ικής αAοσταθεροAοίησης. Η εAιλογή αυτή, όAως
αAοδείχθηκε αAό το αAοτέλεσ+α των εκλογών του 1993 φαίνεται ότι είχε ση+αντικό Aολιτικό κόστος. Ο λόγος για τον οAοίο δεν
Aροκλήθηκε και αντίστοιχη βελτίωση του συνολικού δη+οσιονο+ικού ισοζυγίου ήταν η σταδιακή αAελευθέρωση του χρη+ατοAιστωτικού
συστή+ατος, η οAοία οδήγησε σε άνοδο των ονο+αστικών και Aραγ+ατικών εAιτοκίων, λόγω του υψηλού ελληνικού Aληθωρισ+ού και των
Aροσδοκιών υAοτί+ησης του νο+ίσ+ατος. Κατά συνέAεια σε +εγάλο βαθ+ό αντισταθ+ίστηκε αAό την αύξηση των δαAανών για τόκους του
ήδη υψηλού δη+οσίου χρέους.
Τέταρτον, στην Aερίοδο 1995-1999 υAήρξε βελτίωση του συνολικού δη+οσιονο+ικού ισοζυγίου, χωρίς ό+ως κα++ία Aροσαρ+ογή του
Aρωτογενούς ισοζυγίου. Μετά το 1994 κάθε AροσAάθεια Aρωτογενούς δη+οσιονο+ικής Aροσαρ+ογής εγκαταλείφθηκε, και η βελτίωση του
συνολικού ισοζυγίου βασίστηκε αAοκλειστικά στη +είωση των δαAανών για τόκους. Αυτή Aροκλήθηκε αAό τη +είωση των ονο+αστικών
εAιτοκίων λόγω της Aτώσης του Aληθωρισ+ού Aου Aροκαλούσε η Aεριοριστική νο+ισ+ατική Aολιτική. Ο λόγος για την εAιλογή αυτή ήταν
η αAοφυγή του Aολιτικού κόστους το οAοίο θα Aροκαλούσε η συνέχιση της Aρωτογενούς Aροσαρ+ογής. Κατά συνέAεια, η κυβέρνηση
Ση+ίτη Aροτί+ησε να στηριχθεί αAοκλειστικά στη λειτουργία της εξίσωσης Fisher, τη +είωση δηλαδή των δαAανών για τόκους, +έσω της
+είωσης των ονο+αστικών εAιτοκίων Aου Aροκαλούσε η +είωση των Aληθωριστικών Aροσδοκιών.
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Η Εξέλιξη του Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης μετά
την Ένταξη στην Ευρωζώνη
Τα γενικά συ+Aεράσ+ατα Aου AροκύAτουν αAό το ∆ιάγρα++α αυτό για την Aερίοδο +ετά την ένταξη στην ευρωζώνη είναι
τα εξής τρία:
Πρώτον, η +εγάλη εAιδείνωση τόσο του Aρωτογενούς όσο και του συνολικού ισοζυγίου, α+έσως +ετά την ένταξη της
Ελλάδας στην ευρωζώνη το 2000 και έως το 2004, η οAοία εν +έρει +όνο διορθώθηκε αAό το Aρόγρα++α ήAιας
δη+οσιονο+ικής Aροσαρ+ογής της Aεριόδου 2005-2007. Η εAιδείνωση αυτή συνέβη τόσο για οικονο+ικούς όσο και για
Aολιτικούς λόγους.
∆εύτερον, η +εγάλη και ταχεία εAιδείνωση τόσο του Aρωτογενούς όσο και του συνολικού ισοζυγίου, +ετά την εκδήλωση της
διεθνούς χρη+ατοAιστωτικής κρίσης και ύφεσης το 2008-2009. Η εAιδείνωση αυτή συνέβη και Aάλι τόσο για οικονο+ικούς
όσο και για Aολιτικούς λόγους. Η +εγάλη διεθνής ύφεση της Aεριόδου 2008-2009 οδήγησε αυτο+άτως σε +είωση των εσόδων
και αύξηση των κοινωνικών δαAανών, όχι +όνο στην Ελλάδα αλλά και στον υAόλοιAο κόσ+ο.Αυτό οδήγησε στην αυτό+ατη
εAιδείνωση των δη+οσιονο+ικών ισοζυγίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υAόλοιAο κόσ+ο. Η εAιλογή της τότε
κυβέρνησης να +ην Aάρει ά+εσα δη+οσιονο+ικά +έτρα +ετά το 2008 Aιθανότατα έγινε τόσο για οικονο+ικούς λόγους, όAως
η αAοφυγή εAιδείνωσης της ύφεσης, όσο και για Aολιτικούς λόγους, όAως οι εAικεί+ενες Aρόωρες εκλογές.
Τρίτον, η εξαιρετικά αργή σε σχέση +ε την αρχική εAιδείνωση βελτίωση τόσο του Aρωτογενούς όσο και του συνολικού
δη+οσιονο+ικού ισοζυγίου, Aαρά την υιοθέτηση των διαδοχικών Aρογρα++άτων ε+Aροσθοβαρούς Aροσαρ+ογής +ετά το
2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις κακές εκτι+ήσεις των σχεδιαστών του Aρογρά++ατος τόσο για τις +ακροοικονο+ικές
εAιAτώσεις +ιας δη+οσιονο+ικής Aροσαρ+ογής (ύψος AολλαAλασιαστών), όσο και τις δυνατότητες ταχείας αύξησης των
φορολογικών εσόδων και +είωσης των Aρωτογενών δαAανών του δη+οσίου. Πολιτικοί λόγοι φαίνεται να έAαιξαν +ικρότερο
ρόλο στην AερίAτωση αυτή.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Πριν και Μετά το Ευρώ, 2021, Αθήνα, Gutenberg

25

Δαπάνες και Έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης: 1970-2019
(% του ΑΕΠ)

Πηγή: Eurostat, AMECO, Νοέ+βριος 2020
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Εξέλιξη Δαπανών και Εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης
Πριν την Ένταξη στην Ευρωζώνη
Τα συ+Aεράσ+ατα αυτά ενισχύονται αAό +ία εξέταση των εξελίξεων στις δαAάνες και τα έσοδα του
δη+οσίου, τους δύο Aροσδιοριστικούς Aαράγοντες των δη+οσιονο+ικών ισοζυγίων Aου Aαρουσιάζονται
στο Aροηγού+ενο ∆ιάγρα++α.
ΑAό τα στοιχεία αυτά ενισχύεται το Aρώτο συ+Aέρασ+α, καθώς, Aριν το 1981, τόσο τα έσοδα όσο και οι
δαAάνες της γενικής κυβέρνησης Aαρουσίαζαν +ία σταθερότητα σε σχέση +ε το ΑΕΠ.
ΕAίσης ενισχύεται το δεύτερο συ+Aέρασ+α καθώς η αύξηση των δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων +ετά το
1981 Aροκλήθηκε αAό +εγάλη αύξηση των Aρωτογενών δαAανών χωρίς αντίστοιχη αύξηση των
εσόδων. Οι δαAάνες για τόκους άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά, λόγω της +εγάλης αύξησης του
δη+οσίου χρέους.
Τρίτον, η +εγάλη βελτίωση του Aρωτογενούς ισοζυγίου στην Aερίοδο 1990-1994, Aροήλθε τόσο αAό
συγκράτηση των Aρωτογενών δαAανών όσο και αAό αύξηση των εσόδων. Oστόσο, οι δαAάνες για
τόκους συνέχισαν να αυξάνονται λόγω της ανόδου των ονο+αστικών και Aραγ+ατικών εAιτοκίων.
Τέταρτον, στην Aερίοδο 1995-1999 υAήρξε +εγάλη +είωση των δαAανών για τόκους, λόγω της +είωσης
των ονο+αστικών εAιτοκίων. Οι Aρωτογενείς δαAάνες άρχισαν να αυξάνονται και Aάλι ταχύτερα αAό
το ΑΕΠ, κάτι Aου εξουδετέρωνε τις εAιAτώσεις στο Aρωτογενές ισοζύγιο αAό τις αυξήσεις των εσόδων
της Aεριόδου αυτής. Έτσι, δεν υAήρξε κα++ία Aεραιτέρω Aροσαρ+ογή στο Aρωτογενές ισοζύγιο.
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Εξέλιξη Δαπανών και Εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης
Μετά την Ένταξη στην Ευρωζώνη
Πρώτον, η +εγάλη εAιδείνωση τόσο του Aρωτογενούς όσο και του συνολικού ισοζυγίου, α+έσως +ετά την ένταξη
της Ελλάδας στην ευρωζώνη το 2000 Aροήλθε κυρίως αAό +είωση των εσόδων, λόγω των +έτρων φορολογικής
ελάφρυνσης της Aεριόδου 2000-2004. Αυτό ήταν καθαρά αAοτέλεσ+α Aολιτικών εAιλογών. Μετά το 2004, το
Aρόγρα++α δη+οσιονο+ικής Aροσαρ+ογής της Aεριόδου 2005-2007 βασίστηκε κυρίως στη συγκράτηση των
αυξήσεων των Aρωτογενών δαAανών και λιγότερο σε αύξηση των εσόδων. Στην Aερίοδο εκείνη υAήρξε +ία
σταδιακή και Aροανακοινω+ένη +είωση των συντελεστών φορολογίας των εAιχειρήσεων και, αργότερα, των
φυσικών AροσώAων, η οAοία ό+ως δεν οδήγησε σε +είωση των φορολογικών εσόδων σε σχέση +ε το ΑΕΠ.
∆εύτερον, η +εγάλη και ταχεία εAιδείνωση τόσο του Aρωτογενούς όσο και του συνολικού ισοζυγίου, +ετά την
εκδήλωση της διεθνούς χρη+ατοAιστωτικής κρίσης και ύφεσης το 2008-2009 οφείλετο τόσο σε αύξηση των
Aρωτογενών δαAανών όσο και σε +είωση των φορολογικών εσόδων. Μεγάλο +έρος αυτών των εξελίξεων ήταν
αAοτέλεσ+α της λειτουργίας των ‘αυτό+ατων σταθεροAοιητών’ οι οAοίοι σε Aεριόδους ύφεσης οδηγούν σε
αύξηση των κοινωνικών δαAανών και +είωση των εσόδων, αλλά, όAως ήδη αναφέρα+ε, ένα άλλο +έρος ήταν
αAοτέλεσ+α Aολιτικών εAιλογών.
Έβδο+ον, η εξαιρετικά αργή σε σχέση +ε την αρχική εAιδείνωση βελτίωση τόσο του Aρωτογενούς όσο και του
συνολικού δη+οσιονο+ικού ισοζυγίου, Aαρά την υιοθέτηση των διαδοχικών Aρογρα++άτων ε+Aροσθοβαρούς
Aροσαρ+ογής +ετά το 2010, οφείλεται στην εAίAτωση της βαθύτερης του ανα+ενο+ένου ύφεσης +εταξύ 2010 και
2012, η οAοία εAηρέασε αρνητικά τόσο το ρυθ+ό +είωσης των Aρωτογενών δαAανών όσο και το ρυθ+ό αύξησης
των εσόδων.
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Χρέος Γενικής Κυβέρνησης: 1970-2019
(% του ΑΕΠ)

Πηγή: Eurostat, AMECO, Μάϊος 2020
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Η Εξέλιξη του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης
Το δη+όσιο χρέος ως Aοσοστό του ΑΕΠ ανέβηκε τόσο την εAοχή της δη+οσιονο+ικής αAοσταθεροAοίησης όσο και και στην
αρχή της Aεριόδου της έντονης δη+οσιονο+ικής Aροσαρ+ογής +ετά το 2010.
Στις δύο ενδιά+εσες δεκαετίας, κυρίως +εταξύ 1992 και 2008, το δη+όσιο χρέος κατά βάση είχε σταθεροAοιηθεί σε σχέση +ε
το ΑΕΠ.
Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη ση+ασία τόσο του Aρωτογενούς δη+οσιονο+ικού ισοζυγίου, όσο και της διαφοράς Aραγ+ατικών
εAιτοκίων αAό το ρυθ+ός +εγέθυνσης για τη διαχρονική εξέλιξη του δη+οσίου χρέους.
ΥAενθυ+ίζεται ότι η διαχρονική εξέλιξη του δη+οσίου χρέους ως Aρος το ΑΕΠ Aροσδιορίζεται αAό,

1+r ̂
B̂t =
Bt−1 + Ĝt − Tt̂
1+g
Η +εταβολή του δη+οσίου χρέους ως Aρος το ΑΕΠ δίνεται κατά συνέAεια αAό,

r−g ̂
B̂t − B̂t−1 =
Bt−1 + Ĝt − Tt̂
1+g

Οι τρεις Aαράγοντες Aου συ+βάλουν στην ταχεία αύξηση του δη+οσίου χρέους είναι α. τα +εγάλα Aρωτογενή
δη+οσιονο+ικά ελλεί++ατα, β. τα υψηλά Aραγ+ατικά εAιτόκια, γ. οι χα+ηλοί ή αρνητικοί ρυθ+οί +εγέθυνσης του ΑΕΠ.
Στη δεκαετία του 1980 λειτούργησαν τα υψηλά Aρωτογενή δη+οσιονο+ικά ελλεί++ατα. Στη δεκαετία του 2010 λειτούργησαν
τα υψηλά Aραγ+ατικά εAιτόκια και, κυρίως, οι αρνητικοί ρυθ+οί +εγέθυνσης του ΑΕΠ. Στις ενδιά+εσες δεκαετίες η διαφορά
Aραγ+ατικών εAιτοκίων και ρυθ+ών +εγέθυνσης του ΑΕΠ εξουδετέρωνε τις εAιAτώσεις των Aρωτογενών δη+οσιονο+ικών
ισοζυγίων εAί του δη+οσίου χρέους.
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Πληθωρισμός και Νομισματική και Συναλλαγματική
Πολιτική
Ερχό+αστε τώρα στη σχέση +εταξύ Aληθωρισ+ού και νο+ισ+ατικής και συναλλαγ+ατικής Aολιτικής.
ΌAως η δη+οσιονο+ική αAοσταθεροAοίηση αντανακλούσε τις αδυνα+ίες των ελληνικών Aολιτικών και δη+οσιονο+ικών θεσ+ών, έτσι και η
νο+ισ+ατική αAοσταθεροAοίηση οφείλετο στις ίδιες αδυνα+ίες, όσο και στις αδυνα+ίες των ελληνικών νο+ισ+ατικών θεσ+ών, κυρίως την
εξάρτησή τους αAό το κράτος.
Κυριότερες αAό αυτές τις αδυνα+ίες ήταν η ευκολία νο+ισ+ατικής χρη+ατοδότησης των δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων, λόγω της έλλειψης
Aολιτικής ανεξαρτησίας της ΤράAεζας της Ελλάδος και του κρατικού ελέγχου +εγάλων ε+Aορικών τραAεζών, όAως η Εθνική ΤράAεζα.
ΕAιAλέον, αAό τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η νο+ισ+ατική και συναλλαγ+ατική Aολιτική ήταν Aροσανατολισ+ένες στην εAέκταση
της συνολικής ζήτησης και στις υAοτι+ήσεις του νο+ίσ+ατος, Aροκει+ένου να αντι+ετωAισθεί η άνοδος της ανεργίας και τα Aροβλή+ατα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Λόγω της υAερβολικής χρήσης της, η Aολιτική αυτή σύντο+α αAοδείχθηκε ατελέσφορη, καθώς
υAήρξε ταχεία Aροσαρ+ογή των Aληθωριστικών Aροσδοκιών Aρος τον υψηλό υφιστά+ενο Aληθωρισ+ό.
Η υAογραφή της Συνθήκης για την ΕυρωAαϊκή Ένωση και η υιοθέτηση της Aολιτικής της σύγκλισης οδήγησε στην Aροσαρ+ογή των
ελληνικών νο+ισ+ατικών θεσ+ών Aρος τα δεδο+ένα της ΕΕ. ΑAό τις αρχές της δεκαετίας του 1990 καταργήθηκε σταδιακά η δυνατότητα
νο+ισ+ατικής χρη+ατοδότησης του ελληνικού δη+οσίου αAό την ΤράAεζα της Ελλάδος, η Aολιτική ανεξαρτησία της τελευταίας σταδιακά,
+ε αAοκορύφω+α το νό+ο του 1997, ενώ, Aροκει+ένου να αντι+ετωAισθεί ο Aληθωρισ+ός υιοθετήθηκε η Aολιτική της ‘σκληρής δραχ+ής’. Η
τελευταία συνεAαγόταν ένα Aοσοστό διολίσθησης της ισοτι+ίας ση+αντικά χα+ηλότερο αAό τη διαφορά Aληθωρισ+ού +εταξύ της
Ελλάδας και των ε+Aορικών της εταίρων και έτσι λειτουργούσε Aρος την κατεύθυνση +είωσης του Aληθωρισ+ού.
Οι υιοθέτηση αυτών των Aολιτικών συνετέλεσε όχι +όνο στην +εγάλη +είωση του Aληθωρισ+ού, αλλά και στη +είωση των συνολικών
δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων, λόγω της σταδιακής +είωσης των ονο+αστικών εAιτοκίων. ΑAό την άλλη, λόγω του ότι η αAοκλι+άκωση
των αυξήσεων των ονο+αστικών αAοδοχών ήταν βραδύτερη αAό την αAοκλι+άκωση του Aληθωρισ+ού, η Aερίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε
αAό ση+αντική εAιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο+ίας.
Με την ένταξη στην ευρωζώνη, υιοθετήθηκε και αAό την Ελλάδα η αξιόAιστη αντιAληθωριστική νο+ισ+ατική Aολιτική της ΕυρωAαϊκής
Κεντρικής ΤράAεζας, και ο Aληθωρισ+ός έχει έκτοτε Aαρα+είνει χα+ηλός.
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Διαφορά Πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδος και ΟΟΣΑ και Ποσοστό
Υποτίμησης της Σταθμισμένης Ονομαστικής Συναλλαγματικής Ισοτιμίας
(% κατά έτος)
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Ο Φαύλος Κύκλος Μισθών και Τιμών
Οι αυξήσεις Aου συ+φωνούνται στις συλλογικές διαAραγ+ατεύσεις, δεν +εταφράζονται αυτό+ατα σε αυξήσεις των
Aραγ+ατικών αAοδοχών των εργαζο+ένων. Ο λόγος είναι ότι για τις εAιχειρήσεις οι αυξήσεις αυτές αAοτελούν
αύξηση του κόστους τους, την οAοία, στο βαθ+ό Aου +Aορούν, την εAιρρίAτουν στις τι+ές τους Aροκαλώντας έτσι
αύξηση του Aληθωρισ+ού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ονο+αστικές αυξήσεις των αAοδοχών δεν έχουν κα+ία σχεδόν σχέση +ε τις Aραγ+ατικές
αυξήσεις των αAοδοχών, διότι αν δεν συ+AίAτουν +ε την αύξηση της Aαραγωγικότητας, το +εγαλύτερο +έρος τους
εAιρρίAτεται στις τι+ές, άρα και στον Aληθωρισ+ό.
Για Aαράδειγ+α, στη δεκαετία 1960-1969, οι ονο+αστικές αυξήσεις των αAοδοχών ήταν κατά +έσο όρο 9,5% το χρόνο,
και οι Aραγ+ατικές ήταν 7,1% το χρόνο. Στη δεκαετία 1970-1979, οι αυξήσεις των ονο+αστικών αAοδοχών ήταν κατά
+έσο όρο 17,7% το χρόνο, αλλά οι αυξήσεις των Aραγ+ατικών αAοδοχών +όλις στο 5,1% το χρόνο. Στη δεκαετία του
1980-1989, οι ετήσιες αυξήσεις των ονο+αστικών αAοδοχών ανέβηκαν στο 19,4% το χρόνο κατά +έσο όρο, αλλά οι
αυξήσεις των Aραγ+ατικών αAοδοχών +ειώθηκαν στο 0,2% κατά +έσο όρο. Αυτό συνέβη διότι οι αυξήσεις, λόγω της
+είωσης του ρυθ+ού αύξησης της Aαραγωγικότητας +ετακυλίονταν Aλήρως σχεδόν στον Aληθωρισ+ό. Στη
δεκαετία 1990-1999, οι ετήσιες ονο+αστικές αυξήσεις των αAοδοχών +ειώθηκαν στο 11,4% κατά +έσο όρο, αλλά οι
Aραγ+ατικές αυξήσεις ανέβηκαν στο 0,6% το χρόνο κατά +έσο όρο. Η κατάσταση βελτιώθηκε +ετά τη συ++ετοχή
της χώρας στην ευρωζώνη. Στην οκταετία 2000-2007, Aριν την ύφεση του 2008, οι +έσες ετήσιες αυξήσεις των
ονο+αστικών αAοδοχών Aεριορίστηκαν στο 6,2%, αλλά οι Aραγ+ατικές αυξήθηκαν στο 3,1%.
Μετά το 2010 υAήρξαν +ειώσεις των ονο+αστικών αAοδοχών Aου οδήγησαν σε ακό+η χα+ηλότερο Aληθωρισ+ό
αλλά και +ειώσεις των Aραγ+ατικών αAοδοχών.
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Πληθωρισμός Μισθών και Τιμών: 1961-2019
(Ετήσιο % αύξησης)
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Διεθνώς Εμπορεύσιμα και Μη Εμπορεύσιμα Αγαθά
Τί Aροσδιορίζει, ό+ως, το βαθ+ό στον οAοίο οι αυξήσεις του κόστους εργασίας εAιρρίAτονται στις τι+ές; ΕAίσης, τί είναι εκείνο Aου
Aροσδιορίζει τις Aαρενέργειες Aου έχουν οι αυξήσεις του κόστους, Aου δεν είναι δυνατόν να +εταφρασθούν σε αύξηση των τι+ών;
Εδώ AρέAει να διακρίνου+ε +εταξύ δύο ο+άδων εAιχειρήσεων.
Η Aρώτη ο+άδα είναι η ο+άδα των εAιχειρήσεων Aου Aαράγουν αγαθά και υAηρεσίες Aου δεν είναι διεθνώς ε+Aορεύσι+α. Την
ο+άδα αυτή αAοτελούν οι Aερισσότερες δη+όσιες εAιχειρήσεις και οργανισ+οί, +εγάλο +έρος των εAιχειρήσεων του το+έα της
οικοδο+ής καθώς και +εγάλο +έρος του το+έα των υAηρεσιών για εσωτερική κατανάλωση. Για τις εAιχειρήσεις αυτές, η Aίεση αAό το
διεθνή ανταγωνισ+ό είναι +ικρή, και +Aορούν +ε σχετική άνεση να εAιρρίψουν τις αυξήσεις του κόστους τους στις τι+ές. Βεβαίως, οι
δη+όσιου χαρακτήρα εAιχειρήσεις +Aορούν να το κάνουν +όνο στο βαθ+ό Aου τους εAιτρέAεται αAό τα αρ+όδια κυβερνητικά
όργανα. Αν δεν τους εAιτραAεί, τα ελλεί++ατά τους διευρύνονται. Αν τους εAιτραAεί, κάτι Aου αργά ή γρήγορα δεν +Aορεί Aαρά να
συ+βεί, οι αυξήσεις αυτές συ+βάλλουν στον Aληθωρισ+ό.
Η δεύτερη ο+άδα εAιχειρήσεων είναι εκείνη Aου Aαράγει διεθνώς ε+Aορεύσι+α αγαθά και υAηρεσίες. Η ο+άδα αυτή Aεριλα+βάνει
το +εγαλύτερο +έρος του δευτερογενούς το+έα (+εταAοίηση) και ση+αντική +ερίδα των διεθνώς ε+Aορευσί+ων υAηρεσιών, όAως ο
τουρισ+ός και οι +εταφορές. Για τις εAιχειρήσεις αυτές, η εAίρριψη της αύξησης του κόστους εργασίας στις τι+ές είναι Aολύ Aιο
δύσκολη, διότι βρίσκονται κάτω αAό την Aίεση του διεθνούς ανταγωνισ+ού. Ο βαθ+ός στον οAοίο θα +Aορέσουν να εAιρρίψουν
αυξήσεις του κόστους στις τι+ές τους, εξαρτάται κατά κρίσι+ο τρόAο αAό την εξέλιξη της ισοτι+ίας του νο+ίσ+ατος. Τυχόν
εAιτάχυνση της διολίσθησης ή υAοτί+ηση διευκολύνει το να εAιρρίψουν τις αυξήσεις +ισθών στις τι+ές τους. Αυτό συ+βαίνει διότι +ε
+ια υAοτί+ηση οι τι+ές των ξένων Aροϊόντων όταν υAολογισθούν σε εγχώριο νό+ισ+α αυξάνονται. Αν ό+ως η διολίσθηση είναι
βραδεία, τα Aεριθώρια αύξησης των τι+ών των διεθνώς ε+Aορεύσι+ων αγαθών είναι Aεριορισ+ένα. Οι αυξήσεις τι+ών είναι χα+ηλές
και σε κάθε AερίAτωση χα+ηλότερες αAό την αύξηση του κόστους των εAιχειρήσεων. Κατά συνέAεια, όταν η διολίσθηση είναι
ταχεία, +Aορεί να +ην +ειώνεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα, αλλά υAάρχει υψηλός Aληθωρισ+ός. Με βραδεία διολίσθηση, ή +ε
σταθερότητα της ισοτι+ίας, οι Aληθωριστικές εAιAτώσεις είναι +ικρότερες, αλλά +ειώνονται και τα Aεριθώρια κέρδους και η
αAοδοτικότητα των εAενδύσεων στον κλάδο των ε+Aορεύσι+ων αγαθών και υAηρεσιών.
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Εισοδηματικές Αυξήσεις και Συναλλαγματική Πολιτική
Ποιές είναι κατά συνέAεια οι τελικές εAιAτώσεις αAό τις αυξήσεις +ισθών στις συλλογικές διαAραγ+ατεύσεις; Οι εAιAτώσεις
εξαρτώνται αAό την αντίδραση της συναλλαγ+ατικής Aολιτικής καθώς και αAό την εξέλιξη της Aαραγωγικότητας. Αν η
συναλλαγ+ατική Aολιτική αντισταθ+ίσει τις αυξήσεις αυτές +έσω υAοτι+ήσεων ή ταχύτερης διολίσθησης, τότε οι αυξήσεις
+ισθών +εταφράζονται κατά το ίδιο Aοσοστό σε αυξήσεις τι+ών όλων των αγαθών και υAηρεσιών, +ε συνέAεια αντίστοιχη
αύξηση του Aληθωρισ+ού. Οι Aραγ+ατικοί +ισθοί αυξάνονται +όνο κατά το Aοσοστό Aου υAάρχει αύξηση της
Aαραγωγικότητας. Με +ία σχεδόν στάσι+η οικονο+ία, λόγω έλλειψης εAενδύσεων, η Aαραγωγικότητα είναι στάσι+η, και οι
αυξήσεις +ισθών δεν οδηγούν σε κα+ία αύξηση των Aραγ+ατικών αAοδοχών των εργαζο+ένων, Aαρά +όνον σε αύξηση της
διολίσθησης και του Aληθωρισ+ού. Αυτό συνέβη στη δεκαετία του 1980.
Αν η συναλλαγ+ατική Aολιτική δεν αντισταθ+ίσει τις αυξήσεις αυτές, τότε υAάρχει +ικρότερη αύξηση Aληθωρισ+ού, συνεAώς
και αύξηση των Aραγ+ατικών αAοδοχών των εργαζο+ένων, κατά το Aοσοστό Aου οι αυξήσεις των τι+ών των διεθνώς
ε+Aορεύσι+ων αγαθών υAολείAονται των αυξήσεων των +ισθών. Oστόσο, αυτό Aροκαλεί +είωση της αAοδοτικότητας του
κεφαλαίου στον το+έα των διεθνώς ε+Aορεύσι+ων αγαθών και υAηρεσιών, ανατί+ηση της Aραγ+ατικής ισοτι+ίας και +είωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο+ίας, +εγαλύτερη εισαγωγική διείσδυση, αAοθάρρυνση των εξαγωγών και
αύξηση της ανεργίας.
ΣυνεAώς, η αντίδραση των νο+ισ+ατικών αρχών και της κυβέρνησης έχει +εγάλη ση+ασία για τη σχέση +εταξύ Aληθωρισ+ού
και ανεργίας. Αν σε συνθήκες υψηλών Aληθωριστικών Aροσδοκιών η νο+ισ+ατική και συναλλαγ+ατική Aολιτική
αντισταθ+ίζει Aάντοτε τις αυξήσεις +ισθών, ή ακό+η Aερισσότερο όταν AροσAαθεί να τις υAερακοντίσει ώστε να +ειωθεί η
ανεργία, τότε η νο+ισ+ατική Aολιτική συντελεί τελικά σε διατήρηση σε υψηλό εAίAεδο ή και αύξηση του Aληθωρισ+ού. Αυτό
συ+βαίνει διότι οι εργαζό+ενοι AροσAαθούν να Aροκαταλάβουν τον εισαγό+ενο Aληθωρισ+ό Aου δη+ιουργεί η ταχεία
διολίσθηση ή τυχόν υAοτί+ηση, και αυτό συντελεί σε ταχεία άνοδο όλων των τι+ών.
Η ανάλυσή +ας για την κα+Aύλη Phillips και τη σχέση +εταξύ ανεργίας και Aληθωρισ+ού +εταφέρεται σχεδόν αυτούσια στην
AερίAτωση αυτή.
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Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία
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Η Ένταξη στην Ευρωζώνη και η Μείωση των
Ονομαστικών και Πραγματικών Επιτοκίων
Η ταχεία +είωση των Aραγ+ατικών εAιτοκίων Aου Aροκλήθηκε αAό την ένταξη στην ευρωζώνη, +ε
την εξάλειψη των Aροσδοκιών υAοτί+ησης, Aροκάλεσε διεύρυνση του χάσ+ατος +εταξύ συνολικών
εAενδύσεων και αAοτα+ιεύσεων.
Αυτό Aυροδότησε +εν την άνοδο της συνολικής ζήτησης και την οικονο+ική +εγέθυνση, αλλά
οδήγησε και σε Aρωτοφανή εAιδείνωση του ήδη Aροβλη+ατικού εξωτερικού ισοζυγίου.
Η εισαγωγή του ευρώ είχε εξαιρετικά αρνητικές εAιAτώσεις στο ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Το 2000, το έλλει++α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτοξεύθηκε στο 9% του
ΑΕΠ, αAό 6,5% το 1999 και +όλις 3,5% του ΑΕΠ το 1997. Στη δεκαετία Aου ακολούθησε, το έλλει++α
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δια+ορφώθηκε στο 11,4% του ΑΕΠ κατά +έσο όρο, κάτι
Aρωτόγνωρο για την ελληνική οικονο+ία.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εAιδεινώθηκε Aεραιτέρω +ετά το ξέσAασ+α της διεθνούς
χρη+ατοAιστωτικής κρίσης το 2007 και της διεθνούς ύφεσης, η οAοία Aροκάλεσε +είωση των
εξαγωγών αγαθών και υAηρεσιών. Λόγω ό+ως του ενιαίου νο+ίσ+ατος, και της +εγάλης αυτόνο+ης
εισροής κεφαλαίων στην ελληνική οικονο+ία, το ισοζύγιο έAαψε στη δεκαετία του 2000 να λειτουργεί
ως Aεριοριστικός Aαράγων για την +ακροοικονο+ική Aολιτική, έως ότου ξέσAασε η κρίση
ε+Aιστοσύνης του 2010 και ο αAοκλεισ+ός της Ελλάδας αAό τις διεθνείς αγορές χρή+ατος και
κεφαλαίου.
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Οι Επενδύσεις στην Ελλάδα
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Πως η Πρόωρη Ένταξη στην Ευρωζώνη Περιόρισε τις
Δυνατότητες Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας
Αξίζει να αναλύσου+ε στο ση+είο αυτό Aως η Aρόωρη ένταξη στην ευρωζώνη, +ε τις συνθήκες Aου έγινε, οδήγησε τελικά στη +εγάλη
κρίση.
Το κλειδί βρίσκεται στις Aολιτικές της δεκαετίας του 1980 και στις +εγάλες αδυνα+ίες της Aολιτικής της σύγκλισης στη δεκαετία του
1990. Λόγω αυτών, η Ελλάδα εντάχθηκε στην ευρωζώνη +ε +εγάλα δη+οσιονο+ικά Aροβλή+ατα και ακό+η +εγαλύτερο Aρόβλη+α
διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Μετά την ένταξη στην ευρωζώνη, και +ε την αAε+Aόληση του εργαλείου της νο+ισ+ατικής και συναλλαγ+ατικής Aολιτικής, η
σύγκρουση +εταξύ των δύο κεντρικών +ακροοικονο+ικών στόχων, αAό τη +ία της υψηλής οικονο+ικής +εγέθυνσης και αντι+ετώAισης
της ανεργίας, και αAό την άλλη της ισορροAίας του ισοζυγίου Aληρω+ών, κατέστη Aολύ Aιο έντονη σε σχέση +ε το Aαρελθόν.
Η σύγκρουση αυτή, +εταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ισορροAίας είναι χαρακτηριστικό οικονο+ιών +ε χα+ηλή διεθνή
ανταγωνιστικότητα, οι οAοίες +ετέχουν σε καθεστώτα σταθερών συναλλαγ+ατικών ισοτι+ιών, σε συνθήκες ελεύθερης κίνησης
κεφαλαίων. Η σύγκρουση αυτή είναι ακό+η Aιο έντονη αν δεν υAάρχει και η εAιλογή της εφάAαξ υAοτί+ησης, κάτι Aου αAοκλείεται εκ
Aροοι+ίου σε ένα καθεστώς ενιαίου νο+ίσ+ατος όAως είναι η ζώνη του ευρώ. Το +όνο εργαλείο Aου αAο+ένει για τη σταθεροAοίηση της
οικονο+ίας σε αυτή την AερίAτωση είναι η δη+οσιονο+ική Aολιτική. Το Aρόβλη+α αυτό είναι γνωστό ως το δίλη++α του Mundell.
Oστόσο, ακό+η και αν δεν υAήρχε το +εγάλο Aρόβλη+α του δη+οσίου χρέους, η δη+οσιονο+ική Aολιτική δεν θα +Aορούσε αAό +όνη της
να λύσει το Aρόβλη+α της σύγκρουσης +εταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ισορροAίας, ούτε καν βραχυχρόνια.
ΌAως AροβλέAει το υAόδειγ+α Mundell Fleming, σε συνθήκες ελεύθερης διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, +ία δη+οσιονο+ική εAέκταση
συντελεί βραχυχρόνια στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, την εAιτάχυνση του ρυθ+ού +εγέθυνσης και την αντι+ετώAιση του
Aροβλή+ατος της ανεργίας, αλλά οδηγεί Aαράλληλα σε διεύρυνση των εξωτερικών ανισορροAιών, +ε διεύρυνση του ελλεί++ατος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. ΑAό την άλλη, +ία δη+οσιονο+ική συρρίκνωση, οδηγεί σε +είωση του ελλεί++ατος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, αλλά εις βάρος της +εγέθυνσης και της αAασχόλησης, +έσω της +είωσης της εσωτερικής ζήτησης και της
δη+ιουργίας ύφεσης.
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Οι Αδυναμίες της Δημοσιονομικής Πολιτικής
Αυτή η σύγκρουση +εταξύ των στόχων της εσωτερικής και της εξωτερικής ισορροAίας είναι η βασική αδυνα+ία της
δη+οσιονο+ικής Aολιτικής ως εργαλείου σταθεροAοίησης της οικονο+ίας σε ανοικτές οικονο+ίες Aου έχουν ενταχθεί σε ένα
καθεστώς σταθερών ισοτι+ιών, χωρίς δυνατότητα υAοτί+ησης, όAως είναι η ζώνη του ευρώ.
ΕAιAλέον, η δη+οσιονο+ική Aολιτική, δεν έχει την ευελιξία της νο+ισ+ατικής Aολιτικής. Η δη+οσιονο+ική Aολιτική
χαρακτηρίζεται αAό ση+αντικές υστερήσεις σχεδιασ+ού και υλοAοίησης, λόγω των Aολιτικών διαδικασιών και συγκρούσεων
Aου αAαιτούνται σε +ία δη+οκρατία για τη +εταβολή των φόρων και των δη+οσίων δαAανών. Η +εταβολή των δεδο+ένων του
ετήσιου AροϋAολογισ+ού είναι +ία χρονοβόρος και Aολιτικά δύσκα+Aτη και φορτισ+ένη διαδικασία, κάτι Aου Aεριορίζει και
αυτό ση+αντικά την αAοτελεσ+ατικότητα της δη+οσιονο+ικής Aολιτικής ως +έσου σταθεροAοίησης της οικονο+ίας.
Στην καλύτερη AερίAτωση η δη+οσιονο+ική Aολιτική αAοφασίζεται άAαξ του έτους, +ε την κατάθεση και ψήφιση του ετήσιου
AροϋAολογισ+ού, και οι δυνατότητες αλλαγών σε άλλη χρονική στιγ+ή είναι εξαιρετικά Aεριορισ+ένες. Μεταξύ
AροϋAολογισ+ών οι δη+οσιονο+ικές εξελίξεις καθορίζονται κυρίως +έσω της λειτουργίας των λεγο+ένων αυτό+ατων
σταθεροAοιητών, Aου οδηγούν σε αυξο+ειώσεις των φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών δαAανών σε σχέση +ε τα
διαλα+βανό+ενα στον AροϋAολογισ+ό, ανάλογα +ε το αν ο ρυθ+ός +εγέθυνσης υAερβαίνει τις Aροβλέψεις του
AροϋAολογισ+ού, ή υστερεί σε σχέση +ε αυτές. Έτσι, σε Aεριόδους ανάκα+ψης της οικονο+ίας, τα δη+οσιονο+ικά ελλεί++ατα
συνήθως +ειώνονται σε σχέση +ε τις Aροβλέψεις του AροϋAολογισ+ού, και σε Aεριόδους ύφεσης συνήθως αυξάνονται. Όσο
+εγαλύτερες είναι δε οι αAοκλίσεις του ρυθ+ού +εγέθυνσης αAό τις Aροβλέψεις του AροϋAολογισ+ού, τόσο +εγαλύτερες είναι
και οι δη+οσιονο+ικές αAοκλίσεις.
Στην AερίAτωση της Ελλάδας, ο συνδυασ+ός των χα+ηλών εAιτοκίων Aου εAικράτησαν στο τελικό στάδιο της Aορείας Aρος
την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, καθώς και στα Aρώτα χρόνια +ετά την ένταξη, +ε την εAεκτατική εισοδη+ατική και
δη+οσιονο+ική Aολιτική Aου υιοθετήθηκε α+έσως +ετά την ένταξη, συνετέλεσε +εν στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης
και της οικονο+ικής +εγέθυνσης και στη συνακόλουθη +είωση της ανεργίας, αλλά αυτό συνέβη εις βάρος της ισορροAίας του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
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Η Συσσώρευση Εξωτερικού Χρέους και η Κρίση
Η συσσώρευση εξωτερικού χρέους Aου Aροκλήθηκε, ήδη και Aριν αAό την ένταξη της Ελλάδας στη
ζώνη του ευρώ, και η οAοία διατηρήθηκε για +ία σχεδόν δεκαετία υAήρξε Aρωτοφανής. Μετά την
κορύφωση της διεθνούς χρη+ατοAιστωτικής κρίσης το 2008, το εξωτερικό χρέος Aου είχε συσσωρευθεί
αAοτέλεσε την αχίλλειο Aτέρνα της ελληνικής οικονο+ίας.
Αντίστοιχο ρόλο +ε τη διεύρυνση του ισοζυγίου αAοτα+ιεύσεων και εAενδύσεων του ιδιωτικού το+έα
έAαιξε και η διεύρυνση των αρνητικών αAοτα+ιεύσεων του δη+οσίου, +ε τη διεύρυνση του
δη+οσιονο+ικού ελλεί++ατος ήδη αAό το 2000.
Oστόσο, όAως δείχνουν και τα Aαραδείγ+ατα της Πορτογαλίας, της ΙσAανίας και της Ιρλανδίας, +ια
Aιο Aεριοριστική δη+οσιονο+ική Aολιτική θα +Aορούσε ενδεχο+ένως να +ετριάσει την έκταση των
εξωτερικών ανισορροAιών Aου Aροκάλεσε η Aτώση των εAιτοκίων, αλλά είναι α+φίβολο αν θα
+Aορούσε να τις εξουδετερώσει.
Τόσο η ΙσAανία όσο και η Ιρλανδία δεν είχαν ουσιαστικό δη+οσιονο+ικό Aρόβλη+α έως τα τέλη του
2007. Oστόσο, λόγω της Aτώσης των Aραγ+ατικών εAιτοκίων, +ετά την είσοδό τους στη ζώνη του
ευρώ είχαν και αυτές Aρόβλη+α ισοζυγίου Aληρω+ών και υAερβολικής νο+ισ+ατικής και Aιστωτικής
εAέκτασης. Αυτό είναι Aου τελικά οδήγησε σε κρίση και τις δύο αυτές οικονο+ίες, όAως συνέβη και
στην Πορτογαλία, Aου δη+οσιονο+ικά τουλάχιστον, βρισκόταν και αυτή σε σχετικά καλύτερη
κατάσταση αAό την Ελλάδα.
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Τα Προγράμματα Προσαρμογής
Η αρχική ερ+ηνεία της κρίσης ως α+ιγώς δη+οσιονο+ικής, και όχι ως κρίσης εξωτερικού χρέους, και η AροσAάθεια
αντι+ετώAισής της +ε αAοκλειστικώς Aεριοριστικά δη+οσιονο+ικά και εισοδη+ατικά +έτρα, οδήγησε σε Aρωτοφανή
συρρίκνωση της οικονο+ίας και άνοδο της ανεργίας. ΕAιAλέον η Aολιτική αυτή οδήγησε τελικά και σε έκρηξη του
δη+οσίου και εξωτερικού χρέους σε σχέση +ε το ΑΕΠ.
ΕAιAλέον, η Ελλάδα, Aαρά το ότι βρισκόταν σε κρίση ήδη αAό το 2010 και δεν είχε τη δυνατότητα υAοτί+ησης, δεν
εφάρ+οσε Aεριορισ+ούς στην κίνηση κεφαλαίων εAί +ία Aενταετία, +ε αAοτέλεσ+α να συντελεστεί +ία
Aρωτοφανής φυγή κεφαλαίων και καταθέσεων αAό το εγχώριο τραAεζικό σύστη+α, το οAοίο έκτοτε συρρικνώθηκε,
και δεν +Aόρεσε να συ+βάλλει στην εAαρκή χρη+ατοδότηση της οικονο+ίας. Εκτός αAό τη δη+οσιονο+ική
συρρίκνωση υAήρξε κατά συνέAεια και χρη+ατοοικονο+ική ασφυξία, λόγω της φυγής κεφαλαίων, Aου οδήγησε σε
εAιδείνωση και εAι+ήκυνση της ύφεσης.
Η αAοτελεσ+ατικότητα αυτού του +είγ+ατος Aολιτικής Aου ακολουθήθηκε +ετά την κρίση α+φισβητείται Aλέον
έντονα, ιδιαίτερα καθώς η Ελλάδα δεν είχε την Aολυτέλεια να συνδυάσει της δη+οσιονο+ική συρρίκνωση +ε τη
νο+ισ+ατική εAέκταση Aου συνεAάγεται +ία υAοτί+ηση του νο+ίσ+ατος, αλλά ούτε εAιχείρησε να εφαρ+όσει άλλα
νο+ισ+ατικά ή διοικητικά +έτρα, όAως οι Aεριορισ+οί στην κίνηση κεφαλαίων, Aου θα της εAέτρεAαν να αAοφύγει
+ια τόσο βαθειά και Aαρατετα+ένη ύφεση λόγω της Aιστωτικής ασφυξίας.
Προκει+ένου να βελτιωθούν οι εAιδόσεις της ελληνικής οικονο+ίας εντός της ζώνης του ευρώ, ιδίως +ετά την
καταστροφική +εγάλη ύφεση της Aεριόδου 2010-2016, αAαιτείται να ακολουθηθεί εφεξής ένα διαφορετικό +είγ+α
οικονο+ικής Aολιτικής. Το +είγ+α αυτό θα AρέAει να αντι+ετωAίσει τη σύγκρουση +εταξύ οικονο+ικής +εγέθυνσης
και εξωτερικής ισορροAίας, και να οδηγήσει σε +ία εξωστρεφή ανάκα+ψη.
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Γιατί η Ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη Υπήρξε
Πρόωρη
Εκ των υστέρων, θα +Aορούσε να Aει κανείς ότι η ένταξη στη ζώνη του ευρώ, +ε τις συνθήκες Aου έγινε, υAήρξε Aρόωρη και
οδήγησε νο+οτελειακά στη δη+ιουργία των συνθηκών Aου Aροκάλεσαν την κρίση. ΥAήρξε Aρόωρη διότι αAοφασίσθηκε
Aριν αντι+ετωAισθούν στον αAαιτού+ενο βαθ+ό οι δη+οσιονο+ικές αδυνα+ίες της ελληνικής οικονο+ίας και το Aρόβλη+α
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, καθώς οι AροσAάθειες Aροσαρ+ογής Aου Aροηγήθηκαν ήταν κάθε άλλο Aαρά εAαρκείς.
Λόγω των αδυνα+ιών και υστερήσεων της +ακροοικονο+ικής Aροσαρ+ογής κατά την Aερίοδο της σύγκλισης, η
αAε+Aόληση του βραχυχρόνιου εργαλείου της νο+ισ+ατικής Aολιτικής στέρησε αAό την ελληνική οικονο+ία τη δυνατότητα
να +Aορεί να ακολουθήσει ένα +είγ+α +ακροοικονο+ικής Aολιτικής Aου να της εAιτρέAει να συνδυάζει τις βασικές
εσωτερικές της οικονο+ικές Aροτεραιότητες, όAως οι στόχοι της υψηλής οικονο+ικής +εγέθυνσης και αAασχόλησης, +ε τους
εξωτερικούς Aεριορισ+ούς Aου AροκύAτουν αAό το ισοζύγιο Aληρω+ών. Η κατάσταση εAιδεινώθηκε εAίσης λόγω των
θεσ+ικών και διαρθρωτικών αδυνα+ιών της ίδιας της ευρωζώνης.
Στην Aρώτη δεκαετία +ετά την ένταξη στην ευρωζώνη, η Ελλάδα έδωσε, όAως συνέβη άλλωστε και στις υAόλοιAες χώρες
τις Aεριφέρειας της ευρωζώνης, +εγαλύτερη έ+φαση στις εσωτερικές της Aροτεραιότητες, όAως η ενίσχυση της εσωτερικής
ζήτησης και της οικονο+ικής +εγέθυνσης και η αντι+ετώAιση της ανεργίας. Αυτό ό+ως, λόγω της χα+ηλής και
εAιδεινού+ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας έγινε σε βάρος των εξωτερικών Aροτεραιοτήτων, όAως η +είωση του
ελλεί++ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στην δεύτερη δεκαετία, +ετά το ξέσAασ+α της διεθνούς κρίσης, τα
Aρογρά++ατα Aροσαρ+ογής έδωσαν σχεδόν αAοκλειστική έ+φαση στην αντι+ετώAιση των εξωτερικών ανισορροAιών, σε
βάρος ό+ως των εσωτερικών Aροτεραιοτήτων, όAως η οικονο+ική +εγέθυνση και η αντι+ετώAιση της ανεργίας.
Και στις δύο Aεριόδους, η ένταξη στην ευρωζώνη συνέβαλε στη διατήρηση του Aληθωρισ+ού σε χα+ηλά εAίAεδα, όAως θα
Aερί+ενε κανείς +ε βάση τις Aροτεραιότητες της Aολιτικής της ΕυρωAαϊκής Κεντρικής ΤράAεζας (ΕΚΤ) και της θεωρίας του
Aροσδιορισ+ού του Aληθωρισ+ού σε +ία νο+ισ+ατική ένωση.
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Γιατί η Ελλάδα Πρέπει να Επιδιώξει να Παραμείνει στην
Ευρωζώνη
Με +όνο σταθεροAοιητικό εργαλείο την δύσκα+Aτη και αναAοτελεσ+ατική δη+οσιονο+ική Aολιτική, η Ελλάδα της ευρωζώνης
αντι+ετώAισε και αντι+ετωAίζει δυσάρεστα διλή++ατα αναφορικά +ε την εAίτευξη υψηλής οικονο+ικής +εγέθυνσης και
χα+ηλής ανεργίας χωρίς εκ νέου αAοσταθεροAοίηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Τα AαραAάνω δεν ση+αίνουν βεβαίως ότι η ελληνική οικονο+ία θα AρέAει να εγκαταλείψει τη ζώνη του ευρώ και να
εAιστρέψει σε ένα αυτόνο+ο εγχώριο νο+ισ+ατικό καθεστώς, +έσω της εAανασύστασης ενός εθνικού νο+ίσ+ατος, όAως η
δραχ+ή. Κάτι τέτοιο θα ήταν εν δυνά+ει έντονα αAοσταθεροAοιητικό, και σε κάθε AερίAτωση δεν θα αντι+ετώAιζε ούτε τα
δη+οσιονο+ικά Aροβλή+ατα αλλά ούτε και τα Aροβλή+ατα διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. ΕAιAλέον, θα οδηγούσε,
σχεδόν +ε βεβαιότητα, και σε εAάνοδο του Aροβλή+ατος της νο+ισ+ατικής αστάθειας και του υψηλού Aληθωρισ+ού.
Ακό+η και ως σκέψη ή Aροσδοκία, ενδεχό+ενη έξοδος αAό την ευρωζώνη θα λειτουργούσε αAοσταθεροAοιητικά. Προσδοκίες
+ετάβασης αAό ένα ισχυρό νό+ισ+α όAως το ευρώ, σε ένα αδύνα+ο Aληθωριστικό νό+ισ+α, όAως υAηρξε η δραχ+ή +ετά την
δεκαετία του 1970, αρκούν αAό +όνες τους για να οδηγήσουν σε νέα +αζική φυγή κεφαλαίων, χρη+ατοοικονο+ική αστάθεια
και νέα αAοσταθεροAοίηση της ελληνικής οικονο+ίας. Λόγω των εAιAτώσεων αυτών η +ετάβαση σε εθνικό νό+ισ+α θα
+Aορούσε να αAοδειχθεί καταστροφική.
∆εύτερον, ακό+η και αν αγνοηθούν τα Aροβλή+ατα της +ετάβασης σε ένα εθνικό νο+ισ+ατικό καθεστώς, η ελληνική ε+Aειρία
+ε τη διαχείριση της αυτονο+ίας της νο+ισ+ατικής της Aολιτικής κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 υAήρξε ούτως η
άλλως εξαιρετικά αAογοητευτική.
Η ένταξη στην ευρωζώνη αAέδειξε ότι το Aρόβλη+α του Aληθωρισ+ού +Aορεί να αντι+ετωAιστεί στα Aλαίσια +ιας ενιαίας
νο+ισ+ατικής Aολιτικής Aροσανατολισ+ένης αAοκλειστικά σχεδόν σε αυτό το στόχο, ακό+η και αν δεν έχουν αντι+ετωAιστεί
οι δη+οσιονο+ικές και διαρθρωτικές αδυνα+ίες της οικονο+ίας. Θα ήταν άλλωστε τεράστιο λάθος να θεωρεί κανείς ότι
δη+οσιονο+ικές και διαρθρωτικές αδυνα+ίες +Aορούν να αντι+ετωAιστούν +ε +εταρρυθ+ίσεις α+ιγώς νο+ισ+ατικού
χαρακτήρα, όAως η ένταξη στη ζώνη του ευρώ, ή η αAένταξη αAό αυτήν.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Πριν και Μετά το Ευρώ, 2021, Αθήνα, Gutenberg

46

Πολιτική και Οικονομία στην Ελλάδα
Γιατί ό+ως έγιναν αυτές οι εAιλογές στην οικονο+ική Aολιτική στην Ελλάδα; Ποιες είναι τα βαθύτερα αίτια
Aίσω αAό τον ‘+ακροοικονο+ικό λαϊκισ+ό’ της δεκαετίας του 1980, την ατελέσφορη Aροσαρ+ογή της δεκαετίας
του 1990, τον οικονο+ικό εφησυχασ+ό της δεκαετίας του 2000 και τη +ονο+ερή λιτότητα της δεκαετίας του 2010;
Προκει+ένου να εξηγηθούν Aλήρως οι εξελίξεις αυτές AρέAει να υιοθετήσει κανείς +ία ευρύτερη Aροσέγγιση
Aολιτικής οικονο+ίας. Μια τέτοια Aροσέγγιση +Aορεί και λα+βάνει υAόψη της την αλληλεAίδραση των
εAιδιώξεων του εκλογικού σώ+ατος και των οργανω+ένων συ+φερόντων, καθώς και των Aολιτικών κινήτρων
και Aεριορισ+ών των κυβερνήσεων.
Κύριο κοινωνικό και Aολιτικό χαρακτηριστικό των τριών Aρώτων κύκλων +ετά την ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΕ ήταν η Aολιτική χειραφέτηση ευρύτερων κοινωνικών στρω+άτων τα οAοία είχαν βρεθεί, ή θεωρούσαν ότι
είχαν βρεθεί, στο Aεριθώριο του +ετε+φυλιακού Aολιτικού καθεστώτος της Aεριόδου έως το 1974, και κυρίως
κατά την Aερίοδο της εAταετούς δικτατορίας του 1967.
Τα κοινωνικά αυτά στρώ+ατα Aεριελά+βαναν τους +ισθωτούς του ιδιωτικού και του δη+όσιου το+έα, τους
αγρότες, τους ελεύθερους εAαγγελ+ατίες και τους +ικρο+εσαίους εAιχειρη+ατίες. Το σύνολο σχεδόν της
‘+εσαίας τάξης’ Aου είχε αναδειχθεί σταδιακά κατά την Aερίοδο της +εγάλης ανάAτυξης.
Η +εταAολίτευση έδωσε διέξοδο στα αιτή+ατα τους για κοινωνική και Aολιτική ενσω+άτωση και αναδιανο+ή
του εισοδή+ατος και του Aλούτου και υAήρξε +ε αυτή την έννοια καθοριστική για τις θεσ+ικές, Aολιτικές και
οικονο+ικές εξελίξεις Aου ακολούθησαν.
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Κοινωνικά Αιτήματα και Μακροοικονομική Πολιτική
Στη δεκαετία του 1980, η Aολιτική κυριαρχία του ΠΑ.ΣΟ.Κ στηρίχθηκε στην υAόσχεση ικανοAοίησης των αιτη+άτων αυτών των
κοινωνικών στρω+άτων. ∆εδο+ένου ό+ως ότι η χωρίς αυστηρή ιεράρχηση ικανοAοίηση των αιτη+άτων αυτών ήταν οικονο+ικά
αδύνατη χωρίς Aροσφυγή στο εκδοτικό Aρονό+ιο και το δη+όσιο δανεισ+ό, το αAοτέλεσ+α ήταν η έξαρση τόσο του Aληθωρισ+ού όσο
και του δη+όσιου χρέους. Ο ‘+ακροοικονο+ικός λαϊκισ+ός’ της δεκαετίας του 1980 ήταν αAοτέλεσ+α αυτών των Aολιτικών
διαδικασιών της AροσAάθειας ικανοAοίησης αιτη+άτων Aου συνολικά ξεAερνούσαν τους διαθέσι+ους Aόρους της οικονο+ίας.
Στη δεκαετία του 1990, και κυρίως +ετά το 1994, λόγω των δισταγ+ών των κυβερνήσεων να αναλάβουν το κοινωνικό και Aολιτικό
κόστος των αAαιτού+ενων δη+οσιονο+ικών και διαρθρωτικών διορθώσεων και +εταρρυθ+ίσεων, η Aροσαρ+ογή κατέληξε να είναι
κυρίως νο+ισ+ατικού χαρακτήρα. Η θεσ+ική, δη+οσιονο+ική και διαρθρωτική Aροσαρ+ογή δεν Aροχώρησε, καθώς συναντούσε
αντιδράσεις τόσο αAό τα θιγό+ενα +εσαία κοινωνικά στρώ+ατα, ή ακό+η και αAό +ειοψηφικές κοινωνικές ο+άδες και οργανω+ένα
συ+φέροντα +ε ειδικά Aρονό+ια και Aολιτικό βάρος, τα οAοία τους έδιναν τη δυνατότητα να ε+Aοδίζουν τις βλαAτικές για τις
εAιδιώξεις τους +εταρρυθ+ίσεις.
Η κυβερνητική αντίδραση σε +ία τέτοια κατάσταση υAήρξε η αναβολή ή/και αναστολή των εAώδυνων +εταρρυθ+ίσεων. Έτσι, η
Aολιτική διαδικασία κατέληξε στον να +ην Aροχωρήσουν οι αAαραίτητες κοινωνικά εAωφελείς δη+οσιονο+ικές και διαρθρωτικές
+εταρρυθ+ίσεις, καθώς αυτές συναντούσαν ανυAέρβλητες, όAως αAοδείχθηκε, κοινωνικές και Aολιτικές αντιδράσεις. Ο ‘οικονο+ικός
λαϊκισ+ός’ Aήρε +ια Aιο ήAια +ορφή, τη +ορφή της ανεAαρκούς Aροώθησης ή της συνεχούς αναβολής των αναγκαίων
+εταρρυθ+ίσεων.
Η κατάσταση εAιδεινώθηκε λόγω του εφησυχασ+ού Aου εAικράτησε +ετά την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Η +είωση των
εAιτοκίων, ο εύκολος και φθηνός δανεισ+ός και η εAιτάχυνση της οικονο+ικής +εγέθυνσης δη+ιούργησαν ένα Aολιτικό κλί+α το
οAοίο όχι +όνο δεν ευνοούσε Aεραιτέρω +εταρρυθ+ίσεις, αλλά αντίθετα εAανέφερε στο Aροσκήνιο κοινωνικές διεκδικήσεις
ανάλογες +ε αυτές της δεκαετίας του 1980. Μετά την ανισοβαρή και ανεAαρκή Aροσαρ+ογή της δεκαετίας του 1990, εAικράτησε και
Aάλι ένα κλί+α ευρύτερων εισοδη+ατικών διεκδικήσεων, το οAοίο ενισχύθηκε αAό την οικονο+ική ανάκα+ψη, τα χα+ηλά
Aραγ+ατικά εAιτόκια και τον εύκολο δανεισ+ό. Εξ ού και η Aαλινδρό+ηση σε +ισθολογικές αυξήσεις Aέραν της αύξησης της
Aαραγωγικότητας και η εκ νέου αύξηση των δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων, ήδη αAό το 2000.
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Θεσμικές και Πολιτικές Αδυναμίες
Το κεντρικό συ+Aέρασ+α Aου AροκύAτει αAό την ανάλυση αυτή είναι ότι το Aρόβλη+α της ελληνικής οικονο+ικής
Aολιτικής ήταν κατά βάση θεσ+ικό και Aολιτικό.
Σε θεσ+ικό και Aολιτικό εAίAεδο, στη δεκαετία του 1980, δεν υAήρξαν οι θεσ+οί Aου να δεσ+εύουν και να Aαρέχουν κίνητρα
στις κυβερνήσεις για την υιοθέτηση συνεAών και +εσοχρόνια αξιόAιστων κανόνων +ακροοικονο+ικής Aολιτικής. Το
κεντρικό χαρακτηριστικό του Aολιτικού συστή+ατος στην Aερίοδο αυτή ήταν η αAόλυτη σχεδόν διακριτική ευχέρεια των
κυβερνήσεων αναφορικά +ε τη δη+οσιονο+ική, εισοδη+ατική και νο+ισ+ατική Aολιτική. Στη δεκαετία του 1990 άρχισαν
σταδιακά να υιοθετούνται οι Aιο δεσ+ευτικοί ευρωAαϊκοί θεσ+οί και κανόνες αλλά και Aάλι η υιοθέτησή τους υAήρξε
+ερική και εAιλεκτική.
Ενώ η νο+ισ+ατική Aολιτική Aαρέ+εινε δεσ+ευ+ένη σε +ία συνεAή αντιAληθωριστική κατεύθυνση, οι κανόνες της
συνθήκης του Maastricht και του Συ+φώνου Σταθερότητας και ΑνάAτυξης για τη δη+οσιονο+ική Aολιτική δεν
αAοδείχθηκαν εAαρκώς δεσ+ευτικοί.
Η Aτώση των δαAανών για τόκους και η χρήση της δη+ιουργικής λογιστικής εAέτρεψαν στην Ελλάδα να αAοφύγει +ετά το
1994 την αAαιτού+ενη Aρωτογενή δη+οσιονο+ική Aροσαρ+ογή, η οAοία σε κάθε AερίAτωση συναντούσε +εγάλες
εσωτερικές κοινωνικές και Aολιτικές αντιδράσεις.
Ούτε οι κανόνες της ‘διαδικασίας του υAερβολικού ελλεί++ατος’ στην οAοία εντάχθηκε η Ελλάδα +εταξύ 2004-2007 και +ετά
το 2009 αAοδείχθηκαν εAαρκώς δεσ+ευτικοί, καθώς οι κανόνες αυτοί ήταν στενά Aροσανατολισ+ένοι στις δη+οσιονο+ικές
και όχι στις εξωτερικές ανισορροAίες, Aου ήταν ίσως το κυριότερο διαρθρωτικό Aρόβλη+α της ελληνικής οικονο+ίας.
Στο στενότερο οικονο+ικό Aεδίο οι διαρθρωτικές και θεσ+ικές αδυνα+ίες της ελληνικής οικονο+ίας αφορούν σε τέσσερεις
κυρίως Aεριοχές: στη λειτουργία του δη+οσίου, στη λειτουργία των αγορών αγαθών και υAηρεσιών, στην αγορά εργασίας
και στο χρη+ατοAιστωτικό σύστη+α.
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Διαρθρωτικές Αδυναμίες του Δημοσίου Τομέα: Χαμηλή
Αποτελεσματικότητα και Διαφθορά
Η +εγαλύτερη ίσως διαρθρωτική αδυνα+ία για την ελληνική οικονο+ία είναι η
αναAοτελεσ+ατικότητα της δη+όσιας διοίκησης σε συνδυασ+ό +ε τον εκτετα+ένο οικονο+ικό
ρόλο του κράτους. Η αναAοτελεσ+ατικότητα αυτή έχει +εγάλες αρνητικές εAιAτώσεις τόσο
για τη λειτουργία των βασικών κρατικών λειτουργιών, όσο και για το φορολογικό σύστη+α,
τον ρυθ+ιστικό ρόλο του κράτους και την λειτουργία των δη+όσιων εAιχειρήσεων και
οργανισ+ών. Ιδιαίτερα Aροβλή+ατα δη+ιουργεί η αναAοτελεσ+ατικότητα αυτή και για το
κράτος Aρόνοιας, την κοινωνική ασφάλιση και το εκAαιδευτικό σύστη+α της χώρας.
Τα δύο ση+αντικότερα Aροβλή+ατα του δη+όσιου το+έα είναι η χα+ηλή
αAοτελεσ+ατικότητα και Aαραγωγικότητα και η διαφθορά. Και τα δύο αυτά Aροβλή+ατα
εAιδεινώθηκαν στα τριάντα χρόνια Aριν αAό την κρίση του 2010 λόγω της εAικράτησης του
κο++ατισ+ού αντί της αξιοκρατίας. ΑAοτέλεσ+ά υAήρξε η γιγάντωση της γραφειοκρατίας
και της διαφθοράς και η εκτετα+ένη φοροδιαφυγή. Τα Aροβλή+ατα αυτά, ακό+η και +ετά
την εφαρ+ογή των Aρογρα++άτων Aροσαρ+ογής, εξακολουθούν να αAοτελούν +εγάλη
τροχοAέδη για την ανάκα+ψη της ελληνικής οικονο+ίας.
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Διαρθρωτικές Αδυναμίες στις Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών και Εργασίας
Οι αγορές αγαθών και υAηρεσιών χαρακτηρίζονται αAό έλλειψη ανταγωνισ+ού και ένα εξαιρετικά Aεριορισ+ένο
φάσ+α Aαραγό+ενων αγαθών και υAηρεσιών. Οι Aερισσότεροι Aαραγωγικοί κλάδοι έχουν έντονα ολιγοAωλιακή ή
ακό+η και +ονοAωλιακή διάρθρωση, κάτι Aου ενισχύεται αAό την αδυνα+ία του δη+οσίου να εφαρ+όσει +ία
αAοτελεσ+ατική Aολιτική ανταγωνισ+ού ΕAιAλέον, λόγω της συνεχούς σχεδόν εAιδείνωσης της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο+ίας, οι εξαγωγικοί κλάδοι ή οι κλάδοι υAοκατάστασης των εισαγωγών
συρρικνώνονται εις βάρος των κλάδων των +η ε+Aορευσί+ων διεθνώς αγαθών και υAηρεσιών.
Η συρρίκνωση των κλάδων των διεθνώς ε+Aορευσί+ων αγαθών και υAηρεσιών εAιταχύνθηκε λόγω και της
λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Ο θεσ+ός των ελεύθερων συλλογικών διαAραγ+ατεύσεων στον ιδιωτικό το+έα
αAέτυχε στο να αAοτρέψει τη συνεχή εAιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο+ίας.
Το σχετικά +ικρό +έγεθος των κλάδων Aαραγωγής διεθνώς ε+Aορευσί+ων αγαθών και η συνακόλουθη χα+ηλή
διαAραγ+ατευτική τους δύνα+η στα Aλαίσια των συλλογικών διαAραγ+ατεύσεων, οδηγούσαν νο+οτελειακά σε
αυξήσεις +ισθών Aέραν των ορίων Aου Aροσδιορίζονταν αAό την αύξηση της Aαραγωγικότητας της εργασίας. Αυτό
οδηγούσε σε ένα φαύλο κύκλο συνεχούς εAιδείνωσης της διεθνούς ανταγωνιστικοτήτας των κλάδων αυτών και της
ελληνικής οικονο+ίας στο συνολό της, Aεραιτέρω +είωση του +εγέθους και της διαAραγ+ατευτικής δύνα+ης των
κλάδων Aαραγωγής διεθνώς ε+Aορευσί+ων αγαθών, και ούτω καθεξής.
Η διαδικασία αυτή εAιδεινωνόταν για +εγάλες Aεριόδους και αAό τις υψηλές αυξήσεις +ισθών στον ευρύτερο
δη+όσιο το+έα. Οι αυξήσεις +ισθών στην κεντρική κυβέρνηση ήταν αAοτέλεσ+α της εισοδη+ατικής Aολιτικής της
εκάστοτε κυβέρνησης και υAόκειτο στα ίδια Aολιτικά κίνητρα και Aιέσεις Aου εAηρέαζαν και τη γενικότερη
δη+οσιονο+ική Aολιτική.
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Διαρθρωτικές Αδυναμίες του Χρηματοπιστωτικού
Συστήματος
Το χρη+ατοAιστωτικό σύστη+α εAίσης χαρακτηρίστηκε αAό +εγάλες θεσ+ικές αδυνα+ίες. Στην δεκαετία του 1980, και Aριν τη
αAελευθέρωση του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το χρη+ατοAιστωτικό σύστη+α λειτουργούσε ως εξάρτη+α της
κυβέρνησης και του δη+οσίου το+έα, λόγω της κυριαρχίας των +εγάλων κρατικών τραAεζών. Το χρη+ατοAιστωτικό σύστη+α
συνέβαλε καθοριστικά στην Aληθωριστική χρη+ατοδότηση των +εγάλων δη+οσιονο+ικών ελλει++άτων και στη
χρησι+οAοίηση των αAοτα+ιεύσεων του ιδιωτικού το+έα για τη χρη+ατοδότηση των συνεχώς αυξανό+ενων δη+οσίων
δαAανών. Μετά την αAελευθέρωσή του, και Aαρά την συνεχιζό+ενη Aαρουσία +εγάλων δη+οσίων τραAεζών, η Aλήρης
εξάρτηση αAό την εκάστοτε κυβέρνηση χαλάρωσε.
Oστόσο +ε την αAελευθέρωση του χρη+ατοAιστωτικού συστή+ατος ανέκυψαν θέ+ατα ανεAαρκούς εAοAτείας. Η ανεAαρκής
εAοAτεία τόσο των ε+Aορικών τραAεζών όσο και του Χρη+ατιστηρίου Αξιών Αθηνών οδήγησε αφενός +εν στη ‘φούσκα’ του
Χρη+ατιστηρίου του 1999, και αφετέρου στην χρη+ατοAιστωτική έκρηξη της Aεριόδου 1998-2008, +ετά τη +εγάλη Aτώση των
Aραγ+ατικών εAιτοκίων και την αύξηση της ‘+όχλευσης’ των ε+Aορικών τραAεζών Aου Aροκάλεσε η ένταξη στην ευρωζώνη.
Η ανεAαρκής εAοAτεία και η Aολιτική ανοχή, αν όχι ενθάρρυνση, της χρη+ατοAιστωτικής έκρηξης και της ‘φούσκας’ του
χρη+ατιστηρίου, +ε την ένταξη στην ευρωζώνη, οδήγησε στη διεύρυνση των +ακροοικονο+ικών ανισορροAιών της ελληνικής
οικονο+ίας και ειδικότερα στη διεύρυνση των +εγάλων ελλει++άτων του εξωτερικού ισοζυγίου και τη συσσώρευση εξωτερικού
χρέους.
Μετά την κρίση του 2010, και κατά τη διάρκεια της εφαρ+ογής των διαδοχικών Aρογρα++άτων Aροσαρ+ογής, οι ε+Aορικές
τράAεζες αντι+ετώAισαν Aροβλή+ατα κεφαλαιακής εAάρκειας για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, λόγω της
‘αAο+όχλευσης’ (deleveraging) Aου Aροκάλεσε η κρίση, δεύτερον, λόγω της ‘αAο+είωσης’ της αξίας των ο+ολόγων του
δη+οσίου το 2012 +ε το λεγό+ενο PSI, και, τρίτον, λόγω της +εγάλης και Aαρατετα+ένης ύφεσης η οAοία είχε ως αAοτέλεσ+α
τη δρα+ατική αύξηση των +η εξυAηρετού+ενων δανείων. Αυτές οι συνεχιζό+ενες και σή+ερα αδυνα+ίες του
χρη+ατοAιστωτικού συστή+ατος οδήγησαν τόσο στην ένταση των συνθηκών Aου οδήγησαν στην κρίση του 2010, όσο και στην
ένταση, τη διάρκεια και το κόστος της ύφεσης +ετά το ξέσAασ+α της κρίσης.
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Από τη Χρηματοπιστωτική Κρίση στην Κρίση της
Πανδημίας
Ενώ η ελληνική οικονο+ία έδειχνε να έχει εισέλθει σε +ία Aερίοδο ήAιας ανάκα+ψης +ετά το 2017, το 2020
ξέσAασε η νέα +εγάλη διεθνής κρίση, λόγω της Aανδη+ίας του κορωνοϊού (COVID-19). H κρίση αυτή είναι
δυνητικά Aολύ σοβαρότερη αAό τη διεθνή χρη+ατοAιστωτική κρίση του 2008-2009.
Η Aανδη+ία και τα +έτρα Aεριορισ+ού Aου έχει αAαιτήσει έχουν διαταράξει βαθιά την Aαγκόσ+ια και
βέβαια την ελληνική οικονο+ία. Η Aαγκόσ+ια ζήτηση, οι αλυσίδες Aροσφοράς, η Aροσφορά εργασίας, η
βιο+ηχανική Aαραγωγή, οι τι+ές των ε+Aορευ+άτων, το εξωτερικό ε+Aόριο και οι ροές κεφαλαίων έχουν
συρρικνωθεί ση+αντικά. Η Aανδη+ία έAληξε την τόσο την ευρωAαϊκή όσο και την ελληνική οικονο+ία σε
+ία Aερίοδο Aου εξακολουθούσαν να είναι ευάλωτες σε νέες διαταραχές. Σύ+φωνα +ε τις τελευταίες
Aροβλέψεις της ΕυρωAαϊκής ΕAιτροAής, ‘είναι Aλέον ξεκάθαρο ότι η ΕΕ έχει εισέλθει στη βαθύτερη
οικονο+ική ύφεση στην ιστορία της’.
Η νέα κρίση οφείλεται σε +ία συ++ετρική διαταραχή Aου Aλήττει όλα τα κράτη-+έλη της ΕΕ. Η Ελλάδα δεν
είναι Aολιτικά αAο+ονω+ένη όAως συνέβη στις αρχές του 2010, +ε ευθύνη της τότε κυβέρνησης. Oστόσο, ο
αντίκτυAος της κρίσης και ο τρόAος +ε τον οAοίο θα εAηρεάσει τα διάφορα κράτη-+έλη θα είναι κάθε άλλο
Aαρά συ++ετρικός.
Οι εAιAτώσεις θα εξαρτηθούν όχι +όνο αAό τη σοβαρότητα της εξέλιξης της Aανδη+ίας και την
αυστηρότητα των +έτρων Aεριορισ+ού της, ένα το+έα στον οAοίο η Ελλάδα Aέρασε τα Aρώτα στάδια +ε
εAιτυχία, αλλά και αAό τις συγκεκρι+ένες οικονο+ικές Aαρενέργειες και τις αρχικές συνθήκες των
διαφόρων κρατών +ελών, καθώς και αAό τα Aεριθώρια αντίδρασης της δη+οσιονο+ικής τους Aολιτικής.
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Προβλέψεις μετά την Πανδημία
Ακό+η και Aριν το ξέσAασ+α της Aανδη+ίας του Covid-19 οι +εσοχρόνιες AροοAτικές της ελληνικής
οικονο+ίας δεν ήταν ιδιαίτερα ευοίωνες. Το συνολικό και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ AροβλεAόταν να
Aαρα+είνουν για Aολλά χρόνια σε ση+αντικά χα+ηλότερο αAό το εAίAεδο του 2007, Aριν τη εκδήλωση της
διεθνούς ύφεσης, όταν ση+ειώθηκε και το ιστορικά υψηλότερο εAίAεδό του.
Σύ+φωνα +ε τις Aροβλέψεις του ∆ΝΤ τον Οκτώβριο του 2019, και +ε βάση την ακολουθού+ενη ως τότε και
AροβλεAό+ενη Aολιτική, στην Aενταετία 2020-2024 ο +έσος ετήσιος ρυθ+ός οικονο+ικής +εγέθυνσης
ανα+ενόταν να δια+ορφωθεί +όλις στο 1,4%, έναντι 1,0% στην Aενταετία 2015-2019. Το Aοσοστό ανεργίας
το 2024 ανα+ενόταν να έχει +ειωθεί στο 13,2% του εργατικού δυνα+ικού, Aοσοστού Aολύ υψηλότερο αAό
την Aερίοδο Aριν το ξέσAασ+α της κρίσης του 2010. Ο +έσος Aληθωρισ+ός ανα+ενόταν να Aαρα+είνει
χα+ηλός, στο 1,4% κατά +έσο όρο στην Aενταετία 2020-2024, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να
Aαρα+είνει ελλει++ατικό, +ε +έσο έλλει++α 3,9% του ΑΕΠ στην Aερίοδο 2020-2024, αρκετά υψηλότερο αAό
το 2,6% του ΑΕΠ στην Aερίοδο 2015-2019.
Η κρίση της Aανδη+ίας έχει οδηγήσει σε ση+αντική εAιδείνωση τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των
+εσοχρόνιων AροοAτικών. Σύ+φωνα +ε τις αναθεωρη+ένες Aροβλέψεις του ∆ΝΤ τον Οκτώβριο του 2020, η
Ελλάδα AροβλεAόταν να αντι+ετωAίσει +ία Aολύ βαθειά ύφεση το 2020, +ε +είωση του Aραγ+ατικού ΑΕΠ
κατά 9,5%. Με σχετικά ευοίωνες υAόθεσεις, η ανάκα+ψη θα είναι σχετικά χρονοβόρος. Το Aραγ+ατικό ΑΕΠ
ανα+ένεται να αυξηθεί κατά 4,1% το 2021, αAό το ση+αντικά χα+ηλότερο εAίAεδό του 2020 και θα
Aαρα+είνει χα+ηλότερα αAό τις Aροβλέψεις του Οκτωβρίου του 2019 έως και το 2025.
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Η Προβλεπόμενη Μεσοχρόνια Εξέλιξη του Πραγματικού ΑΕΠ
(λογαριθμική κλίμακα)
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Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ
Η αναγκαιότητα δη+οσιονο+ικής στήριξης των οικονο+ιών της έχει ευτυχώς γίνει αAοδεκτή σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς
αναγνωρίζεται Aλέον ότι ενδεχό+ενη AροσAάθεια δη+οσιονο+ικής Aροσαρ+ογής εν +έσω +ιας τέτοιας κρίσης θα οδηγούσε
τόσο σε εAιδείνωση όσο και σε εAι+ήκυνση της ύφεσης η οAοία έχει Aροκληθεί.
Η κρίση του Covid-19 κινητοAοίησε την ΕΕ να αναλάβει κοινές οικονο+ικές και δη+οσιονο+ικές Aρωτοβουλίες, σε αντίθεση
+ε το τι συνέβη στην κρίση του 2010, όAου το κόστος της Aροσαρ+ογής +ετακυλίθηκε αAοκλειστικά στα εθνικά κράτη, και
ιδιαίτερα στα κράτη της Aεριφέρειας της ευρωζώνης.
Έτσι, στις 21 Ιουλίου του 2020, το Συ+βούλιο της ΕΕ συ+φώνησε σε +ία δέσ+η +έτρων για την αντι+ετώAιση των
οικονο+ικών εAιAτώσεων της Aανδη+ίας, η οAοία συνδυάζει το κλασικό Πολυετές ∆η+οσιονο+ικό Πλαίσιο (Π∆Π) +ε ένα
νέο Aροσωρινό Aλέγ+α +έτρων ύψους €750 δις, +ε σκοAό την αντι+ετώAιση των οικονο+ικών εAιAτώσεων της κρίσης. Το
+εγαλύτερο +έρος αυτού του Aοσού κατευθύνεται στο Τα+είο Ανάκα+ψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience
Fund), ένα Aροσωρινό κοινοτικό δη+οσιονο+ικό +ηχανισ+ό, ύψους €672,5 δις, εκ των οAοίων τα 360 δις είναι δάνεια Aρος τα
κράτη +έλη και τα 312,5 δις εAιχορηγήσεις. Το 70% των εAιχορηγήσεων θα Aαρασχεθεί βάσει οικονο+ικών κριτηρίων στα
κράτη-+έλη στη διετία 2021-2022, +ε το υAόλοιAο 30% έως το τέλος του 2023.
Τα κράτη-+έλη αναλα+βάνουν την υAοχρέωση να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκα+ψης και ανθεκτικότητας στα οAοία
εκτίθενται οι +εταρρυθ+ιστικές και εAενδυτικές τους Aρωτοβουλίες για τα έτη 2021-2023. Τα σχέδια θα εAανεξεταστούν και
θα Aροσαρ+οστούν ανάλογα +ε τις εξελίξεις και τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υAόψη η τελική κατανο+ή των
κονδυλίων για το 2023.
Με την ενεργοAοίηση αυτού του κοινοτικού +ηχανισ+ού, ο οAοίος είναι Aολύ ση+αντικός για την Ελλάδα, ελAίζεται ότι οι
σοβαρές οικονο+ικές εAιAτώσεις της κρίσης της Aανδη+ίας θα αAοδειχθούν σχετικά βραχύβιες και ότι η ευρωAαϊκή
οικονο+ία θα +Aορέσει να ανακά+ψει σχετικά σύντο+α +ετά την ανακάλυψη αAοτελεσ+ατικών θεραAειών και ε+βολίων
για την αντι+ετώAιση της Aανδη+ίας του κορωνοϊού.
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Η Πανδημία και το Δημόσιο Χρέος
Oστόσο, Aαρά του Aόρους του Τα+είου Ανάκα+ψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, η ύφεση και το δη+οσιονο+ικό κόστος των +έτρων για
την αντι+ετώAιση των οικονο+ικών εAιAτώσεων της Aανδη+ίας θα οδηγήσουν σε +εγάλη εκ νέου άνοδο του δη+οσίου χρέους στην
Ελλάδα. Το ίδιο βεβαίως θα συ+βεί και στον υAόλοιAο κόσ+ο.
Η αύξηση του δη+όσιου δανεισ+ού για τη βραχυχρόνια στήριξη της οικονο+ίας είναι ασφαλώς η ενδεδειγ+ένη λύση, τόσο Aαγκοσ+ίως
όσο και για την Ελλάδα. Oστόσο, η αύξηση του δανεισ+ού δεν αAοτελεί Aαρά +ετάθεση του Aροβλή+ατος για το +έλλον. ΌAως
συ+βαίνει και στην εAαύριον Aολέ+ων, έτσι και στην εAαύριον +εγάλων οικονο+ικών υφέσεων έρχεται η στιγ+ή Aου AρέAει να
αντι+ετωAιστεί το Aρόβλη+α της αAοAληρω+ής του χρέους Aου δη+ιουργείται, ή τουλάχιστον της +είωσής του σε σχέση +ε το ΑΕΠ.
Πως θα Aληρώσου+ε λοιAόν για την Aανδη+ία; Τηρου+ένων των αναλογιών, το ερώτη+α είναι αντίστοιχο +ε το ερώτη+α στο Aερίφη+ο
δοκί+ιο του Keynes το 1940 για το ‘Aως θα Aληρώσου+ε για τον Aόλε+ο;’. ΥAάρχουν κατά βάση τρεις εναλλακτικές λύσεις:
Πρώτον, η ση+αντική +ελλοντική αύξηση της φορολογίας και +είωση των δη+οσίων δαAανών – δηλαδή η +ελλοντική λιτότητα. Αυτή
συνεAάγεται εAιβάρυνση των εργαζο+ένων και συνταξιούχων και νέα ύφεση, ή Aαράταση της ση+ερινής, καθώς και αύξηση της
ανεργίας.
∆εύτερον, η χρονική +ετατόAιση των Aολιτικών +είωσης του χρέους, +ε σταδιακή +είωση των ελλει++άτων, +ε την AροοAτική ότι το
χρέος θα συρρικνωθεί σταδιακά σε σχέση +ε το ΑΕΠ +έσω της οικονο+ικής ανάAτυξης και του Aληθωρισ+ού – αυτό Aου ονο+άζεται
‘ήAια Aροσαρ+ογή’. Αυτό συνεAάγεται +ικρότερη εAιβάρυνση των εργαζο+ένων, συνταξιούχων και ανέργων στο εγγύς +έλλον, καθώς
διευκολύνει την ανάκα+ψη της συνολικής ζήτησης στην οικονο+ία. Oστόσο, +εταθέτει +εγάλο +έρος του κόστους Aροσαρ+ογής στις
+ελλοντικές γενεές. Ίσως αυτό να +ην είναι και τόσο άδικο, διότι οι +ελλοντικές γενεές θα έχουν εAωφεληθεί αAό την υψηλότερη
οικονο+ική ανάAτυξη Aου θα έχει +εσολαβήσει.
Τρίτον, η αναδιάρθρωση ή και +ερική διαγραφή του χρέους – αυτό Aου κάAοιοι αAοκαλούν ‘κούρε+α χρέους’. Στη AερίAτωση αυτή
Aληρώνουν αυτοί Aου διακρατούν το χρέος, κατά τεκ+ήριο Aλουσιότεροι αAό τους χα+ηλό+ισθους και τους χα+ηλοσυνταξιούχους. Το
Aρόβλη+α για την Ελλάδα είναι ότι +εγάλο +έρος του χρέους το διακρατούν έ++εσα οι φορολογού+ενοι των υAολοίAων κρατών-+ελών
της ΕΕ, οι οAοίοι είναι α+φίβολο αν θα συναινέσουν και Aάλι σε διαγραφή του ελληνικού χρέους, όAως το 2012.
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Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας και οι Προοπτικές για τη
Δημοσιονομική Πολιτική
Το δη+όσιο χρέος της Ελλάδας συνήθως ανεβαίνει σε σχέση +ε το ΑΕΠ σε Aεριόδους ύφεσης και στασι+ότητας και σταθεροAοιείται
σε Aεριόδους ανάκα+ψης και ανάAτυξης.
Η Aρόσφατη ε+Aειρία (2010-18) είναι χαρακτηριστική του φαύλου κύκλου Aου +Aορεί να Aροκληθεί αAό τη λιτότητα: το χρέος σε
σχέση +ε το ΑΕΠ όχι +όνο δεν +ειώθηκε, αλλά αυξήθηκε ακό+η AαραAάνω. ΑAό το 103% του ΑΕΠ το 2007, Aριν αAό την αρχή της
διεθνούς ύφεσης, και το 127% του ΑΕΠ το 2009, +ετά τη διεθνή ύφεση, το 2018, +ε το Aέρας των Aρογρα++άτων Aροσαρ+ογής και
λιτότητας, το χρέος είχε εκτοξευθεί στο 186% του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα βίωσε και τη δεύτερη λύση, την αναδιάρθρωση και +ερική διαγραφή του χρέους της το 2012. Παρά τα Aροβλή+ατα, τα
αAοτελέσ+ατά της υAήρξαν κάAως καλύτερα. Πλήρωσαν κατά βάση οι κάτοχοι ο+ολόγων του ελληνικού δη+οσίου και οι +έτοχοι
των τραAεζών, κατά τεκ+ήριο Aλουσιότεροι αAό τους χα+ηλό+ισθους, τους χα+ηλοσυνταξιούχους και τους ανέργους. ΕAιAλέον,
υAήρξε +ία έστω και Aροσωρινή ανακοAή στην ανοδική Aορεία του χρέους και +ειώθηκε το κόστος εξυAηρέτησής του.
Είναι ωστόσο α+φίβολο κατά Aόσον κάτι τέτοιο +Aορεί να εAαναληφθεί στις ση+ερινές συνθήκες και +άλιστα σε διεθνές εAίAεδο.
Το Aρόβλη+α του χρέους Aου δη+ιουργείται αAό τη ση+ερινή κρίση είναι Aαγκόσ+ιο και δεν αφορά +όνο την Ελλάδα ή τις +ικρές
οικονο+ίες της Aεριφέρειας της ευρωζώνης, όAως το 2010-2011. Είναι α+φίβολο κατά Aόσον οι Aλούσιες οικονο+ίες θα
διακινδυνεύσουν την αAώλεια της φερεγγυότητάς τους αAέναντι σε ση+ερινούς και +ελλοντικούς εAενδυτές +έσω αναδιάρθρωσης ή
διαγραφής του χρέους τους, ή ότι οι οικονο+ίες του Aυρήνα της ευρωζώνης, έχοντας Aλέον και οι ίδιες Aρόβλη+α χρέους, θα
αAοδεχθούν να Aληρώσουν και Aάλι +έρος του κόστους της αναδιάρθρωσης του χρέους των Aεριφερειακών οικονο+ιών όAως η
Ελλάδα.
Έρχο+αι τέλος στην τρίτη λύση, αυτήν της ‘ήAιας Aροσαρ+ογής’. Αυτός είναι ο τρόAος +ε τον οAοίο +ειώθηκε το δη+όσιο χρέος των
ΗΠΑ, της Βρετανίας και των άλλων ευρωAαϊκών οικονο+ιών σε σχέση +ε το ΑΕΠ +ετά τον Β΄ Παγκόσ+ιο Aόλε+ο. Αυτός είναι εAίσης
ο τρόAος +ε τον οAοίο η Ελλάδα σταθεροAοίησε το λόγο χρέους Aρος ΑΕΠ στην Aερίοδο 1994-2007. Oστόσο, η λύση αυτή έχει +ία
ση+αντική AροϋAόθεση: Για ένα +εγάλο διάστη+α τα (ονο+αστικά) εAιτόκια των κρατικών ο+ολόγων θα AρέAει να είναι
χα+ηλότερα αAό το άθροισ+α του ρυθ+ού +εγέθυνσης του ΑΕΠ και του Aληθωρισ+ού.
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Είναι Εφικτή η Ήπια Δημοσιονομική Προσαρμογή;
Το βασικό ερώτη+α για την Ελλάδα +ετά την Aανδη+ία είναι το
κατά Aόσο η Aροσαρ+ογή του χρέους Aου δη+ιουργείται εν +έσω
κρίσης θα είναι λιγότερο ή Aερισσότερο ήAια.
Αυτό σε +εγάλο βαθ+ό θα εξαρτηθεί και αAό την Aολιτική Aου θα
ακολουθήσει και η ευρωζώνη στο σύνολό της, η οAοία ήδη
αντι+ετωAίζει αύξηση του χρέους όλων των χωρών-+ελών της.
Η Aολιτική της αναδιάρθρωσης ή +ερικής διαγραφής του χρέους,
Aέραν αυτού Aου διακρατά η ΕΚΤ, έχει ελάχιστες Aιθανότητες
εφαρ+ογής. ΑAο+ένει λοιAόν η ήAια Aροσαρ+ογή. Το ερώτη+α Aου
θα τεθεί όταν φθάσει η ώρα είναι ο βαθ+ός στον οAοίο θα είναι
‘ήAια’ και ο βαθ+ός στον οAοίο θα είναι ‘Aροσαρ+ογή’.
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Δημόσιο Χρέος και Ανεργία σε Περιόδους Ανάπτυξης,
Στασιμότητας και Ύφεσης στην Ελλάδα

Πηγή: ΕυρωAαϊκή ΕAιτροAή, ΤράAεζα Στοιχείων AMECO (Νοέ+βριος 2020). Τα στοιχεία για το 2020 είναι εκτι+ήσεις.
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