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Εισαγωγή
Η διάλεξη αυτή 4εριγράφει, αναλύει και ερ9ηνεύει την 4ορεία της ελληνικής οικονο9ίας στην 4ερίοδο 9ετά τη 9ετα4ολίτευση του 1974.
Πολιτικά η 9ετα4ολίτευση οδήγησε στην 4ιο ώρι9η και ο9αλή δη9οκρατική 4ερίοδο του ελληνικού 4ολιτικού συστή9ατος α4ό την 4ερίοδο του εθνικού
α4ελευθερωτικού αγώνα, την 4ερίοδο της 3ης Ελληνικής ∆η9οκρατίας. Οδήγησε ε4ίσης και στη 9εγάλη εθνική ε4ιτυχία της ισότι9ης ένταξης της χώρας στην
Ευρω4αϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε ση9αντική κοινωνική 4ρόοδο.
Jστόσο οι ε4ιδόσεις της οικονο9ίας υ4ήρξαν ιδιαίτερα α4ογοητευτικές, ιδιαίτερα αν συγκριθούν 9ε τις ε4ιδόσεις της 4ερίοδου 1950-1973 ή τις ε4ιδόσεις άλλων
9ικρών ευρω4αϊκών οικονο9ιών στην 4ερίοδο 9ετά το 1974. Οικονο9ικά, η 4ερίοδος 9ετά τη 9ετα4ολίτευση και, κυρίως, 9ετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ,
συνδέθηκε 9ε 9ακρά διαστή9ατα ανα4τυξιακής υστέρησης, δη9οσιονο9ικής και νο9ισ9ατικής αστάθειας, ατελέσφορων 4ροσαρ9ογών και 4εριοδικών οικονο9ικών
κρίσεων, 9ε α4οκορύφω9α την κρίση χρέους του 2010 και τη ‘9εγάλη καθίζηση’ της 4εριόδου 2010-2016.
Η ίδια η 9ετα4ολίτευση συνέ4εσε 9ε την 4ρώτη 9ετα4ολε9ική ύφεση της ελληνικής οικονο9ίας. Ενώ αρχικά η οικονο9ία ανέκα9ψε σχετικά ικανο4οιητικά α4ό την
ύφεση του 1974, 9ετά τη δεύτερη 4ετρελαϊκή κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1970, την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρω4αϊκή Ένωση και την 4ολιτική ‘αλλαγή’ του
1981, ακολούθησε 9ια εικοσαετία στασι9ο4ληθωρισ9ού, α4οσταθερο4οίησης και ατελέσφορων 4ροσ4αθειών οικονο9ικής 4ροσαρ9ογής.
Οι ανισορρο4ίες 4ου δη9ιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη δεκαετία του 1980, όχι 9όνο δεν αντι9ετω4ίστηκαν ε4αρκώς α4ό την 4ολιτική της
σύγκλισης της δεκαετίας του 1990, αλλά ορισ9ένες α4ό αυτές, ό4ως η χα9ηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονο9ίας, 4αρουσίασαν ση9αντική ε4ιδείνωση,
λόγω των αδυνα9ιών των 4ροσ4αθειών 4ροσαρ9ογής.
Η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ το 2001, 9ε 9εγάλες διαρθρωτικές και δη9οσιονο9ικές ανισορρο4ίες και χα9ηλή και ε4ιδεινού9ενη διεθνή
ανταγωνιστικότητα, οδήγησε σε 4ρωτοφανή α4οσταθερο4οίηση του ισοζυγίου τρεχουσών εξωτερικών συναλλαγών, 9ε τη 9ορφή 9ιας 9εγάλης και ε4ί9ονης
διεύρυνσης των ελλει99άτων του και 9ιας εκρηκτικής ανόδου του εξωτερικού χρέους.
Η νέα αυτή α4οσταθερο4οίηση αυτή, σε συνδυασ9ό και 9ε τις θεσ9ικές αδυνα9ίες της ευρωζώνης, τελικά οδήγησε στη κρίση εξωτερικού δανεισ9ού του 2010 και
στην ε4ιβολή των ε4ώδυνων 4ρογρα99άτων οικονο9ικής 4ροσαρ9ογής της 4εριόδου 2010-2018.
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Βασική Θέση
Η βασική θέση 4ου ανα4τύσσεται και τεκ9ηριώνεται στην διάλεξη αυτή είναι ότι η κρίση της 4εριόδου 9ετά το 2010 κυοφορείτο ε4ί
τουλάχιστον τρεις δεκαετίες και το ότι τα βαθύτερα αίτια της δεν ήταν α4λώς οικονο9ικά, αλλά κοινωνικά, διαρθρωτικά, θεσ9ικά και
4ολιτικά. Παρά τη 9εγάλη 4ολιτική και κοινωνική 4ρόοδο, η εξέλιξη και η λειτουργία των 4ολιτικών και οικονο9ικών θεσ9ών 9ετά τη
9ετα4ολίτευση έ4αιξε κρίσι9ο ρόλο στις ανα4οτελεσ9ατικές ε4ιλογές της οικονο9ικής 4ολιτικής στην 4ορεία 4ρος την κρίση.
∆υστυχώς ό9ως, και τα 4ρογρά99ατα 4ροσαρ9ογής της δεκαετίας 9ετά το ξέσ4ασ9α της κρίσης 4εριορίστηκαν 9όνο στην οικονο9ική
ε4ιφάνεια των 4ροβλη9άτων. ∆εν κατόρθωσαν να αντι9ετω4ίσουν στη ρίζα τους τα διαρθρωτικά, κοινωνικά, θεσ9ικά και 4ολιτικά αίτια
4ολλών α4ό τις αδυνα9ίες της ελληνικής οικονο9ίας αλλά και της ίδιας της ευρωζώνης. Ε4ι4λέον, λόγω και των αντιφάσεών τους, συνέβαλαν
καθοριστικά στη βαθύτερη και 9ακρύτερη ύφεση της ελληνικής οικονο9ίας, τη ‘9εγάλη καθίζηση’ (great depression) της 4εριόδου 2010-2016.
Η ανάκα9ψη της ελληνικής οικονο9ίας 9ετά το 2017 υ4ήρξε αναι9ική και σε κα99ία 4ερί4τωση ε4αρκής για να αντισταθ9ίσει τις 9εγάλες
α4ώλειες της 9ακράς 4εριόδου της οικονο9ικής καθίζησης. Είναι δε ακό9η 4ιο δυσάρεστο ότι, ενώ η ελληνική οικονο9ία έδειχνε να έχει
εισέλθει σε 9ία 4ερίοδο έστω και αναι9ικής ανάκα9ψης, το 2020 ξέσ4ασε 9ια νέα 9εγάλη διεθνής κρίση, λόγω της 4ανδη9ίας του κορονοϊού. H
κρίση αυτή, η ο4οία βρίσκεται ακό9η σε εξέλιξη, συνε4άγεται νέες 9εγάλες 4ροκλήσεις για την ελληνική οικονο9ία αλλά και τη ζώνη του
ευρώ.
Η 4αρουσίαση αυτή έχει τρεις στόχους. Πρώτον, να 4εριγράψει τις κύριες οικονο9ικές και θεσ9ικές εξελίξεις στην 4ερίοδο 4ριν και 9ετά τη
9ετα4ολίτευση του 1974. ∆εύτερον, να αναλύσει τις εξελίξεις αυτές 9ε βάση τις 4ολιτικές και οικονο9ικές συνθήκες και τις ε4ιλογές της
οικονο9ικής 4ολιτικής, και, τρίτον, να ερ9ηνεύσει τους βαθύτερους 4ροσδιοριστικούς 4αράγοντες των αδυνα9ιών και των κρίσεων της
ελληνικής οικονο9ίας και της οικονο9ικής 4ολιτικής 9ετά τη 9ετα4ολίτευση.
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Διάρθρωση Παρουσίασης
Η 4αρουσίαση είναι διαρθρω9ένη σε έξι τ9ή9ατα:
Στο τ9ή9α 1 4αρουσιάζονται οι κύριες οικονο9ικές εξελίξεις στην 4ερίοδο 4ριν και 9ετά τη 9ετα4ολίτευση, 9ε ιδιαίτερη έ9φαση στην εξέλιξη του
4ραγ9ατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του ρυθ9ού 9εγέθυνσης, στην εξέλιξη του 4ληθωρισ9ού και της ανεργίας και στην εξέλιξη του εξωτερικού
ισοζυγίου. Ανά4τυξη, α4ασχόληση, σταθερότητα τι9ών και εξωτερική ισορρο4ία α4οτελούν τους τέσσερεις κύριους στόχους της 9ακροοικονο9ικής
4ολιτικής.
Στο τ9ή9α 2 4εριγράφεται η σχέση 4ολιτικών και οικονο9ικών εξελίξεων και θεσ9ών 4ριν και 9ετά τη 9ετα4ολίτευση.
Στο τ9ή9α 3 4εριγράφονται και αναλύονται τέσσερεις διακριτοί κύκλοι της οικονο9ικής 4ολιτικής στην 4ερίοδο 9ετά την ένταξη στην Ευρω4αϊκή
Ένωση.
Στο τ9ή9α 4 αναλύεται το 4ώς η 4ρόωρη ένταξη της ελληνικής οικονο9ίας στην ευρωζώνη, χωρίς να έχουν αντι9ετω4ισθεί τα 4ροβλή9ατα της
χα9ηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας, των δη9οσιονο9ικών ανισορρο4ιών και των διαρθρωτικών αδυνα9ιών της ελληνικής οικονο9ίας, οδήγησε
στη κρίση του 2010 και τη ‘9εγάλη καθίζηση’.
Στο τ9ή9α 5 αναλύεται το 4ως λειτούργησαν τα 4ολιτικά και θεσ9ικά αντικίνητρα στις 9εταρρυθ9ίσεις και τη 9ακροοικονο9ική 4ροσαρ9ογή και
4ως 4ροσδιόρισαν τις ε4ιλογές της οικονο9ικής 4ολιτικής 4ου οδήγησαν στην κρίση και τη 9εγάλη καθίζηση.
Τέλος, στο τ9ή9α 6, αναλύονται οι βασικοί άξονες των 9εταρρυθ9ίσεων 4ου α4αιτούνται 4ροκει9ένου η ελληνική οικονο9ία να εισέλθει σε 9ία
4ερίοδο διατηρήσι9ης ανάκα9ψης, 9ετά την κρίση του κορωνοϊού.
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Η Ελληνική Οικονομία Πριν και Μετά τη Μεταπολίτευση
Θα 4άρου9ε το νή9α α4ό την αρχή, ξεκινώντας 9ε την 4ερίοδο της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονο9ίας, 9ετά τον
ε9φύλιο 4όλε9ο της 4εριόδου 1946-1949, ο ο4οίος ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσ9ιο Πόλε9ο και την κατοχή της 4εριόδου 1941-1944.
Για τρεις σχεδόν δεκαετίες, α4ό το 1950 έως την ένταξη στην ΕΕ, οι οικονο9ικές ε4ιδόσεις της Ελλάδας ήταν 9εταξύ των 4ιο
εντυ4ωσιακών στην Ευρώ4η και σε ολόκληρο τον κόσ9ο.
Υψηλοί ρυθ9οί οικονο9ικής 9εγέθυνσης, χα9ηλός 4ληθωρισ9ός έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, χα9ηλή ανεργία,
α4ουσία κρίσεων του εξωτερικού ισοζυγίου. Θα 94ορούσε να 9ιλήσει κανείς για ένα 9εγάλο ανα4τυξιακό ε4ίτευγ9α, ένα
4ραγ9ατικό ‘οικονο9ικό θαύ9α’.
Μετά τη 9ετα4ολίτευση, και κυρίως 9ετά το δεύτερο 4ετρελαϊκό σοκ και την ένταξη στην ΕΕ, τότε ΕΟΚ, οι οικονο9ικές ε4ιδόσεις
της Ελλάδας ε4ιδεινώθηκαν. Οικονο9ική στασι9ότητα ή χα9ηλοί ρυθ9οί οικονο9ικής 9εγέθυνσης, υψηλός 4ληθωρισ9ός,
άνοδος της ανεργίας και 4εριοδικές κρίσεις στο εξωτερικό ισοζύγιο, 9ε α4οκορύφω9α την κρίση του 2010.
Πολλά α4ό τα 4ροβλή9ατα 4ου χαρακτήριζαν την ελληνική οικονο9ία α4ό τη δη9ιουργία του ελληνικού κράτους και 9ετά
ε4ανε9φανίστηκαν 9ε ιδιαίτερη ένταση στην 4ερίοδο της 9ετα4ολίτευσης. Ακό9η και η δεκαετία οικονο9ικής ευφορίας 9εταξύ
1998 και 2007, ήταν 9ία 4ερίοδος κατά την ο4οία α4οσταθερο4οίηθηκε το εξωτερικό ισοζύγιο, και ακολούθησε η κρίση
εξωτερικού χρέους του 2010, η 4εριόδος της 4ροσαρ9ογής και η 9εγάλη καθίζηση της ελληνικής οικονο9ίας.
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Το Πραγματικό Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
Στα 25 χρόνια 4ριν την 9ετα4ολίτευση του 1974, το 4ραγ9ατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 9ετρού9ενο σε σταθερές τι9ές
του 2015, είχε σχεδόν 4εντα4λασιαστεί, α4ό €2.100 το 1948 σε €12.200 χιλιάδες το 1973. Ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός
9εγέθυνσης του ήταν 7,3%. Η εξέλιξή του 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 1.
Στα ε4ό9ενα 25 χρόνια, 9ετά τη 9ετα4ολίτευση του 1974, και αφού η Ελλάδα είχε γίνει 9έλος της ΕΕ, το 4ραγ9ατικό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε 9όνο κατά 1,4 φορές, α4ό €11.400 το 1974, τη χρονιά της 4ρώτης 9ετα4ολε9ικής ύφεσης,
σε €16.200 χιλιάδες το 1999. Ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 9εγέθυνσής του είχε 4έσει 9όλις στο 1,4%.
Στα ε4ό9ενα 20 4ρώτα χρόνια, αυτά της συ99ετοχής της Ελλάδας στην ευρωζώνη, το 4ραγ9ατικό κατά κεφαλήν
ΑΕΠ αυξήθηκε ελάχιστα. Α4ό τα €16.800 του 2000, το 4ραγ9ατικό κατά κεφαλήν δια9ορφώθηκε 9όλις στα €17.100 το
2019. Αυτό οφείλεται βέβαια στη διεθνή ύφεση της 4εριόδου 2008-2009 και στη ‘9εγάλη καθίζηση΄ της 4εριόδου
2010-2016. Το υψηλότερο ε4ί4εδο του 4ραγ9ατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ ε4ετεύχθη το 2007, όταν δια9ορφώθηκε στα
€21.700 χιλιάδες, 1,3 φορές υψηλότερο α4ό ό,τι το 2000. Έκτοτε το 4ραγ9ατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατέρρευσε κατά
21% 4ερί4ου.
Παρό9οιες τάσεις 94ορούν να ανιχνευθούν και σε άλλα συναφή 9εγέθη, ό4ως η κατά κεφαλήν ιδιωτική
κατανάλωση, η 9έση 4αραγωγικότητα της εργασίας και οι 4ραγ9ατικοί 9ισθοί.
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Διάγραμμα 1
Η Εξέλιξη του Πραγματικού Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
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Ρυθμοί Οικονομικής Μεγέθυνσης πριν και μετά τη Μεταπολίτευση
Στο ∆ιάγρα99α 2 4αρουσιάζεται η εξέλιξη του ρυθ9ού 9εγέθυνσης του συνολικού 4ραγ9ατικού ΑΕΠ. Α4ό το 1950 έως το 1973, ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 9εγέθυνσης του συνολικού
4ραγ9ατικού ΑΕΠ ήταν 7,3%, 4ολύ υψηλότερος α4ό το 9έσο όρο των ανα4τυγ9ένων αλλά και των 4ερισσοτέρων ανα4τυσσο9ένων οικονο9ιών. Αυτός ο υψηλός ρυθ9ός οικονο9ικής
9εγέθυνσης ήταν και ο λόγος 4ου το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφθασε το 1973 στο 65% του αντίστοιχου των ΗΠΑ, α4ό 4ερί4ου 27% το 1950.
Το 1974 εκδηλώθηκε η 4ρώτη οικονο9ική ύφεση 9ετά το τέλος του ε9φυλίου, λόγω του 4ρώτου 4ετρελαϊού σοκ, των γεγονότων στην Κύ4ρο και της ε4ιστράτευσης 4ου ακολούθησε.
Jστόσο, α9έσως 9ετά τη 9ετα4ολίτευση η ελληνική οικονο9ία ανέκα9ψε. Μεταξύ 1975 και 1979 ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός αύξησης του 4ραγ9ατικού ΑΕΠ δια9ορφώθηκε στο 5,3% κατά 9έσο
όρο. Ση9ειώθηκε ε4ιβράδυνση σε σχέση 9ε την 4ερίοδο της ταχείας ανά4τυξης, αλλά αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα 9εγάλη.
Το 1980, λόγω του δεύτερου 4ετρελαϊκού σοκ, ο ρυθ9ός αύξησης του ΑΕΠ ση9είωσε ση9αντική 4τώση, και το 1981 εκδηλώθηκε η δεύτερη 9ετα4ολε9ική ύφεση της ελληνικής οικονο9ίας.
Η ύφεση αυτή ήταν το 4ροανάκρουσ9α 9ιας δεκαετίας σχεδόν οικονο9ικής στασι9ότητας. Ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 9εγέθυνσης του 4ραγ9ατικού ΑΕΠ στην δεκαετία του 1980 ήταν 9όλις
0,8%. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε έως και την 4ρώτη τετραετία της δεκαετίας του 1990. Μετά την ε4ό9ενη ύφεση, αυτή του 1993, ο ρυθ9ός οικονο9ικής 9εγέθυνσης σταδιακά ανέκα9ψε,
και στο υ4όλοι4ο της δεκαετίας του 1990 δια9ορφώθηκε στο 2,8% κατά 9έσο όρο.
Το 4οσοστό οικονο9ικής 9εγέθυνσης ε4ιταχύνθηκε 9ετά την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Α4ό το 2000 έως τη διεθνή χρη9ατο4ιστωτική κρίση του 2008, ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός
9εγέθυνσης του ΑΕΠ δια9ορφώθηκε στο 4,2%.
Η διεθνής χρη9ατο4ιστωτική κρίση κορυφώθηκε στα 9έσα Σε4τε9βρίου του 2008, 9ε την κατάρρευση της διεθνούς ε4ενδυτικής τρά4εζας Lehman Brothers. Η ελληνική οικονο9ία
οδηγήθηκε σε 9ία 9ικρή αρχικά ύφεση, η ο4οία έγινε βαθύτερη κατά τη διάρκεια της διεθνούς ύφεσης του 2009, της βαθύτερης και σοβαρότερης ως τότε διεθνούς ύφεσης στη 9ετα4ολε9ική
4ερίοδο.
Έκτοτε, λόγω της εκδήλωσης της ‘ελληνικής κρίσης’ του 2010, και ενώ η διεθνής οικονο9ία ανέκα9ψε ήδη α4ό το 2010, η ελληνική οικονο9ία 4αρέ9εινε εγκλωβισ9ένη στη 9εγαλύτερη και
βαθύτερη ύφεση της 9ετα4ολε9ικής της ιστορίας, τη ‘9εγάλη καθίζηση’.
Α4ό το 2010 έως και το 2016, το 4ραγ9ατικό ΑΕΠ 9ειωνόταν κατά 9έσο όρο κατά 3,6% το χρόνο. Η 9ικρή ανάκα9ψη του 2014 α4οδείχθηκε 4ροσωρινή, ενώ η ανάκα9ψη α4ό το 2017 έως το
2019 χαρακτηρίστηκε α4ό σχετικά χα9ηλούς ρυθ9ούς 9εγέθυνσης.
Στο σύνολο της 4εριόδου 1981-2019 ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 9εγέθυνσης του 4ραγ9ατικού ΑΕΠ δια9ορφώθηκε 9όλις στο 0,9%, χα9ηλότερος και α4ό τον 19ο αιώνα.
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Διάγραμμα 2
Ετήσιο Ποσοστό Μεγέθυνσης Συνολικού Πραγματικού ΑΕΠ
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Ο Πληθωρισμός από το Bretton Woods στην Ευρωζώνη
Οι υψηλοί ρυθ9οί οικονο9ικής 9εγέθυνσης δεν ήταν το 9όνο ε4ιτυχές χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονο9ίας στην 4ερίοδο 1950-1973. Μετά τη
δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή της 4εριόδου 1950-1952, τη ε4ιτυχή 9εγάλη υ4οτί9ηση του 1953 και τη νο9ισ9ατική 9εταρρύθ9ιση του 1954, ο
4ληθωρισ9ός σταθερο4οιήθηκε σε 4ολύ χα9ηλά ε4ί4εδα. Η δραχ9ή 4αρέ9εινε σταθερά 4ροσδεδε9ένη 9ε το δολάριο στην ισοτι9ία των 30
δραχ9ών ανά δολάριο έως το 1972, στα 4λαίσια του 9ετα4ολε9ικού διεθνούς νο9ισ9ατικού συστή9ατος του Bretton Woods. Α4οτέλεσ9α αυτού ήταν
ότι 9εταξύ 1955 και 1972 ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 4ληθωρισ9ού ήταν 9όλις 2,5%. Τα στοιχεία για το ετήσιο 4οσοστό 4ληθωρισ9ού 4αρουσιάζονται
στο ∆ιάγρα99α 3.
Ο 4ληθωρισ9ός εκτοξεύτηκε 9ετά την κατάρρευση του συστή9ατος σταθερών ισοτι9ιών του Bretton Woods, τη διεθνή άνοδο των τι9ών των 4ρώτων
υλών και του 4ετρελαίου και τη συνακόλουθη άνοδο του 4ληθωρισ9ού σε ολόκληρο τον κόσ9ο.
Μετά το 1973, και για 4ερί4ου είκοσι χρόνια, λόγω χαλαρής νο9ισ9ατικής και συναλλαγ9ατικής 4ολιτικής, ο 4ληθωρισ9ός στην Ελλάδα 4αρέ9εινε
σε ιδιαίτερα υψηλά ε4ί4εδα. Ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 4ληθωρισ9ού στη δεκαετία του 1970 ήταν 12,3%. Στη δεκαετία του 1980 ανέβηκε στο 19,5%.
Α4ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα άρχισε να ακολουθεί 9ια αντι4ληθωριστική 4ολιτική, βασισ9ένη στον 4εριορισ9ό της νο9ισ9ατικής
χρη9ατοδότησης του δη9οσίου και στον 4εριορισ9ό του ρυθ9ού υ4οτί9ησης της δραχ9ής. Η 4ολιτική αυτή, η ο4οία χαρακτηριστηκε ως 4ολιτική της
΄σκληρής δραχ9ής’, σταδιακά οδήγησε τον 4ληθωρισ9ό και 4άλι σε 9ονοψήφια 4οσοστά. Ο 9έσος 4ληθωρισ9ός στη δεκαετία του 1990
δια9ορφώθηκε στο 11,1%, 9ειού9ενος σταδιακά, α4ό το 20,4% το 1990, στο 2,6% το 1999.
Μετά την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, ο 4ληθωρισ9ός έχει 4αρα9είνει σε 4ολύ χα9ηλά ε4ί4εδα. Στη δεκαετία 2000-2010, ο 9έσος
ετήσιος 4ληθωρισ9ός δια9ορφώθηκε στο 3,2%, και 9ετά την κρίση, έ4εσε ακό9η 4ερισσότερο, στο 0,7% στην 4ερίοδο 2010-2019. Υ4ήρξαν δε
4ερίοδοι, ό4ως η τετραετία 2013-2016, 4ου ο 9έσος ετήσιος 4ληθωρισ9ός ήταν αρνητικός, στο -1,2%.
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Διάγραμμα 3
Η Εξέλιξη του Ετήσιου Ποσοστού Πληθωρισμού
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Η Αγορά Εργασίας και το Ποσοστό Ανεργίας
Η εξέλιξη της ανεργίας ως 4οσοστού του εργατικού δυνα9ικού 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 4.
Το 4οσοστό ανεργίας 4αρέ9εινε στα ε4ί4εδα του 5% κατά τη διάρκεια της 4εριόδου υψηλών ρυθ9ών 9εγέθυνσης α4ό τα 9έσα της
δεκαετίας του 1950, στη δεκαετία του 1960 και έ4εσε στα ε4ί4εδα του 2% στη δεκαετία του 1970.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, λόγω της ύφεσης και της 9ετέ4ειτα οικονο9ικής στασι9ότητας, αλλά και της αύξησης του
κόστους εργασίας, το 4οσοστό ανεργίας τρι4λασιάστηκε και σταθερο4οιήθηκε στο 6% 4ερί4ου.
Α4ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, και κατά τη διάρκεια της εφαρ9ογής των 4ολιτικών της σύγκλισης, το 4οσοστό ανεργίας
94ήκε σε 9ία νέα ανοδική 4ορεία, 9ε α4οτέλεσ9α, λίγο 4ριν την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη να έχει δια9ορφωθεί στο 12%.
Μετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, και λόγω της ε4ιτάχυνσης των ρυθ9ών οικονο9ικής 9εγέθυνσης, το 4οσοστό ανεργίας άρχισε
να 9ειώνεται, και το 2008 είχε δια9ορφωθεί στο 7,7%, το χα9ηλότερο ε4ί4εδό του για τουλάχιστον 15 χρόνια.
Έκτοτε, και 9ετά την εκδήλωση της οικονο9ικής κρίσης, το 4οσοστό ανεργίας εκτοξεύθηκε σε 4ρωτοφανή για την Ελλάδα ε4ί4εδα,
τα ο4οία ξε4έρασαν και το 4οσοστό ανεργίας των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά τη διάρκεια της 9εγάλης ύφεσης της δεκαετίας του
1930.
Το 2013 το 9έσο 4οσοστό ανεργίας έφθασε το 27,5%. Παρά το ότι το άρχισε να 9ειώνεται 9ετά το 2014, το 2019 4αρέ9ενε στο 17,3%,
υ4ερδι4λάσιο α4ό ό,τι το 2008.
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Διάγραμμα 4
Η Εξέλιξη του Ποσοστού Ανεργίας
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Το Εξωτερικο Ισοζύγιο Πριν και Μετά τη Μεταπολίτευση
Σε όλη τη διάρκεια της 9ετα4ολε9ικής 4εριόδου, η ελληνική οικονο9ία χαρακτηριζόταν α4ό ελλει99ατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η 9όνη εξαίρεση ήταν η δεκαετία του
1970. Jστόσο, έως και λίγα χρόνια 4ριν την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, τα ελλεί99ατα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα ο4οία 4αρουσιάζονται στο
∆ιάγρα99α 5, ήταν 4ολύ 9ικρά σε σχέση 9ε το ΑΕΠ και χρη9ατοδοτούνταν σχετικά άνετα α4ό αυτόνο9ες εισροές κεφαλαίων.
Α4ό το 1960 9έχρι και το 1999, το 9έσο έλλει99α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση 9ε το ΑΕΠ ήταν 9όλις 1%. Το αρκετά 9εγαλύτερο έλλει99α του ε94ορικού
ισοζυγίου καλυ4τόταν σε 4ολύ 9εγάλο βαθ9ό α4ό το 4λεόνασ9α του ισοζυγίου υ4ηρεσιών (ναυτιλία και τουρισ9ός) και τους άδηλους 4όρους ό4ως τα 9εταναστευτικά ε9βάσ9ατα
και άλλες 9εταβιβάσεις.
Παρά τα χα9ηλά ελλεί99ατα, 9ετά το 1973 η Ελλάδα δεν α4έφυγε 4εριοδικές κρίσεις στο ισοζύγιο 4ληρω9ών, ό4ως το 1980-81, το 1982-83, το 1984-85 και το 1989-1990. Κά4οιες α4ό
τις κρίσεις αυτές οδήγησαν σε εφά4αξ υ4οτί9ηση της δραχ9ής, ό4ως το 1983 και το 1985, ενώ σε άλλες 4ερι4τώσεις η εφά4αξ υ4οτί9ηση α4εφεύχθη.
Αξίζει να ση9ειωθεί ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν 4λεονασ9ατικό στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μετατρά4ηκε σε ελλει99ατικό στις αρχές της δεκαετίας του
1980 λόγω της δεύτερης 4ετρελαϊκής κρίσης. Η ελλει99ατικότητά του έγινε λίγο 4ιο έντονη 9ε την ε4ιτάχυνση των ρυθ9ών 9εγέθυνσης α4ό τα 9έσα της δεκαετίας του 1990 και
κυρίως 9ετά την εισαγωγή του ευρώ.
Η εισαγωγή του ευρώ συνδέθηκε 9ε εξαιρετικά αρνητικές ε4ι4τώσεις στο ελληνικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το 2000, το έλλει99α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
εκτοξεύθηκε στο 9% του ΑΕΠ, α4ό 6,5% το 1999 και 9όλις 3,5% του ΑΕΠ το 1997. Στη δεκαετία 4ου ακολούθησε, το έλλει99α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δια9ορφώθηκε
στο 11,4% του ΑΕΠ κατά 9έσο όρο, κάτι 4ρωτόγνωρο για την ελληνική οικονο9ία. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ε4ιδεινώθηκε 4εραιτέρω 9ετά το ξέσ4ασ9α της διεθνούς
χρη9ατο4ιστωτικής κρίσης το 2007 και της διεθνούς ύφεσης, η ο4οία 4ροκάλεσε 9είωση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υ4ηρεσιών.
Λόγω του ενιαίου νο9ίσ9ατος και της 9εγάλης αυτόνο9ης εισροής κεφαλαίων στην ελληνική οικονο9ία, το ισοζύγιο έ4αψε στη δεκαετία του 2000 να λειτουργεί ως 4εριοριστικός
4αράγων για την 9ακροοικονο9ική 4ολιτική, έως ότου ξέσ4ασε η κρίση ε94ιστοσύνης του 2010 και ο α4οκλεισ9ός της Ελλάδας α4ό τις διεθνείς αγορές χρή9ατος και κεφαλαίου.
Μετά την κρίση του 2010 και την εφαρ9ογή των 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής το έλλει99α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σταδιακά 9ειώθηκε, αλλά 4αρά τη 9εγάλη
4ροσαρ9ογή το ισοζύγιο δεν κατέστη 4λεονασ9ατικό.
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Διάγραμμα 5
Η Εξέλιξη του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
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Πολιτική και Οικονομία Πριν και Μετά τη Μεταπολίτευση
Προκει9ένου να ερ9ηνεύσου9ε αυτές τις εξελίξεις, θα 4ρέ4ει σε 4ρώτο ε4ί4εδο να
εξετάσου9ε τις εξελίξεις στην οικονο9ική 4ολιτική. Σε δεύτερο ε4ί4εδο θα 4ρέ4ει
να εξετάσου9ε τους 4ροσδιοριστικούς 4αράγοντες της οικονο9ικής 4ολιτικής,
δηλαδή να εξετάσου9ε τους 4ολιτικούς και οικονο9ικούς θεσ9ούς και το 4ως
λειτούργησαν.
Θα αναφερθώ αρχικά στις διαφορές 9εταξύ των κυρίαρχων ιδεών, των κοινωνικών
και οικονο9ικών συσχετισ9ών και των 4ολιτικών και οικονο9ικών θεσ9ών στην
4ερίοδο 4ριν και 9ετά τη 9ετα4ολίτευση. Οι διαφορές αυτές, σε συνδυασ9ό 9ε τις
9εταβολές στο διεθνές οικονο9ικό 4εριβάλλον, είναι κρίσι9ες για την κατανόηση
των 9εταβολών 4ου ε4έφερε στην οικονο9ία η 4ερίοδος της 9ετα4ολίτευσης.
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Το ‘Οικονομικό Θαύμα’
Μετά τον Β΄ Παγκόσ9ιο Πόλε9ο και τις καταστροφικές 4εριόδους της κατοχής και του ε9φυλίου, ακολούθησε 9ια ταχεία
ανασυγκρότηση και 9ία εικοσαετία υψηλής οικονο9ικής ανά4τυξης.
Κατά τη διάρκειά τους ε4ικράτησαν ιδέες κρατικού 4αρε9βατισ9ού στα 4λαίσια 9ιας 9ικτής οικονο9ίας της αγοράς, κάτι
4ου χαρακτήριζε και την οικονο9ική 4ολιτική και στις υ4όλοι4ες 9ικτές δυτικο-ευρω4αϊκές οικονο9ίες.
Στη διάρκεια αυτής της 4εριόδου άρχισε να ανα4τύσσεται 9ια δυνα9ική 9εσαία τάξη η ο4οία γρήγορα κυριάρχησε σε
αστικά κέντρα ό4ως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες 9εγάλες 4όλεις. Αυτή η 9εσαία τάξη συνέβαλε ση9αντικά στη
διαδικασία της οικονο9ικής ανά4τυξης και είδε το βιοτικό της ε4ί4εδο να βελτιώνεται ραγδαία.
Ό4ως ήδη 4εριγράψα9ε, η οικονο9ία ανα4τύχθηκε εντυ4ωσιακά για είκοσι 4έντε χρόνια 9ετά το τέλος του Ε9φυλίου.
Μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 1970, η ελληνική οικονο9ία γνώρισε 9ια α4ό τις σ4άνιες
4εριόδους σχεδόν αδιάκο4ης υψηλής οικονο9ικής ανά4τυξης και νο9ισ9ατικής σταθερότητας.
Μέσα σε εικοσι4έντε χρόνια, α4ό 9ια φτωχή γεωργική οικονο9ία, η Ελλάδα 9ετατρά4ηκε σε 9ια ανε4τυγ9ένη 9ικτή
οικονο9ία, 9ε ση9αντικό δευτερογενή και τριτογενή το9έα. Το κατά κεφαλήν εισόδη9α της χώρας υ4ερέβη κατά 4ολύ το
αντίστοιχο ο4οιασδή4οτε άλλης οικονο9ίας στην ευρύτερη 4εριοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώ4ης και 4λησίασε γρήγορα
το κατά κεφαλήν εισόδη9α των ανε4τυγ9ένων οικονο9ιών της ∆υτικής Ευρώ4ης και των Ηνω9ένων Πολιτειών.
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Το Μετεμφυλιακό Πολιτικό και Οικονομικό Καθεστώς
Η 4ορεία αυτή σχετίζεται τόσο 9ε τις ιδέες όσο και 9ε τους κοινωνικούς, 4ολιτικούς και οικονο9ικούς συσχετισ9ούς και θεσ9ούς 4ου ε4ικράτησαν 9ετά τον Ε9φύλιο. Η
ε4ιδίωξη της οικονο9ικής και κοινωνικής ανά4τυξης και της νο9ισ9ατικής σταθερότητας εξελίχθηκε στην κύρια ιδεολογική κινητήρια δύνα9η της 4ολιτικής του ελληνικού
κράτους και της ελληνικής 4ολιτικής. Εν 9έρει αυτό ήταν συ9βατό και 9ε το τι ε4ικράτησε και στον υ4όλοι4ο δυτικό κόσ9ο, αλλά ήταν ε4ίσης αντίδραση στην ακραία
οικονο9ική αστάθεια του 4ρώτου 9ισού του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα στην οικονο9ική και ανθρω4ιστική κρίση της 4εριόδου του 9εσο4ολέ9ου, της κατοχής και του ε9φυλίου
4ολέ9ου. Η οικονο9ική ανασυγκρότηση και η οικονο9ική και κοινωνική ανά4τυξη της χώρας στα 4λαίσια 9ιας 9ικτής οικονο9ίας εξελίχθηκε έτσι στη ‘νέα 9εγάλη ιδέα’ του
ελληνισ9ού και ε4ιδιώχθηκε ενεργά α4ό το ελληνικό κράτος.
Η υιοθέτηση και εφαρ9ογή της 4ολιτικής της οικονο9ικής ανά4τυξης 4ραγ9ατο4οιήθηκε σε 9εγάλο βαθ9ό στο 4λαίσιο ενός ‘4ατερναλιστικού’ 4ολιτικού και οικονο9ικού
καθεστώτος 4ου ε4ικράτησε 9ετά το τέλος του ε9φυλίου 4ολέ9ου.
Παρά τις διαιρέσεις 4ου δη9ιουργήθηκαν α4ό τον Ε9φύλιο Πόλε9ο, η δη9οκρατική διακυβέρνηση, έστω και στην ψυχρο4ολε9ική εκδοχή της, διατηρήθηκε 9έχρι το
4ραξικό4η9α του 1967. Η οικονο9ική ανά4τυξη ήταν η ‘4αλίρροια 4ου ανέβαζε όλες τις βάρκες’ και για 9εγάλο διάστη9α βοήθησε στην α4οδοχή του 9ετε9φυλιακού
4ολιτικού καθεστώτος, 4αρά τις διακρίσεις 4ου συνε4αγόταν το καθεστώς αυτό για τους ο4αδούς της αριστεράς. Ακό9η και η δικτατορία του 1967-1974 α4έκτησε ένα βαθ9ό
ανοχής λόγω της 4ροϊούσας οικονο9ικής ευη9ερίας.
Στην οικονο9ία, η ανα4τυξιακή 4ολιτική βασίστηκε στον έλεγχο του τρα4εζικού συστή9ατος και της αγοράς εργασίας, ώστε να υ4άρχουν αφενός υψηλές α4οτα9ιεύσεις για
τη χρη9ατοδότηση των ε4ενδύσεων και αφετέρου υψηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα. Οι α4οτα9ιεύσεις χρη9ατοδοτούσαν τις ε4ενδύσεις στους δύο το9είς 4ροτεραιότητας,
οικονο9ικές υ4οδο9ές και βιο9ηχανία, και η ανταγωνιστικότητα, η ο4οία είχε α4οκατασταθεί 9ετά την υ4οτί9ηση του 1953, διατηρείτο υψηλή 9έσω του ελέγχου των αυξήσεων
των 9ισθών ώστε να 9ην υ4ερβαίνουν το άθροισ9α του 4ληθωρισ9ού και της αύξησης της 4αραγωγικότητας. Εξίσου ση9αντική οικονο9ική 4ροτεραιότητα ήταν και η
διατήρηση της δη9οσιονο9ικής ισορρο4ίας και της νο9ισ9ατικής σταθερότητας, 9έσω της συ99ετοχής της δραχ9ής στο σύστη9α σταθερών ισοτι9ιών του Bretton Woods.
Jστόσο, η σταδιακή ε4ούλωση των 4ληγών του ε9φυλίου στη συνείδηση των Ελλήνων, οι ακρότητες της δικτατορίας, οι 9εγάλοι κοινωνικοί και οικονο9ικοί 9ετασχη9ατισ9οί
4ου ε4έφερε η οικονο9ική ανά4τυξη, αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις ό4ως η αύξηση του διεθνούς 4ληθωρισ9ού, άρχισαν σταδιακά να υ4ονο9εύουν τους βασικούς 4υλώνες του
9ετε9φυλιακού 4ολιτικού και οικονο9ικού καθεστώτος.
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Οικονομία και Πολιτική στην Εποχή της Μεταπολίτευσης
Παρά τις εντυ4ωσιακές της ε4ιδόσεις στην εικοσι4ενταετία 1948-1973, το 1974, τη χρονιά της 9ετα4ολίτευσης, η ελληνική οικονο9ία εξακολουθούσε να 4αρουσιάζει ση9αντικές
αδυνα9ίες.
Το οικονο9ικό θαύ9α των δεκαετιών του 1950 και του 1960 είχε 4ραγ9ατο4οιηθεί υ4ό 4ροστατευτικούς δασ9ούς και 4εριορισ9ούς στην κίνηση κεφαλαίων, 4ου α4οτελούσαν 9ία
ασ4ίδα για την νη4ιακή αρχικά αλλά ταχέως ανα4τυσσό9ενη αργότερα ελληνική βιο9ηχανία.
Ε4ι4λέον, η ανά4τυξη δεν ήταν εξωστρεφής, καθώς η Ελλάδα ήταν σχετικά α4ο9ονω9ένη γεωγραφικά α4ό τη ∆υτική Ευρώ4η, και δεν 94ορούσε, για γεω4ολιτικούς λόγους, να
στηριχθεί σε στενές οικονο9ικές σχέσεις 9ε τις γειτονικές χώρες, ό4ως η Τουρκία στα ανατολικά, ή οι χώρες-δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης στα βόρεια.
Η βιο9ηχανική 4αραγωγή ε4εκτάθηκε κατά τις 4ρώτες 9ετα4ολε9ικές δεκαετίες 4ροκει9ένου να εξυ4ηρετήσει κυρίως την εγχώρια αγορά, 9έσω της υ4οκατάστασης των εισαγωγών.
Jστόσο, η ελληνική βιο9ηχανία 4οτέ δεν είχε ιδιαίτερη διεισδυτικότητα στις 4ιο ανταγωνιστικές αγορές της Ευρώ4ης και του υ4όλοι4ου κόσ9ου. Ε4ι4λέον, κατά την 4ερίοδο της
δικτατορίας 1967-1974 η Ελλάδα α4ο9ονώθηκε 4ολιτικά α4ό την υ4όλοι4η Ευρώ4η, κάτι το ο4οίο είχε ως α4οτέλεσ9α και την 4εραιτέρω σχετική οικονο9ική της α4ο9όνωση.
Ο 4ληθωρισ9ός ε4ιταχύνθηκε 9ετά την α4οσταθερο4οίηση του συστή9ατος σταθερών ισοτι9ιών του Bretton Woods και τις 4ετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Οι
ανα4τυξιακές ε4ιδόσεις 9ετριάστηκαν και αυτές 9ετά το 1973.
Μετά την 4ρώτη διεθνή 4ετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, την ύφεση του 1974 και τη 9ετα4ολίτευση, η ελληνική οικονο9ία συνήλθε σχετικά γρήγορα.
Τα 4ροβλή9ατα ό9ως εντάθηκαν 9ετά τη δεύτερη διεθνή 4ετρελαϊκή κρίση, την κατάργηση της δασ9ολογικής 4ροστασίας λόγω της ένταξης στην ΕΕ και την κυβερνητική αλλαγή του
1981.
Η κατάρρευση της δικτατορίας 9ετά την τουρκική εισβολή στην Κύ4ρο το 1974 οδήγησε στην κατάργηση της βασιλευο9ένης δη9οκρατίας υ4έρ 9ιας 4ροεδρευο9ένης δη9οκρατίας, της
Γ΄ Ελληνικής ∆η9οκρατίας. Οδήγησε ε4ίσης στην εθνική συ9φιλίωση, 9έσω της σταδιακής ε4ούλωσης των 4ληγών του ε9φυλίου 4ολέ9ου, καθώς και στην ένταξη της Ελλάδας στις
Ευρω4αϊκές Κοινότητες το 1981.
Jστόσο, η ανά4τυξη της ελληνικής οικονο9ίας ε4ιβραδύνθηκε α4ό τα 9έσα της δεκαετίας του 1970 και το 4ρόβλη9α του υψηλού 4ληθωρισ9ού ε4έστρεψε 9ετά το 1972. Στη δεκαετία
του 1980 υ4ήρξε 9ια ση9αντική 4εραιτέρω α4οσταθερο4οίηση της ελληνικής οικονο9ίας και ε4ικράτησε στασι9ο4ληθωρισ9ός για 9εγάλες 4εριόδους.
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Η Ελληνική Βιομηχανία
Η ελληνική 9ετα4οίηση, η ο4οία ήταν η κύρια κινητήρια δύνα9η της 4εριόδου υψηλής ανά4τυξης κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1950 και της δεκαετίας του 1960, εισήλθε 9ετά τη 9ετα4ολίτευση σε 9ια 4ερίοδο 4αρακ9ής.
Η εξέλιξη του 9εριδίου της 9ετα4οίησης στο συνολικό ΑΕΠ 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 6.
Το 9ερίδιο της 9ετα4οίησης αυξήθηκε α4ό το 10,7% του ΑΕΠ το 1948 στο 17,5% του ΑΕΠ το 1973. Η 4ερίοδος της 4τώσης
ξεκίνησε 9ε τα δύο διεθνή 4ετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970 και συνεχίστηκε 9ετά την ένταξη της Ελλάδας στην 4ολύ
4ιο ανταγωνιστική οικονο9ία της Ευρω4αϊκής Ένωσης, η ο4οία οδήγησε στην κατάργηση της δασ9ολογικής 4ροστασίας
έναντι των χωρών της ΕΕ και την υιοθέτηση των χα9ηλότερων δασ9ών της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών.
Τα 4ροβλή9ατα ε4ιδεινώθηκαν α4ό τη 9ακροοικονο9ική α4οσταθερο4οίηση της δεκαετίας του 1980, η ο4οία οδήγησε σε
4εραιτέρω 9είωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο9ίας, και στην δεκαετία του 1990.
Το 2000, έτος της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωζώνη, το 9ερίδιο της 9ετα4οίησης είχε 4έσει στο 10,6% του ΑΕΠ
χα9ηλότερο και α4ό το 1948.
Jστόσο, η Ελλάδα ήταν ήδη στον 4υρήνα της Ευρω4αϊκής Ένωσης και αργότερα εντάχθηκε στην ευρωζώνη, υιοθετόντας το
κοινό ευρω4αϊκό νό9ισ9α, το ευρώ. Μετά την ένταξη στην ευρωζώνη η 4τώση συνεχίσθηκε, 9ε α4οτέλεσ9α, το 2010, το έτος
της κρίσης, το 9ερίδιο της 9ετα4οίησης να έχει 4έσει στο 8,9% του ΑΕΠ.
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Διάγραμμα 6
Η Εξέλιξη του Μεριδίου της Μεταποίησης στο ΑΕΠ, 1948-2020
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Ιδέες και Αξίες, Κοινωνικοί Συσχετισμοί, Θεσμοί και Πολιτική μετά τη
Μεταπολίτευση
Μετά την α4οκατάσταση της δη9οκρατίας το 1974, ως νέες κυρίαρχες ιδεολογικές κατευθύνσεις της χώρας αναδείχθηκαν οι 4ολιτικές
ελευθερίες, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο ευρω4αϊκός 4ροσανατολισ9ός της χώρας.
Σε κά4οιο βαθ9ό, αυτή η ιδεολογική 9εταστροφή ήταν α4οτέλεσ9α των ση9αντικών κοινωνικών και οικονο9ικών αλλαγών 4ου είχε
ε4ιφέρει η οικονο9ική ανά4τυξη των 4ροηγου9ένων δεκαετιών, αλλά και 9ία αντίδραση στους 4εριορισ9ούς των ελευθεριών και στις
4ολιτικές διακρίσεις του 9ετε9φυλιακού καθεστώτος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ε4ταετούς στρατιωτικής δικτατορίας. Η αναζήτηση
4ολιτικής ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής συ9φιλίωσης και η ε4ιδίωξη της ένταξης στην Ευρω4αϊκή Ένωση δια9όρφωσε
όχι 9όνο τα 4ολιτικά αλλά και τα οικονο9ικά και θεσ9ικά χαρακτηριστικά της Γ΄ Ελληνικής ∆η9οκρατίας.
Η αλλαγή στους κοινωνικούς συσχετισ9ούς και στο 4ολιτικό και ιδεολογικό καθεστώς ε4ηρέασε τις 4ερισσότερες 4τυχές της οικονο9ίας.
Το αίτη9α για αναδιανο9ή και για διευρυ9ένο ρόλο για το κράτος οδήγησε τις 4ρώτες κυβερνήσεις 9ετά τη 9ετα4ολίτευση να
αναζητήσουν 4ερισσότερα 9έσα 4αρέ9βασης στη λειτουργία της οικονο9ίας, καταφεύγοντας σε 9ια 4ιο ενεργητική διαχείριση της
συνολικής ζήτησης, σε αυξήσεις 9ισθών 9έσω της εισοδη9ατικής 4ολιτικής, σε ελέγχους τι9ών και ε4ιτοκίων, 4ιστωτικούς ελέγχους,
ε4ιδοτήσεις και ε4ιχορηγήσεις, συνεχείς αναθεωρήσεις του φορολογικού και ρυθ9ιστικού 4λαισίου, αυξήσεις στη φορολογία,
κρατικο4οιήσεις (Ναυ4ηγεία Σκαρα9αγκά, Ολυ94ιακή Αερο4ορία, Συγκρότη9α Ε94ορικής) και τη δη9ιουργία νέων δη9οσίων
ε4ιχειρήσεων και οργανισ9ών. Στην αγορά εργασία α4οκαταστάθηκαν οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και το δικαίω9α της α4εργίας. Στη
9ακροοικονο9ική 4ολιτική ακολουθήθηκαν κεϋνσιανές 4ολιτικές ενίσχυσης της συνολικής ζήτησης για την έξοδο α4ό την ύφεση του
1974, οι ο4οίες διατηρήθηκαν έως και το δεύτερο 4ετρελαϊκό σοκ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.
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Το Σύνταγμα του 1975 και η Οικονομία
Χαρακτηριστικό 4αράδειγ9α της αλλαγής στους κανόνες και τους θεσ9ούς της οικονο9ικής 4ολιτικής είναι το Σύνταγ9α του 1975. Το Σύνταγ9α αυτό, το ο4οίο 9ε ορισ9ένες
τρο4ο4οιήσεις ισχύει έως σή9ερα, είχε 9ία σειρά άρθρων 4ου ση9ατοδοτούσαν 9ία διαφορετική 4ροσέγγιση στα ζητή9ατα της οικονο9ίας σε σχέση 9ε αυτό του 1952 και τα
4ροηγού9ενα ελληνικά συντάγ9ατα, καθώς 4ροέβλε4ε έναν ιδιαίτερα ενισχυ9ένο ρόλο για τον κρατικό 4αρε9βατισ9ό.
1. Ήταν λιγότερο κατηγορη9ατικό αναφορικά 9ε την 4ροστασία των δικαιω9άτων ιδιοκτησίας σε σχέση 9ε αυτό του 1952 (άρθρα 17, 18 και 106).
2. Καθόριζε ότι η εργασία α4οτελεί δικαίω9α 4ροστατευό9ενο α4ό το κράτος το ο4οίο όφειλε να δη9ιουργεί συνθήκες 4λήρους α4ασχόλησης και να 9ερι9νά για την κοινωνική
ασφάλιση (άρθρο 22). Θεσ9οθετούσε έτσι την 4ροτεραιότητα της 9είωσης της ανεργίας έναντι του 4ληθωρισ9ού και έθετε το συνταξιοδοτικό σύστη9α υ4ό την αιγίδα του κράτους.
3. Προστάτευε χωρίς 4εριορισ9ούς τη συνδικαλιστική δράση και το δικαίω9α της α4εργίας (άρθρο 23).
4. Προέβλε4ε για 4ρώτη φορά ότι η 4ροστασία του φυσικού 4εριβάλλοντος, η χωροταξία και η 4ροστασία των 9νη9είων και των 4αραδοσιακών 4εριοχών α4οτελεί υ4οχρέωση του
κράτους (άρθρο 24).
5. Προέβλε4ε τα της συ99ετοχής της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισ9ούς και τους όρους 4εριορισ9ού των κυριαρχικών της δικαιω9άτων εξ αυτής της συ99ετοχής (άρθρο 25). Αυτό
4ροφανώς έγινε εν όψει της αίτησης για ένταξη στις Ευρω4αϊκές Κοινότητες.
6. Προέβλε4ε ότι η εκ4αίδευση είναι δωρεάν σε όλες τις βαθ9ίδες της, και ότι η ανώτατη εκ4αίδευση είναι α4οκλειστικό 4ρονό9ιο του κράτους (άρθρο 16).
7. Προέβλε4ε την υ4οχρέωση του κράτους να 4ρογρα99ατίζει και να συντονίζει την οικονο9ική δραστηριότητα, έβαζε 4εριορισ9ούς στην ιδιωτική δραστηριότητα και ε4έτρε4ε τις
κρατικο4οιήσεις ιδιωτικών ε4ιχειρήσεων (άρθρο 106).
8. Παρότι 4ροέβλε4ε και 4άλι την αυξη9ένη 4ροστασία 4ου α4ολά9βανε η εισαγωγή κεφαλαίων α4ό το εξωτερικό, 4ροέβλε4ε τη δυνατότητα αναθεώρησης για τις συ9βάσεις 4ου
είχαν συναφθεί κατά την 4ερίοδο της δικτατορίας (άρθρο 107).
Κατά συνέ4εια, στον οικονο9ικό και κοινωνικό το9έα, το Σύνταγ9α του 1975 είχε 9εγάλες διαφορές 9ε το 4ροηγού9ενο Σύνταγ9α του 1952, καθώς αντανακλούσε τη νέα κοινωνική και
4ολιτική 4ραγ9ατικότητα, και τις νέες αντιλήψεις 4ου ευνοούσαν την ε4ιδίωξη της 4λήρους α4ασχόλησης, την αναδιανο9ή του εισοδή9ατος και του 4λούτου, την 4εραιτέρω ε4έκταση
της κρατικής οικονο9ικής δραστηριότητας αλλά και τη δυνατότητα ένταξης της Ελλάδας στις Ευρω4αϊκές Κοινότητες.
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Αλλαγές στις Οικονομικές Προτεραιότητες και Κανόνες Πολιτικής
Οι αλλαγές στις 4ροτεραιότητες της οικονο9ικής 4ολιτικής ση9ειώθηκαν ως ε4ί το 4λείστον χωρίς 4ρο9ελέτη, 4ρόγρα99α και ε4αρκή θεσ9ική
4ροετοι9ασία, γεγονός 4ου κλόνισε την αξιο4ιστία της 4ροστασίας των δικαιω9άτων ιδιοκτησίας, του φορολογικού συστή9ατος και του
ρυθ9ιστικού 4λαισίου.
Η οικονο9ική 4ολιτική άρχισε να καθορίζεται 9ε βάση τη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε κο99άτων εξουσίας, ενώ σταδιακά
εγκαταλείφθηκαν οι κανόνες της δη9οσιονο9ικής και νο9ισ9ατικής 4ειθαρχίας 4ου ε4ικρατούσαν στην 4ερίοδο 1950-1973. Ο ‘χρυσός κανόνας’
της δη9οσιονο9ικής 4ειθαρχίας (ισοσκελισ9ένος τακτικός 4ροϋ4ολογισ9ός) εγκαταλείφθηκε και, 9ετά και την κατάρρευση του συστή9ατος
σταθερών ισοτι9ιών του Bretton Woods, η νο9ισ9ατική και συναλλαγ9ατική σταθερότητα θυσιάστηκε στο βω9ό της ε4ιδίωξης της 4λήρους
α4ασχόλησης.
Ε4ι4λέον, η 4ολιτική 4όλωση 4ου ε4ικράτησε 9ετά το 1977 9εταξύ των δύο 9εγάλων κο99άτων εξουσίας (Ν.∆ και Πα.Σο.Κ) αναφορικά 9ε τις
4ροτεραιότητες της οικονο9ικής και κοινωνικής 4ολιτικής, σε συνδυασ9ό 9ε την εγκατάλειψη των κανόνων δη9οσιονο9ικής 4ειθαρχίας,
συνέβαλε στη δη9ιουργία 9η βιώσι9ων δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων και χρεών, καθώς οι κυβερνήσεις, 4ροκει9ένου να χρη9ατοδοτήσουν τις
4ροτεραιότητές τους, κατέφευγαν σε νο9ισ9ατική χρη9ατοδότηση και δη9όσιο δανεισ9ό, 9εθόδους οι ο4οίες δεν συνε4άγονταν το ά9εσο
4ολιτικό κόστος ση9αντικών αυξήσεων της φορολογίας. Η τάση αυτή ενισχυόταν σε 4ροεκλογικές 4εριόδους.
Η νο9ισ9ατική χρη9ατοδότηση των δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων και η αλληλουχία υ4ερβολικών 9ισθολογικών αυξήσεων, αυξήσεων τι9ών και
υ4οτι9ήσεων του νο9ίσ9ατος οδήγησε σε 9εγάλη και ε4ί9ονη αύξηση του 4ληθωρισ9ού, ειδικά κατά τη δεκαετία του 1980. Ταυτόχρονα, οι
ε4ενδύσεις σε υ4οδο9ές υ4έφεραν κάθε φορά 4ου εκδηλώνονταν 4ροσ4άθειες ελέγχου των δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων, δεδο9ένου ότι ο
4εριορισ9ός των δη9οσίων ε4ενδύσεων συνε4αγόταν 9ικρότερο ά9εσο 4ολιτικό κόστος α4ό τη 9είωση των τρεχουσών δα4ανών για 9ισθούς και
συντάξεις.
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Η Ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Η 4ροετοι9ασία της οικονο9ίας για τις ευκαιρίες της ένταξης στην ΕΕ υ4ήρξε ε4ίσης ανε4αρκής,
λόγω της 9εσολάβησης της δικτατορίας και της σύντο9ης 4εριόδου 4ροσαρ9ογής 9ετά τη
9ετα4ολίτευση.
Το ίδιο συνέβη αργότερα και 9ε την ένταξη στην ευρωζώνη, όχι τόσο λόγω 4ίεσης χρόνου, αλλά
λόγω των εγγενών αδυνα9ιών της 4ολιτικής της ονο9αστικής σύγκλισης.
Η ένταξη στην ΕΕ το 1981, 4αρά τις 4ροσδοκίες 4ου είχαν δη9ιουργηθεί, συνέ4εσε 9ε 9ία 4ερίοδο
9εγάλων αναταράξεων στη διεθνή οικονο9ία και την ελληνική οικονο9ική 4ολιτική και έτσι
συνδυάστηκε 9ε το στασι9ο4ληθωρισ9ό των αρχών της δεκαετίας του 1980.
Οι 9εγάλες 9εταβιβάσεις α4ό την ΕΕ 9έσω των 9εσογειακών 4ρογρα99άτων και των υ4όλοι4ων
4ρογρα99άτων, ό4ως η κοινή αγροτική 4ολιτική και η κοινή 4εριφερειακή 4ολιτική, για 4ολλά
χρόνια λειτούργησαν ως καθαρές εισοδη9ατικές 9εταβιβάσεις και ενισχύσεις, 9ε α4οτέλεσ9α να
οδηγούν σε αναβολή και όχι σε ε4ιτάχυνση των α4αιτού9ενων διαρθρωτικών 4ροσαρ9ογών.
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Το Πολιτικό Καθεστώς και η Οικονομική Πολιτική
Α4ό την άλλη, το 9ετα4ολιτευτικό 4ολιτικό καθεστώς ήταν ίσως το 4ιο ο9αλό δη9οκρατικό καθεστώς στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Η 4ρώτη εναλλαγή κο99άτων στην
εξουσία το 1981 συνέβη υ4οδειγ9ατικά. Πολιτική αστάθεια υ4ήρξε στην 4ερίοδο 1989-1990, στην 4ερίοδο 2011-2012 και κατά το 2015, αλλά η 4ολιτική ο9αλότητα ε4ανήλθε σχετικά
σύντο9α και θεσ9ικά και στις τρεις 4ερι4τώσεις, 9έσω διαδοχικών εκλογών.
Στο ∆ιάγρα99α 7 4αρουσιάζεται το 4ως η 4ερίοδος 9ετά τη 9ετα4ολίτευση χαρακτηρίζεται α4ό 4ολύ 9εγαλύτερη 4ολιτική σταθερότητα σε σχέση 9ε την 4ροηγού9ενη 4ερίοδο.
Ένα έτος χαρακτηρίζεται ως έτος 4ολιτικής αστάθειας αν στη διάρκεια του υ4άρχει δικτατορία, κίνη9α ή 4ερισσότερες α4ό δύο κυβερνήσεις. Στα 25 χρόνια 4ριν τη 9ετα4ολίτευση
υ4ήρξαν 14 χρόνια 4ολιτικής αστάθειας, εκ των ο4οίων τα 7 αντιστοιχούν στη δικτατορία του 1967. Στα 45 χρόνια 9ετά τη 9ετα4ολίτευση υ4ήρξαν 9όνο 5 χρόνια 4ολιτικής
αστάθειας, η δε 4ολιτική αστάθεια αντι9ετω4ίστηκε θεσ9ικά 9έσω της διεξαγωγής εκλογών.
Jστόσο, το 9ετα4ολιτευτικό θεσ9ικό καθεστώς της οικονο9ικής 4ολιτικής εξελίχθηκε σε 9εγάλο βαθ9ό χωρίς ανα4τυξιακό σχεδιασ9ό, ως α4οτέλεσ9α 9ιας κοινωνικής δια4άλης
για 9ερίδια εισοδή9ατος 9εταξύ διαφόρων κοινωνικών ο9άδων, 9ε τις εκλεγ9ένες κυβερνήσεις να 4ροσ4αθούν να ικανο4οιήσουν αντικρουό9ενους στόχους ό4ως η ε4ανεκλογή
τους, η ανά4τυξη, η α4ασχόληση, η αναδιανο9ή και η κοινωνική ειρήνη, 9έσω 9ιας βραχυ4ρόθεσ9ης οικονο9ικής 4ολιτικής χωρίς σαφείς και δεσ9ευτικούς κανόνες.
Η οικονο9ική και 4ολιτική αυτή ισορρο4ία, λόγω και του 4ρωθυ4ουργοκεντρικού συστή9ατος 4ου εγκαθίδρυσε το Σύνταγ9α του 1975, και το ο4οίο ενισχύθηκε 9ετά την
αναθεώρηση του 1986, οδηγούσε σε ε4ιλογές 4ου ε4ηρεάζονταν υ4ερβολικά α4ό βραχυχρόνιες ε4ιδιώξεις στην οικονο9ική 4ολιτική, υ4οβαθ9ίζοντας τα 4ιο 9ακροχρόνια
4ροβλή9ατα της οικονο9ίας και αναβάλλοντας την αντι9ετώ4ισή τους. Με δεδο9ένο δε ότι το Σύνταγ9α δεν 4εριείχε ε4αρκείς δεσ9εύσεις για τη διατήρηση της δη9οσιονο9ικής
ισορρο4ίας ή της νο9ισ9ατικής σταθερότητας, έως ότου αρχίσει να ε4ιδιώκεται η συ99ετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, το α4οτέλεσ9α ήταν η δη9οσιονο9ική και νο9ισ9ατική
α4οσταθερο4οίηση της δεκαετίας του 1980.
Η 9η ικανο4οιητική αυτή ισορρο4ία διατηρήθηκε για 9εγάλο χρονικό διάστη9α λόγω και των αυξη9ένων ε4ιδοτήσεων και ε4ιχορηγήσεων α4ό την ΕΕ, 4ου συγκάλυ4ταν τα
υ4οβόσκοντα 4ροβλή9ατα της οικονο9ίας. Αλλαγή 4ορείας υ4ήρξε 9ετά την κρίση των αρχών της δεκαετίας του 1990 και την υ4ογραφή της Συνθήκης του Maastricht, αλλά και
4άλι, ό4ως θα τεκ9ηριώσω 4αρακάτω, ακολουθήθηκε ο δρό9ος της ελάχιστης δυνατής 4ροσαρ9ογής. Μετά δεν την ένταξη στην ευρωζώνη, τη 9είωση των 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων
και την εύκολη 4ρόσβαση στο διεθνή δανεισ9ό, η αναβολή των διαρθρωτικών 4ροβλη9άτων 4ου υ4έβοσκαν συνεχίστηκε, έως ότου 4ροέκυψε η κρίση δανεισ9ού του 2010.
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Διάγραμμα 7
Πολιτική Αστάθεια Πριν και Μετά τη Μεταπολίτευση
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Σύνοψη του Οικονομικού Προβλήματος μετά τη Μεταπολίτευση
Το οικονο9ικό 4ρόβλη9α της Ελλάδας στην 4ερίοδο 9ετά τη
9ετα4ολίτευση του 1974 δεν ήταν τόσο 4ρόβλη9α ανε4άρκειας
οικονο9ικών 4όρων αλλά 4ερισσότερο 4ρόβλη9α ανε4άρκειας των
θεσ9ών.
Πόροι υ4ήρξαν ση9αντικοί, τόσο λόγω των 9εταβιβάσεων α4ό την ΕΕ όσο
και 9έσω εξωτερικού δανεισ9ού.
Jστόσο, οι 4ολιτικοί και οικονο9ικοί θεσ9οί δεν 94όρεσαν να
διασφαλίσουν την α4οτελεσ9ατική αξιο4οίησή τους και την α4οφυγή
ε4ιλογών 4ου α4οσταθερο4οιούσαν την ελληνική οικονο9ία.
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Οι Κύκλοι της Μεταπολίτευσης και η Οικονομική Πολιτική
Η αρχική 4ενταετία της 9ετα4ολίτευσης (1974-1979) ήταν 9ια 4ερίοδος
οικονο9ικής ανάκα9ψης και 4ροετοι9ασίας για την ένταξη στις ΕΚ.
Ακολούθησαν τέσσερεις διακριτοί δεκαετείς οικονο9ικοί κύκλοι.
1. Κύκλος Α4οσταθερο4οίησης, 1980-1989
2. Κύκλος Ατελέσφορης Προσαρ9ογής, 1990-1999
3. Κύκλος Οικονο9ικής Ευφορίας και ∆ιεθνής Οικονο9ική Κρίση, 2000-2009
4. Κύκλος Μεγάλης Καθίζησης και Αναι9ικής Ανάκα9ψης, 2010-2019
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Ο Κύκλος της Αποσταθεροποίησης, 1980-1989
Οι οικονο9ικές ε4ιδόσεις της Ελλάδας άρχισαν να 4αρουσιάζουν ση9αντική ε4ιδείνωση ήδη α4ό τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η ε4ιδείνωση αυτή συνέ4εσε αρχικά 9ε τη
δεύτερη διεθνή 4ετρελαϊκή κρίση του 1979 αλλά συνεχίστηκε για το σύνολο σχεδόν της δεκαετίας του 1980.
Για 9εγάλο 9έρος της 4εριόδου εκείνης ε4ικράτησε στασι9ο4ληθωρισ9ός, ένας συνδυασ9ός οικονο9ικής στασι9ότητας και υψηλού 4ληθωρισ9ού, ενώ άρχισαν να
εκδηλώνονται και 4εριοδικές κρίσεις του ισοζυγίου 4ληρω9ών, λόγω της ιδιαίτερα χα9ηλής και ε4ιδεινού9ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας.
Ε4ι4λέον, στη δεκαετία του 1980 υ4ήρξε 9ία 9εγάλη α4οσταθερο4οίηση των δη9οσίων οικονο9ικών, 4ρωτοφανής για ειρηνική 4ερίοδο. Το δη9όσιο χρέος υ4ερτρι4λασιάστηκε
ως 4οσοστό του ΑΕΠ στην δεκαετία του 1980, α4ό το 22,7% το 1980 στο 72,5% του ΑΕΠ το 1990. Η εξέλιξη του χρέους της γενικής κυβέρνησης σε σχέση 9ε το ΑΕΠ 4αρουσιάζεται
στο ∆ιάγρα99α 8.
Η οικονο9ική α4οσταθερο4οίηση συνέβη αρχικά λόγω της δεύτερης 4ετρελαϊκής κρίσης και των αδυνα9ιών του ως τότε υ4οδείγ9ατος ανά4τυξης της ελληνικής οικονο9ίας.
Κυρίως ό9ως ήταν α4οτέλεσ9α του γεγονότος ότι α4ό τη στιγ9ή 4ου η Ελλάδα 4ροσχώρησε στην Ευρω4αϊκή Ένωση, και κυρίως 9ετά την κυβερνητική ‘αλλαγή’ το 1981,
υιοθετήθηκε ένα ιδιαίτερα ε4εκτατικό και α4οσταθερο4οιητικό 9είγ9α οικονο9ικής 4ολιτικής.
Το 9είγ9α αυτό 4ολιτικής, βασισ9ένο στην υ4έρ9ετρη εισοδη9ατική, δη9οσιονο9ική και νο9ισ9ατική ε4έκταση και στην υ4έρ9ετρη ε4έκταση του οικονο9ικού ρόλου του
κράτους, είναι κλασσικό 4αράδειγ9α αυτού 4ου στη διεθνή βιβλιογραφία έχει χαρακτηριστεί ως ‘9ακροοικονο9ικός λαϊκισ9ός’. Πρόκειται για 9ια 4ροσέγγιση στην οικονο9ική
4ολιτική η ο4οία δίνει υ4ερβολική έ9φαση στην ενίσχυση της συνολικής ζήτησης και την αναδιανο9ή του εισοδή9ατος, 4αραβλέ4οντας τους κινδύνους α4ό τον 4ληθωρισ9ό
και την ελλει99ατική χρη9ατοδότηση, τους εξωτερικούς 4εριορισ9ούς και την αντίδραση των ε4ενδυτών σε 4ολιτικές 4εριορισ9ού του οικονο9ικού ρόλου των αγορών.
Το 9είγ9α αυτό 4ολιτικής, το ο4οίο βασίστηκε στη διακριτική ευχέρεια των κυβερνήσεων αναφορικά 9ε τη βραχυχρόνια 9ακροοικονο9ική 4ολιτική και την εγκατάλειψη των
κανόνων της δη9οσιονο9ικής και νο9ισ9ατικής 4ειθαρχίας 4ου είχαν υιοθετηθεί στην 4ερίοδο 4ριν τη 9ετα4ολίτευση, οδήγησε, 4ροϊόντος του χρόνου, σε ση9αντική
α4οδυνά9ωση των 4αραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, ε4ιδείνωση της διεθνούς της ανταγωνιστικότητας, ση9αντική ε4έκταση του δη9όσιου το9έα, δη9οσιονο9ική
α4οσταθερο4οίηση και νο9ισ9ατική αστάθεια. Ήταν σε διάσταση τόσο 9ε τη συνέχιση της 9ετα4ολε9ικής ανα4τυξιακής διαδικασίας όσο και 9ε την οικονο9ική 4ολιτική 4ου
είχε υιοθετηθεί στην υ4όλοι4η Ευρω4αϊκή Ένωση 9ετά το 1978, 9ε τη δη9ιουργία του Ευρω4αϊκού Νο9ισ9ατικού Συστή9ατος. Στο τέλος της δεκαετίας 4ροέκυψε 9ία σοβαρή
οικονο9ική και 4ολιτική κρίση, 4ου τελικά οδήγησε σε 9ερική αλλαγή 4ορείας.
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Διάγραμμα 8
Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης
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Ο Κύκλος της Ατελέσφορης Προσαρμογής, 1990-1999
Ο δεύτερος κύκλος, ένας κύκλος ατελέσφορης 4ροσαρ9ογής, χαρακτήρισε τη δεκαετία του 1990. ∆ιαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, διαφορετικής 4ολιτικής 4ροέλευσης, υιοθέτησαν 9ια
4ολιτική 4ροσαρ9ογής και σύγκλισης, 4ροκει9ένου να αντι9ετω4ίσουν τις ανισορρο4ίες 4ου είχαν συσσωρευθεί και να διασφαλίσουν τη συ99ετοχή της Ελλάδας στην κυοφορού9ενη
διαδικασία της Οικονο9ικής και Νο9ισ9ατικής Ένωσης (ΟΝΕ). Jστόσο, η 4ροσαρ9ογή α4οδείχτηκε τελικά ατελέσφορη, καθώς ήταν τόσο 4οσοτικά ανε4αρκής όσο και 4οιοτικά
ανισοβαρής. Το 9είγ9α 4ολιτικής δεν οδήγησε στην α4αιτού9ενη διόρθωση των δη9οσιονο9ικών ανισορρο4ιών και 4αράλληλα είχε ως συνέ4εια τη 9εγάλη ε4ιδείνωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο9ίας.
Το βάρος της 4ροσαρ9ογής έ4εσε κυρίως στη νο9ισ9ατική 4ολιτική, 9έσω της 4ολιτικής της λεγό9ενης ‘σκληρής δραχ9ής’, η ο4οία 9ετά το 1990 και έως την ένταξη της Ελλάδος στην
ευρωζώνη, άρχισε 4λέον να υ4οτι9άται λιγότερο α4ό τη διαφορά 4ληθωρισ9ού 9εταξύ της Ελλάδας και των εταίρων της στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ. Αυτό είχε ως α4οτέλεσ9α τη σταδιακή
4τώση του 4ληθωρισ9ού και τη συνακόλουθη 4τώση των 4ληθωριστικών 4ροσδοκιών και των ονο9αστικών ε4ιτοκίων.
Η σχέση 9εταξύ 4οσοστού υ4οτί9ησης της δραχ9ής και διαφοράς 4ληθωρισ9ού Ελλάδος και εταίρων της στον ΟΟΣΑ 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 9. Ενώ 9εταξύ 1983 και 1989 το 4οσοστό
υ4οτί9ησης (διολίσθησης) της ισοτι9ίας της δραχ9ής υ4ερέβαινε τη διαφορά 4ληθωρισ9ού, 9ετά το 1990 άρχισε να είναι χα9ηλότερο. ∆εδο9ένου ότι οι υ4οτι9ήσεις είχαν ενσω9ατωθεί στις
4ροσδοκίες, 4ολύ γρήγορα 9εταφέρονταν στον 4ληθωρισ9ό.
Κατά συνέ4εια, στην 4ερίοδο 1983-1989, οι υ4οτι9ήσεις είχαν ως α4οτέλεσ9α 4ροσωρινές βελτιώσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας, αλλά τελικά συνέβαλαν στην
διατήρηση του υψηλού 4ληθωρισ9ού, καθώς 9εταφέρονταν στις αυξήσεις των τι9ών και, αργά ή γρήγορα, των 9ισθών. Στην 4ερίοδο 1990-1999, η 9είωση του 4οσοστού υ4οτί9ησης
οδηγούσε σε 9είωση των 4ληθωρισ9ού τι9ών των εισαγο9ένων και σταδιακή 9είωση του 4ληθωρισ9ού τι9ών. Jστόσο, καθώς οι 9ειώσεις του 4ληθωρισ9ού τι9ών 4ροηγούντο των
9ειώσεων του 4ληθωρισ9ού 9ισθών, και δεν υ4ήρχε ε4αρκής συ9βολή α4ό τη δη9οσιονο9ική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις, αυτό είχε ως ανα4όδραστο α4οτέλεσ9α την
4εραιτέρω ε4ιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας.
Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονο9ίας, ό4ως 9ετριέται α4ό τη σταθ9ισ9ένη 4ραγ9ατική συναλλαγ9ατική ισοτι9ία 9ε βάση το 9οναδιαίο κόστος εργασίας, 9εταξύ 1992 και 1999
ε4ιδεινώθηκε κατά 25%. Η σχετική εξέλιξη 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 10.
Πρωτογενής δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή έγινε κυρίως 9εταξύ του 1990 και του 1994. Μετά το 1994 η 4εραιτέρω 9είωση των δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων βασίστηκε κυρίως στη 9είωση
των δα4ανών για τόκους του δη9οσίου χρέους, 4ου 4ροήλθε α4ό τη 9είωση των ονο9αστικών ε4ιτοκίων, α4οτελέσ9ατος της 4τωτικής 4ορείας του 4ληθωρισ9ού και των 4ροσδοκιών
4ληθωρισ9ού και υ4οτί9ησης του νο9ίσ9ατος.
Η Ελλάδα 4έτυχε 9εν να εισέλθει στη ζώνη του ευρώ στο τέλος αυτού του κύκλου, αλλά, λόγω της ατελέσφορης 4ροσαρ9ογής, τα δη9οσιονο9ικά 4ροβλή9ατα 4αρέ9εναν, ενώ ταυτόχρονα
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Διάγραμμα 9
Ποσοστό Υποτίμησης και Πληθωρισμός
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Διάγραμμα 10
Η Σταθμισμένη Πραγματική Συναλλαγματική Ισοτιμία
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Η Ένταξη στην Ευρωζώνη
Η Ελλάδα 4έτυχε 9εν να εισέλθει στη ζώνη του ευρώ στο τέλος αυτού του
κύκλου, αλλά, λόγω της ατελέσφορης 4ροσαρ9ογής, τα δη9οσιονο9ικά
4ροβλή9ατα 4αρέ9εναν, ενώ ταυτόχρονα είχαν οξυνθεί τα 4ροβλή9ατα
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
2000, όταν εγκρίθηκε η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, το 9έν
δη9όσιο χρέος είχε αυξηθεί στο 104,9% του ΑΕΠ (βλ. ∆ιάγρα99α 8), η δε
διεθνής ανταγωνιστικότητα, 9ε βάση το σχετικό 9οναδιαίο κόστος
εργασίας, ήταν 9ειω9ένη κατά 25% σε σχέση 9ε το 1992, τη χρονιά 4ριν την
έναρξη εφαρ9ογής των 4ρογρα99άτων σύγκλισης (βλ. ∆ιάγρα99α 10).
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Ο Κύκλος της Οικονομικής Ευφορίας και η Διεθνής Οικονομική Κρίση,
2000-2009
Ο τρίτος κύκλος, ένας κύκλος οικονο9ικής ευφορίας, ξεκίνησε στις αρχές της νέας χιλιετίας 9ετά τη διασφάλιση της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Ο κύκλος αυτός χαρακτηρίστηκε
α4ό ένα 4εριβάλλον χα9ηλού 4λέον 4ληθωρισ9ού και ιδιαίτερα χα9ηλών ονο9αστικών και 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων.
Jστόσο, α9έσως 9ετά την έγκριση της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωζώνη υ4ήρξε σχεδόν ά9εσα 9ια 4εραιτέρω δη9οσιονο9ική χαλάρωση, αυξήσεις των 4ραγ9ατικών 9ισθών 4έραν των
αυξήσεων της 4αραγωγικότητας και 4εραιτέρω 9ειώσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας.
Αυτό οδήγησε σε 9ια οκταετία σχεδόν υψηλών ρυθ9ών ανά4τυξης, λόγω της ε4εκτατικής ώθησης α4ό τη συνολική ζήτηση και σε συνακόλουθη 9είωση της ανεργίας. ∆υστυχώς ό9ως, η
οικονο9ική αυτή ‘ευφορία’ βασίστηκε στη 9εγάλη άνοδο του εξωτερικού δανεισ9ού της Ελλάδας, ακριβώς λόγω της 9εγάλης 9είωσης των 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων, του ανισοζυγίου 9εταξύ
ε4ενδύσεων και α4οτα9ιεύσεων και της χα9ηλής και ε4ιδεινού9ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο9ίας.
Η 9εγάλη και ταχεία 9είωση των 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων 4ου 4ροκλήθηκε α4ό την ένταξη στην ευρωζώνη, 9ε την εξάλειψη των 4ροσδοκιών υ4οτί9ησης, 4ροκάλεσε διεύρυνση του
χάσ9ατος 9εταξύ συνολικών ε4ενδύσεων και α4οτα9ιεύσεων, καθώς οδήγησε σε αύξηση των συνολικών ε4ενδύσεων και 9είωση των ιδιωτικών α4οτα9ιεύσεων.
Η εξέλιξη των ε4ενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 11. Οι ακαθάριστες ε4ενδύσεις 4αγίου κεφαλαίου ανέβηκαν α4ό το 17,2% του ΑΕΠ στη δεκαετία
του 1990 στο 20,6% του ΑΕΠ στη δεκαετία του 2000. Ταυτόχρονα ανέβηκε λίγο και η ιδιωτική κατανάλωση, α4ό το 65,8% του ΑΕΠ στη δεκαετία του 1990, στο 66,0% του ΑΕΠ στη δεκαετία του
2000.
Η άνοδος των ε4ενδύσεων 4υροδότησε 9εν την άνοδο της συνολικής ζήτησης και την οικονο9ική 9εγέθυνση, αλλά, λόγω των ανε4αρκών α4οτα9ιεύσεων, οδήγησε και σε 4ρωτοφανή
ε4ιδείνωση του ήδη 4ροβλη9ατικού εξωτερικού ισοζυγίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ό4ως ήδη αναφέρα9ε, το 9έσο έλλει99α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στη δεκαετία 9ετά το
1999 ήταν στο 10,6% του ΑΕΠ, έναντι 9όλις 2,6% στην 4ροηγού9ενη δεκαετία.
Το σταθερο4οιητικό 4ρόγρα99α της 4εριόδου 2005-2007, ένα 4ρόγρα99α ή4ιας και σταδιακής δη9οσιονο9ικής και διαρθρωτικής 4ροσαρ9ογής, το ο4οίο για να α4οδώσει α4αιτούσε συνε4ή
και σε βάθος χρόνου εφαρ9ογή, δεν 94όρεσε τελικά να αντιστρέψει τις αρνητικές τάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ε4ι4λέον, λίγο 9ετά το ξέσ4ασ9α της διεθνούς
χρη9ατοοικονο9ικής κρίσης της 4εριόδου 2008-2009, λόγω των οικονο9ικών ε4ι4τώσεων της κρίσης και των εσωτερικών 4ολιτικών εξελίξεων, το σταθερο4οιητικό αυτό 4ρόγρα99α
εγκαταλείφθηκε.
Η διεθνής χρη9ατο4ιστωτική κρίση και η διεθνής ύφεση του 2008-2009 οδήγησε σε ύφεση και την ελληνική οικονο9ία, α4ό τα 9έσα του 2008. H 9είωση της ζήτησης για εξαγωγές 4ρος τον
υ4όλοι4ο κόσ9ο, λόγω της διεθνούς ύφεσης, οδήγησε και σε 4εραιτέρω ε4ιδείνωση το ήδη έντονα ελλει99ατικό ελληνικό δη9οσιονο9ικό και εξωτερικό ισοζύγιο.
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Διάγραμμα 11
Εξέλιξη των Επενδύσεων και της Ιδιωτικής Κατανάλωσης
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Ο Κύκλος της Μεγάλης Καθίζησης και η Αναιμική Ανάκαμψη, 2010-2019
Καθώς η Ελλάδα δεν έδειχνε να είναι σε θέση να αντι9ετω4ίσει τις ε4ιδεινού9ενες δη9οσιονο9ικές και εξωτερικές ανισορρο4ίες, ούτε 9ετά τις εκλογές του 2009, στις αρχές του 2010 υ4ήρξε
ραγδαία αναθεώρηση των 4ροσδοκιών των διεθνών ε4ενδυτών και 9ία ‘αιφνίδια στάση’ του διεθνούς δανεισ9ού 4ρος τη χώρα.
Η αναθεώρηση των 4ροσδοκιών είχε αντανάκλαση στην 4ορεία των ονο9αστικών ε4ιτοκίων. Η εξέλιξη της α4όδοσης των δεκαετών ο9ολόγων του ελληνικού δη9οσίου 4αρουσιάζεται στο
∆ιάγρα99α 12. Ενώ τα ονο9αστικά ε4ιτόκια 4αρουσίασαν ση9αντική 4τώση α4ό τη στιγ9ή 4ου φάνηκε ότι η Ελλάδα διασφαλίζει την ένταξή της στην ευρωζώνη και 4αρέ9ειναν στα ίδια
4ερί4ου ε4ί4εδα 9ε τα γερ9ανικά ε4ιτόκια έως τις αρχές του 2008, 9ετά την κορύφωση της διεθνούς χρη9ατο4ιστωτικής κρίσης τον Σε4τέ9βριο του 2008, άρχισαν να ανεβαίνουν σε σχέση
τα γερ9ανικά. Η αρχική αύξηση ήταν 9ικρή και αντιστράφηκε εν 9έρει το 2009. Jστόσο, όταν δια4ιστώθηκε το 9έγεθος της ε4ιδείνωσης του δη9οσιονο9ικού και εξωτερικού ανισοζυγίου της
Ελλάδας κατά το 2009, η αδυνα9ία/α4ροθυ9ία της νέας ελληνικής κυβέρνησης να την αντι9ετω4ίσει και η αδυνα9ία της Ευρω4αϊκής Κεντρικής Τρά4εζας (ΕΚΤ) να λειτουργήσει ως
‘δανειστής ύστατης 4ροσφυγής’, τότε τα ε4ιτόκια εκτοξεύθηκαν 4ρος τα ε4άνω, αντανακλώντας την αύξηση του ε4ασφάλιστρου κινδύνου 4ου α4αιτούσαν 4λέον οι διεθνείς ε4ενδυτές.
Αυτή η αύξηση, η ο4οία ε4ηρέασε όλο το φάσ9α των ελληνικών ε4ιτοκίων, συνετέλεσε ήδη α4ό 9όνη της σε 4εραιτέρω 9είωση της εσωτερικής ζήτησης, και, σε συνδυασ9ό 9ε ένα
4ρόγρα99α δη9οσιονο9ικής σταθερο4οίησης, ίσως αρκούσε για να αντι9ετω4ιστούν εν 9έρει και σταδιακά οι εξωτερικές ανισορρο4ίες.
Jστόσο, λόγω της ‘στάσης’ δανεισ9ού 4ου ακολούθησε, 4ροκει9ένου να α4οφευχθεί η άτακτη στάση 4ληρω9ών της Ελλάδας, υιοθετήθηκε 9έσω του αρχικού 9νη9ονίου του 2010 ένας
κύκλος 4ρογρα99άτων 9εγάλης δη9οσιονο9ικής και εισοδη9ατικής 4ροσαρ9ογής, 4ου ξεκίνησαν το 2010 και διήρκεσαν ως το 2018. Η αντιστροφή της 4ολιτικής 4ου ε4ιβλήθηκε στην
Ελλάδα 9ετά την υ4ογραφή του 4ρώτου 9νη9ονίου το 2010 ήταν το έναυσ9α του τέταρτου κύκλου 4ολιτικής, 4ου 94ορεί να θεωρηθεί ως ο κύκλος της ‘9εγάλης καθίζησης’.
Τα διαδοχικά αυτά 4ρογρά99ατα ήταν κυρίως 4ρογρά99ατα φορολογικών αυξήσεων και 4ερικο4ών των 9ισθών και των συντάξεων, υ4ό την αυστηρή ε4ο4τεία της ‘τρόϊκας’ της
Ευρω4αϊκής Ε4ιτρο4ής, της Ευρω4αϊκής Κεντρικής Τρά4εζας (ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς Νο9ισ9ατικού Τα9είου (∆ΝΤ). Στόχος ήταν να αντι9ετω4ισθούν οι εξωτερικές ανισορρο4ίες, 9έσω
συρρίκνωσης της συνολικής ζήτησης και της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας. Σε συνδυασ9ό 9ε τη ‘φυγή κεφαλαίων’, η ο4οία διευκολύνθηκε α4ό την 9η
έγκαιρη εφαρ9ογή 4εριορισ9ών στην κίνηση κεφαλαίων και δη9ιούργησε 9ία 4ιστωτική ασφυξία, ο κύκλος αυτός 4ολιτικής συνδέθηκε 9ε τη βαθύτερη και 4ιο 4αρατετα9ένη ύφεση της
9ετα4ολε9ικής ιστορίας της Ελλάδας, τη ‘9εγάλη καθίζηση’της 4εριόδου 2010-2016.
Ο 9έσος ετήσιος ρυθ9ός 9είωσης του 4ραγ9ατικού ΑΕΠ στην ε4ταετία 9εταξύ 2009 και 2016 ήταν 3,7% και οδήγησε σε 9ία συνολική 4τώση του 4ραγ9ατικού ΑΕΠ κατά 23,4%.
Μετά α4ό οκτώ χρόνια και τρεις διαδοχικούς γύρους ‘λιτότητας’, οι εξωτερικές και δη9οσιονο9ικές ανισορρο4ίες αντι9ετω4ίστηκαν, αλλά 9ε τεράστιο κόστος αναφορικά 9ε την 9είωση της
4αραγωγής και των θέσεων εργασίας. Η δε οικονο9ική ανάκα9ψη 4ου ση9ειώθηκε 9ετά το 2016 ήταν αναι9ική, 9ε 9έσο ετήσιο ρυθ9ό οικονο9ικής 9εγέθυνσης στην τριετία 9εταξύ 2017 και
2019 9όλις 1,6%.
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Διάγραμμα 12
Εξέλιξη της Απόδοσης του 10ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου
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Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, Ένταξη στην Ευρωζώνη και Πορεία προς
την Κρίση
Το κλειδί για την κατανόηση και ερ9ηνεία της δυνα9ικής 4ου οδήγησε στην κρίση
βρίσκεται στην α4οσταθερο4οίηση της ελληνικής οικονο9ίας 4ου 4ροκάλεσαν οι
4ολιτικές της δεκαετίας του 1980 και στις 9εγάλες αδυνα9ίες της 4ολιτικής της σύγκλισης
και 4ροσαρ9ογής στη δεκαετία του 1990.
Λόγω αυτών, η Ελλάδα εντάχθηκε στην ευρωζώνη 9ε 9εγάλα δη9οσιονο9ικά και
διαρθρωτικά 4ροβλή9ατα και ακό9η 9εγαλύτερο 4ρόβλη9α διεθνούς
ανταγωνιστικότητας.
Αφού δε εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ, στις συνθήκες οικονο9ικής ευφορίας 4ου
δη9ιουργήθηκαν, η αντι9ετώ4ιση των 4ροβλη9άτων αυτών αναβλήθηκε και 4άλι, 9ε την
εξαίρεση του 4ρογρά99ατος ή4ιας 4ροσαρ9ογής της 4εριόδου 2005-2007, το ο4οίο
υλο4οιήθηκε στα 4λαίσια της διαδικασίας του υ4ερβολικού ελλεί99ατος της ευρωζώνης.
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H Ένταξη στην Ευρωζώνη και το Δίλημμα του Mundell
Μετά την ένταξη στην ευρωζώνη, και λόγω της συνακόλουθης α4ε94όλησης του εργαλείου της νο9ισ9ατικής και συναλλαγ9ατικής 4ολιτικής, η σύγκρουση 9εταξύ των δύο κεντρικών
στόχων της 9ακροοικονο9ικής 4ολιτικής, α4ό τη 9ία της υψηλής οικονο9ικής 9εγέθυνσης και α4ασχόλησης, και α4ό την άλλη της ισορρο4ίας του ισοζυγίου 4ληρω9ών, κατέστη 4ολύ 4ιο
έντονη σε σχέση 9ε το 4αρελθόν.
Η σύγκρουση αυτή, 9εταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ισορρο4ίας δεν 4αρουσιάζεται τόσο έντονα σε καθεστώτα κυ9αινο9ένων συναλλαγ9ατικών ισοτι9ιών, αλλά είναι χαρακτηριστικό
οικονο9ιών 9ε χα9ηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα, οι ο4οίες 9ετέχουν σε καθεστώτα σταθερών συναλλαγ9ατικών ισοτι9ιών, σε συνθήκες ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων.
Η σύγκρουση αυτή είναι ακό9η 4ιο έντονη αν δεν υ4άρχει και η ε4ιλογή της εφά4αξ υ4οτί9ησης σε 4ερί4τωση κρίσης, κάτι 4ου α4οκλείεται εκ 4ροοι9ίου σε ένα καθεστώς ενιαίου
νο9ίσ9ατος ό4ως είναι η ζώνη του ευρώ. Το 9όνο εργαλείο 4ου α4ο9ένει για τη σταθερο4οίηση της οικονο9ίας σε αυτή την 4ερί4τωση είναι η δη9οσιονο9ική 4ολιτική. Το 4ρόβλη9α 4ου
ανακύ4τει είναι γνωστό στη διεθνή 9ακροοικονο9ική ως το ‘δίλη99α του Mundell’. Αυτό είναι ένα δίλη99α 9εταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ισορρο4ίας 4ου αντι9ετω4ίζει 9ια 9ικρή
ανοικτή οικονο9ία 9ε χα9ηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα, σε καθεστώς ελεύθερης κινητικότητας κεφαλαίου και α9ετάκλητα καθορισ9ένων συναλλαγ9ατικών ισοτι9ιών.
Σε συνθήκες ελεύθερης διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, 9ία δη9οσιονο9ική ε4έκταση, 9ε τη 9ορφή 9είωσης της φορολογίας ή αύξησης των 4ρωτογενών δη9οσίων δα4ανών, συντελεί
βραχυχρόνια στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, την ενίσχυση του ρυθ9ού 9εγέθυνσης και την αντι9ετώ4ιση του 4ροβλή9ατος της ανεργίας. Jστόσο, οδηγεί 4αράλληλα σε διεύρυνση
των εξωτερικών ανισορρο4ιών, 9ε ε4έκταση του ελλεί99ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της αύξησης της ζήτησης για εισαγωγές και της ανατί9ησης της 4ραγ9ατικής
συναλλαγ9ατικής ισοτι9ίας, λόγω της αύξησης των 4ραγ9ατικών 9ισθών.
Α4ό την άλλη, 9ία δη9οσιονο9ική συρρίκνωση, οδηγεί σε 9είωση του ελλεί99ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αλλά εις βάρος της 9εγέθυνσης και της α4ασχόλησης, 9έσω της
9είωσης της εσωτερικής ζήτησης και της δη9ιουργίας ύφεσης και της υ4οτί9ησης της 4ραγ9ατικής συναλλαγ9ατικής ισοτι9ίας.
Αυτή η σύγκρουση 9εταξύ των στόχων της εσωτερικής και της εξωτερικής ισορρο4ίας είναι η βασική αδυνα9ία της δη9οσιονο9ικής 4ολιτικής ως εργαλείου σταθερο4οίησης της οικονο9ίας
σε ανοικτές οικονο9ίες 4ου έχουν ενταχθεί σε ένα καθεστώς σταθερών ισοτι9ιών, χωρίς δυνατότητα υ4οτί9ησης, ό4ως είναι η ζώνη του ευρώ.
Αυτή η αδυνα9ία δεν ανακύ4τει σε συστή9ατα κυ9αινο9ένων συναλλαγ9ατικών ισοτι9ιών, όταν υ4άρχει η δυνατότητα χρήσης της νο9ισ9ατικής 4ολιτικής. Μετά την ένταξη της Ελλάδας
στην ευρωζώνη, ακό9η και αν δεν υ4ήρχε το 9εγάλο 4ρόβλη9α του υψηλού δη9οσίου χρέους, η δη9οσιονο9ική 4ολιτική δεν 94ορούσε α4ό 9όνη της να λύσει το 4ρόβλη9α της σύγκρουσης
9εταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ισορρο4ίας, ούτε καν βραχυχρόνια. Μία δη9οσιονο9ική ε4έκταση 4ροκει9ένου να αντι9ετω4ισθεί η ανεργία θα οδηγούσε σε ε4ιδείνωση των εξωτερικών
ανισορρο4ιών ενώ 9ία δη9οσιονο9ική συρρίκνωση θα οδηγούσε σε ύφεση και άνοδο της ανεργίας, 4ροκει9ένου να βελτιωθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
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Δυσκαμψίες της Δημοσιονομικής Πολιτικής και Εκλογικός Κύκλος
Αξίζει ε4ι4λέον να ση9ειωθεί ότι η δη9οσιονο9ική 4ολιτική δεν έχει την ευελιξία της νο9ισ9ατικής 4ολιτικής. Η δη9οσιονο9ική 4ολιτική
χαρακτηρίζεται α4ό ση9αντικές υστερήσεις σχεδιασ9ού και υλο4οίησης, λόγω των 4ολιτικών διαδικασιών και συγκρούσεων 4ου
α4αιτούνται σε 9ία δη9οκρατία για τη 9εταβολή των φόρων και των δη9οσίων δα4ανών.
Είναι ε4ίσης κρίσι9ο ότι, στην 4ερί4τωση της Ελλάδας, 9ετά το 1980 εγκαταλεί4ονται οι κανόνες της δη9οσιονο9ικής 4ειθαρχίας 4ου
είχαν υιοθετηθεί ως τότε, και αρχίζει να υ4άρχει 9ία ισχυρή και συστη9ατική θετική συσχέτιση 9εταξύ εκλογών και δη9οσιονο9ικών
ελλει99άτων. Ένας α4ό τους κύριους 4ροσδιοριστικούς 4αράγοντες της δη9οσιονο9ικής α4οσταθερο4οίησης υ4ήρξε ο εκλογικός κύκλος
της διεύρυνσης των δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων. Τα σχετικά στοιχεία ε9φανίζονται στο ∆ιάγρα99α 13.
Προεκλογικά, α4ό το 1981 και 9ετά, τα δη9οσιονο9ικά ελλεί99ατα ανέβαιναν συστη9ατικά σε έτη εκλογών, ιδιαίτερα σε 4ερι4τώσεις
4ου η καταψήφιση της κυβέρνησης ήταν α4ό 4ιθανή έως βεβαία. Μετεκλογικά, τα κίνητρα αναβολής της δη9οσιονο9ικης 4ροσαρ9ογής
ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, λόγω του ά9εσου 4ολιτικού και κοινωνικού κόστους της δη9οσιονο9ικής 4ροσαρ9ογής, την ίδια στιγ9ή 4ου τα
οφέλη ήταν 9ελλοντικά και σχετικά αβέβαια.
Σε κάθε 4ερί4τωση, η 9εταβολή των δεδο9ένων του ετήσιου 4ροϋ4ολογισ9ού είναι 9ία χρονοβόρος και 4ολιτικά δύσκα94τη και
φορτισ9ένη διαδικασία, κάτι 4ου 4εριορίζει ση9αντικά την α4οτελεσ9ατικότητα της δη9οσιονο9ικής 4ολιτικής ως 9έσου
σταθερο4οίησης της οικονο9ίας, ακό9η και αν οι 4ολιτικές α4οφάσεις ληφθούν σχετικά γρήγορα.
Η δη9οσιονο9ική 4ολιτική α4οφασίζεται ά4αξ του έτους, 9ε την κατάθεση και ψήφιση του ετήσιου 4ροϋ4ολογισ9ού, και οι δυνατότητες
αλλαγών και 9εταβολών σε άλλη χρονική στιγ9ή είναι εξαιρετικά 4εριορισ9ένες.
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Διάγραμμα 13
Εξέλιξη των Ισοζυγίων της Γενικής Κυβέρνησης,Υφέσεις και Εκλογικοί Κύκλοι
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Δημοσιονομικές Εξελίξεις, Υφέσεις και ‘Αυτόματοι Σταθεροποιητές’
Μεταξύ 4ροϋ4ολογισ9ών οι δη9οσιονο9ικές εξελίξεις καθορίζονται κυρίως 9έσω της λειτουργίας των λεγο9ένων αυτό9ατων σταθερο4οιητών, 4ου
οδηγούν σε αυξο9ειώσεις των φορολογικών εσόδων και των κοινωνικών δα4ανών σε σχέση 9ε τα διαλα9βανό9ενα στον 4ροϋ4ολογισ9ό, ανάλογα 9ε το
αν ο ρυθ9ός οικονο9ικής 9εγέθυνσης υ4ερβαίνει τις 4ροβλέψεις του 4ροϋ4ολογισ9ού, ή υστερεί σε σχέση 9ε αυτές.
Έτσι, σε 4εριόδους ανάκα9ψης της οικονο9ίας, τα δη9οσιονο9ικά ελλεί99ατα συνήθως 9ειώνονται σε σχέση 9ε τις 4ροβλέψεις του 4ροϋ4ολογισ9ού,
λόγω αυτό9ατης αύξησης των φορολογικών εσόδων και 9είωσης των κοινωνικών δα4ανών (ε4ιδό9ατα ανεργίας), ενώ σε 4εριόδους ύφεσης συνήθως
αυξάνονται. Όσο 9εγαλύτερες είναι δε οι α4οκλίσεις του ρυθ9ού οικονο9ικής 9εγέθυνσης α4ό τις 4ροβλέψεις του 4ροϋ4ολογισ9ού, τόσο 9εγαλύτερες
είναι και οι δη9οσιονο9ικές α4οκλίσεις 4ου 4ροκαλούνται α4ό τον οικονο9ικό κύκλο.
Η λειτουργία των αυτο9άτων σταθερο4οιητών, 4ου σε 4εριόδους ύφεσης συνε4άγονται αυτό9ατη 9είωση των φορολογικών εσόδων και αύξηση των
κοινωνικών δα4ανών, και οδηγούν σε διεύρυνση του δη9οσιονο9ικού ελλεί99ατος, λειτούργησε στην Ελλάδα τόσο το 1981 όσο και το 1993 και το 2009, τα
ο4οία ήταν ταυτόχρονα έτη εκλογών και διεθνούς ύφεσης. Σε συνδυασ9ό 9ε το δίλη99α του Mundell, ήταν ένα α4ό τα βασικά 4ροβλή9ατα 4ου οδήγησαν
στη δη9οσιονο9ική ε4ιδείνωση 9ετά το 2007. Ακό9η και αν υ4ήρχε 9ια 4ιο 4εριοριστική δη9οσιονο9ική 4ολιτική 9ετά το 2007, αυτή εν 9έρει 9όνο θα ήταν
α4οτελεσ9ατική, καθώς 9ε τη σειρά της θα συνέβαλε στην ε4ιδείνωση της ύφεσης 4ου θα ε4ιβράδυνε τη 9είωση των ελλει99άτων, ό4ως έγινε άλλωστε
και 9ετά την κρίση του 2010.
Σε τελική ανάλυση, 9ετά τη συ99ετοχή της στη ζώνη του ευρώ, η ελληνική οικονο9ία αντι9ετώ4ιζε ένα δυσάρεστο 9ακροοικονο9ικό δίλη99α 9εταξύ
εσωτερικής ύφεσης και ελλει99άτων στο ισοζύγιο 4ληρω9ών. Ο λόγος ήταν ότι το 9όνο εργαλείο σταθερο4οίησης της οικονο9ίας ήταν η δη9οσιονο9ική
4ολιτική. Μεγαλύτερη δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή θα οδηγούσε σε 9εγαλύτερη ύφεση, η ο4οία θα συνέβαλλε σε 9ικρότερα ελλεί99ατα στο ισοζύγιο
4ληρω9ών λόγω της 9είωσης των ε4ενδύσεων και της κατανάλωσης. Μικρότερη δη9οσιο9ική 4ροσαρ9ογή ή 9ια ε4εκτατική δη9οσιονο9ική 4ολιτική δεν
4ροκαλούσε 9εν ύφεση, αλλά είχε ως συνέ4εια 9εγαλύτερα ελλεί99ατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Μόνο αν η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να
χρησι9ο4οιήσει και νο9ισ9ατικά 9έσα, ό4ως η υ4οτί9ηση του νο9ίσ9ατος, θα 94ορούσε να α4οφύγει αυτό το δυσάρεστο δίλη99α.
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Μείωση Επιτοκίων και το Εξωτερικό Ισοζύγιο
Εκ των υστέρων, θα 94ορούσε να 4ει κανείς ότι η ένταξη στη ζώνη του ευρώ, 9ε τις συνθήκες 4ου έγινε, υ4ήρξε 4ρόωρη και οδήγησε σχεδόν νο9οτελειακά στη δη9ιουργία των συνθηκών
4ου 4ροκάλεσαν την κρίση. Υ4ήρξε 4ρόωρη διότι 4ραγ9ατο4οιήθηκε 4ριν αντι9ετω4ισθούν στον α4αιτού9ενο βαθ9ό οι δη9οσιονο9ικές αδυνα9ίες της ελληνικής οικονο9ίας και το
4ρόβλη9α της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Οι 4ροσ4άθειες 4ροσαρ9ογής 4ου 4ροηγήθηκαν της ένταξης στην ευρωζώνη ήταν κάθε άλλο 4αρά ε4αρκείς 4ροκει9ένου να 4ροετοι9άσουν
την ελληνική οικονο9ία για τις συνέ4ειες της ένταξης.
Λόγω των αδυνα9ιών και υστερήσεων της 9ακροοικονο9ικής 4ροσαρ9ογής κατά την 4ερίοδο της σύγκλισης, η α4ε94όληση του βραχυχρόνιου εργαλείου της νο9ισ9ατικής 4ολιτικής
στέρησε α4ό την ελληνική οικονο9ία τη δυνατότητα να 94ορεί να ακολουθήσει ένα 9είγ9α 9ακροοικονο9ικής 4ολιτικής 4ου να της ε4ιτρέ4ει να συνδυάζει τις βασικές εσωτερικές της
οικονο9ικές 4ροτεραιότητες, ό4ως οι στόχοι της υψηλής οικονο9ικής 9εγέθυνσης και α4ασχόλησης, 9ε τους εξωτερικούς 4εριορισ9ούς 4ου 4ροκύ4τουν α4ό το ισοζύγιο 4ληρω9ών. Η
κατάσταση ε4ιδεινώθηκε ε4ίσης λόγω των θεσ9ικών και διαρθρωτικών αδυνα9ιών της ίδιας της ευρωζώνης.
Στην 4ερί4τωση της Ελλάδας, κρίσι9ο ρόλο στην α4οσταθερο4οίηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έ4αιξε ο συνδυασ9ός των χα9ηλών ε4ιτοκίων 4ου ε4ικράτησαν στο τελικό
στάδιο της 4ορείας 4ρος την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, καθώς και στα 4ρώτα χρόνια 9ετά την ένταξη, 9ε την ε4εκτατική εισοδη9ατική και δη9οσιονο9ική 4ολιτική 4ου υιοθετήθηκε
α9έσως 9ετά την ένταξη. Ο συνδυασ9ός αυτός συνετέλεσε 9εν στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και της οικονο9ικής 9εγέθυνσης και στη συνακόλουθη 9είωση της ανεργίας, αλλά
αυτό συνέβη εις βάρος της ισορρο4ίας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Η 9είωση των ονο9αστικών και 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων, η ο4οία ξεκίνησε 9όλις ε94εδώθηκε η 4ε4οίθηση ότι η Ελλάδα θα συ99ετάσχει τελικά στη ζώνη του ευρώ, ήταν α4οτέλεσ9α της
ίδιας της ένταξης στην ευρωζώνη. Η ένταξη οδήγησε στην εξάλειψη του ασφάλιστρου υ4οτί9ησης α4ό τα ελληνικά ε4ιτόκια, το ο4οίο ενυ4ήρχε ήδη α4ό της στιγ9ή 4ου άρχισαν να
α4ελευθερώνονται οι χρη9αταγορές και η διεθνής κίνηση κεφαλαίων στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πριν την ένταξη στην ευρωζώνη, οι ε4ενδυτές α4αιτούσαν 9εγαλύτερες α4οδόσεις
για το4οθετήσεις σε δραχ9ές, καθώς συνεχώς ελλόχευε ο κίνδυνος 9ίας α4ρόβλε4της υ4οτί9ησης του νο9ίσ9ατος. Με την αντικατάσταση της δραχ9ής α4ό το ευρώ ο κίνδυνος αυτός
εξέλει4ε και τα ε4ιτόκια 9ειώθηκαν α4ότο9α.
Τα 9έσα 4ραγ9ατικά ε4ιτόκια χορηγήσεων 9ειώθηκαν σχεδόν στο ένα τέταρτο σε σχέση 9ε την 4ροηγού9ενη δεκαετία, α4ό το 12,4% στη δεκαετία 1990-1999, στο 3,4% στη δεκαετία
2000-2009. Τα δε 4ραγ9ατικά ε4ιτόκια καταθέσεων έγιναν αρνητικά, καθώς 9ειώθηκαν α4ό το 4,2% στη δεκαετία 1990-1999, στο -1,1% στη δεκαετία 2000-2009. Η ση9αντική αύξηση των
ε4ενδύσεων και η ση9αντική 9είωση των α4οτα9ιεύσεων ήταν το φυσικό ε4ακόλουθο αυτής της εξέλιξης. Με τη σειρά τους, οι αυξη9ένες ε4ενδύσεις και η αυξη9ένη κατανάλωση
οδήγησαν τόσο σε αύξηση της συνολικής ζήτησης, του 4ραγ9ατικού ΑΕΠ και της α4ασχολήσης, αλλά και σε διεύρυνση του ελλεί99ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το ο4οίο δεν
είναι 4αρά η διαφορά των συνολικών ε4ενδύσεων α4ό τις α4οτα9ιεύσεις.
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Μείωση Πραγματικών Επιτοκίων και Χρηματοπιστωτική Έκρηξη
Με τη 9είωση των 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων, τη 9είωση των α4οτα9ιεύσεων και την αύξηση των ε4ενδύσεων, εκτοξεύθηκε και η τρα4εζική χρη9ατοδότηση, κυρίως
4ρος τον ιδιωτικό το9έα.
Στο ∆ιάγρα99α 14 α4εικονίζεται η εξέλιξη των συνολικών τρα4εζικών 4ιστώσεων 9ετά το 1998.
Οι συνολικές 4ιστώσεις σε σχέση 9ε το ΑΕΠ αυξήθηκαν α4ό το 81,5% του ΑΕΠ το 1999 στο 131,3% του ΑΕΠ το 2009. Για δέκα 4ερί4ου χρόνια αυξάνονταν 9ε ρυθ9ό
1,6 φορές 9εγαλύτερο α4ό το ΑΕΠ.
Οι συνολικές 4ιστώσεις 4ρος τον ιδιωτικό το9έα, οι ο4οίες ε4ίσης α4εικονίζονται στο ∆ιάγρα99α 14, αυξάνονταν 9ε ρυθ9ό 3 φορές 9εγαλύτερο α4ό ότι το
ονο9αστικό ΑΕΠ. Ανέβηκαν α4ό το 34,2% του ΑΕΠ το 1999, στο 105,1% του ΑΕΠ το 2009. Την ίδια 4ερίοδο, οι 4ιστώσεις 4ρος τη γενική κυβέρνηση, δηλαδή τα
κρατικά ο9όλογα 4ου διακρατούσαν οι τρά4εζες και τα άλλα δάνεια 4ρος φορείς της γενικής κυβέρνησης, 9ειώθηκαν α4ό το 47,2% του ΑΕΠ το 1999, στο 26,2% του
ΑΕΠ το 2009.
Είναι 4ροφανές ότι τα ελληνικά χρη9ατο4ιστωτικά ιδρύ9ατα χρησι9ο4οιούσαν τα ο9όλογα του ελληνικού δη9οσίου τα ο4οία διακρατούσαν για να α4οκτούν
ρευστότητα α4ό το εξωτερικό, 4ροκει9ένου να ε4εκτείνουν την 4ιο ε4ικερδή χρη9ατοδότηση 4ρος τον ιδιωτικό το9έα. Αυτό συνετέλεσε στην ταχύτερη 9ετατρο4ή
του ελληνικού δη9όσιου χρέους α4ό εγχώριο σε διεθνές, καθιστώντας την Ελλάδα 4ολύ 4ιο ευάλωτη όταν ξέσ4ασε η διεθνής χρη9ατο4ιστωτική κρίση.
Η 9είωση των 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων στα 4λαίσια του α4ελευθερω9ένου 4λέον ελληνικού χρη9ατο4ιστωτικού συστή9ατος οδήγησε σε 9ία 4ραγ9ατική έκρηξη
στη χρη9ατοδότηση του ιδιωτικού το9έα. Τα δάνεια σε νοικοκυριά για αγορά κατοικίας 4εντα4λασιάστηκαν ως 4οσοστό του ΑΕΠ, α4ό το 6% το 1999 στο 33,1% το
2009. Τα καταναλωτικά δάνεια 4ρος νοικοκυριά ε4ίσης 4εντα4λασιάστηκαν σε σχέση 9ε το ΑΕΠ, α4ό το 2,8% το 1999, στο 15,3% το 2009. Τα συνολικά δάνεια 4ρος
νοικοκυριά εκτοξεύθηκαν α4ό το 8,8% του ΑΕΠ το 1999, στο 49,7% του ΑΕΠ το 2009. Οι συνολικές 4ιστώσεις 4ρος τις ε4ιχειρήσεις υ4έρ-δι4λασιάστηκαν σε σχέση 9ε
το ΑΕΠ, α4ό το 25,4% το 1999, στο 55,4% το 2009. Η τάση αυτή αντιστράφηκε το 2011-2012, 9ετά την υιοθέτηση των 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής. Οι 4ιστώσεις 4ρος
τον ιδιωτικό το9έα 9ειώθηκαν α4ό το 127,5% του ΑΕΠ το 2012 στο 88% του ΑΕΠ το 2019. Η 9είωση αυτή της χρη9ατοδότησης του ιδιωτικού το9έα συνέβαλε
καθοριστικά στη 9εγάλη καθίζηση της 4εριόδου 2010-2016 και στην αναι9ική ανάκα9ψη της 4εριόδου 2017-2019.
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Διάγραμμα 14
Σύνολο Πιστώσεων προς Ιδιωτικό Τομέα και Γενική Κυβέρνηση, 1998-2019
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Η ‘Φούσκα’ του Χρηματιστηρίου
Η χρη9ατο4ιστωτική έκρηξη είχε ε4ι4τώσεις και στην 4ορεία του Χρη9ατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η εξέλιξη του δείκτη τι9ών 9ετοχών 4αρουσιάζεται στο
∆ιάγρα99α 15. Με την 4τώση των ονο9αστικών και 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων θα ανέ9ενε κανείς 9ία άνοδο και στις τι9ές των 9ετοχών. Jστόσο, η άνοδος 4ου
ση9ειώθηκε το 1999, όταν ε94εδώθηκαν οι 4ροσδοκίες για την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη και άρχισαν να 9ειώνονται τα ε4ιτόκια 4ήρε τη 9ορφή
4ρωτοφανούς φούσκας.
Μεταξύ ∆εκε9βρίου του 1996 και Σε4τε9βρίου του 1999, ο δείκτης τι9ών των 9ετοχών ανέβηκε 6,3 φορές, ή κατά 632%. Στις 17 Σε4τε9βρίου του 1999, ο Γενικός
∆είκτης έκανε το ιστορικό ρεκόρ των 6.355,04 9ονάδων και όλη η Ελλάδα ζούσε στους ρυθ9ούς της Σοφοκλέους. Η τάση αυτή ό9ως, στις 23 Σε4τε9βρίου του 1999,
αντιστράφηκε α4ότο9α. Ο Γενικός ∆είκτης ε9φάνισε 9έσα σε τρεις 9όνο η9έρες 9είωση της τάξης του 12,7% και το ελληνικό χρη9ατιστήριο ξεκίνησε α4ό τότε
9ια έντονα καθοδική 4ορεία. Η ‘φούσκα’ είχε σ4άσει. Μέχρι τον Μάρτιο του 2003, ο Γενικός ∆είκτης είχε α4ολέσει τα τρία τέταρτα της αξίας του, 9ια 9είωση
κατά 393%, και ε4έστρεψε στα ε4ί4εδα των αρχών του 1998.
Η χρη9ατιστηριακή «φούσκα» 4ροκάλεσε τεράστιο κόστος σε 4ολλούς όψι9ους ‘ε4ενδυτές’, κυρίως α4ό τα 9ικρο9εσαία κοινωνικά στρώ9ατα, οι ο4οίοι
ε4ένδυσαν 9ετά τη 9εγάλη άνοδο και 9ε την 4τώση είδαν τις α4οτα9ιεύσεις τους να εξατ9ίζονται. Στην 4ερίοδο της ‘φούσκας’ του χρη9ατιστηρίου, ο αριθ9ός
των ‘κωδικών’ (ε4ενδυτών) στη Σοφοκλέους είχε φτάσει το 1,5 εκατο99ύριο, σε 9ια χώρα 9ε 4 4ερί4ου εκατο99ύρια εργαζο9ένους.
Η ‘φούσκα’ του χρη9ατιστηρίου α4έδειξε την ανωρι9ότητα και την ε4ι4ολαιότητα 9εγάλου 9έρους του ε4ενδυτικού κοινού, αλλά και 4ολλών 4ολιτικών,
ιδιαίτερα των αξιω9ατούχων της τότε κυβέρνησης του Κώστα Ση9ίτη η ο4οία είχε α4ό νωρίς χρησι9ο4οιήσει την άνοδο του Χρη9ατιστηρίου ως ό4λο στην
4ολιτική αντι4αράθεση.
Ση9αντική άνοδος του Χρη9ατιστήριου ση9ειώθηκε και 9ετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, κατά την 4ερίοδο της οικονο9ικής ευφορίας 4ου ακολούθησε
την ένταξη. Η άνοδος ξεκίνησε εν όψει της διοργάνωσης των Ολυ94ιακών Αγώνων, ήταν λιγότερο εκρηκτική και δεν συγκίνησε τόσο τους 9ικροε4ενδυτές,
καθώς βασίστηκε κυρίως στις ε4ενδύσεις θεσ9ικών ε4ενδυτών. Η άνοδος αυτή συνδέθηκε 9ε το 4ρόγρα99α α4οκρατικο4οιήσεων της κυβέρνησης Καρα9ανλή
στην 4ερίοδο 2005-2008, αλλά 9ετά τα 4ρώτα συ94τώ9ατα της χρη9ατο4ιστωτικής κρίσης των ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2007 9ετατρά4ηκε σε ταχύτατη 4τώση.
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Διάγραμμα 15
Ο Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
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Πραγματικοί Μισθοί και Μείωση Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας
Οι δυσ9ενείς εξελίξεις στο εξωτερικό ισοζύγιο 4ου 4ροκλήθηκαν α4ό την εξέλιξη των ε4ιτοκίων, των
δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων και, κυρίως, την έκρηξη του δανεισ9ού α4ό το 4ιστωτικό σύστη9α, ενισχύθηκαν
α4ό την εξέλιξη των 4ραγ9ατικών 9ισθών και τη συνεχώς ε4ιδεινού9ενη διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Μεταξύ 2000 και 2005, η 9έση ετήσια αύξηση των 4ραγ9ατικών α4οδοχών ανά εργαζό9ενο ξε4έρασε το 4,0%.
Στην ίδια 4ερίοδο, η 9έση ετήσια αύξηση της 4αραγωγικότητας ανά εργαζό9ενο ήταν 9όλις 2,6%. Κατά
συνέ4εια, ό4ως διαφαίνεται και α4ό την εξέλιξη της σταθ9ισ9ένης 4ραγ9ατικής συναλλαγ9ατικής ισοτι9ίας,
υ4ήρξε στην 4ερίοδο αυτή 9ία συσσωρευ9ένη α4ώλεια ανταγωνιστικότητας, ή υ4ερτί9ηση της 4ραγ9ατικής
ισοτι9ίας, κατά σχεδόν 18,0%, καθώς σε 4ολλές α4ό τις υ4όλοι4ες χώρες της ευρωζώνης η αύξηση των
4ραγ9ατικών α4οδοχών ήταν 9ικρότερη α4ό την αύξηση της 4αραγωγικότητας.
Μετά το 2005 η 9έση ετήσια αύξηση των 4ραγ9ατικών α4οδοχών ε4ιβραδύνθηκε στο 0,5%, και ο ρυθ9ός
9είωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ε4ιβραδύνθηκε ε4ίσης, καθώς η σταθ9ισ9ένη 4ραγ9ατική
συναλλαγ9ατική ισοτι9ία σταθερο4οιήθηκε, έως το 2009 και την ε4ιδείνωση της διεθνούς ύφεσης της
4εριόδου.
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Η Συσσώρευση του Εξωτερικού Χρέους
Σε κάθε 4ερί4τωση, η συσσώρευση εξωτερικού χρέους 4ου 4ροκλήθηκε, ήδη και 4ριν α4ό την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ,
και η ο4οία διατηρήθηκε για 9ία σχεδόν δεκαετία υ4ήρξε 4ρωτοφανής. Μετά την κορύφωση της διεθνούς χρη9ατο4ιστωτικής κρίσης το
2008, το εξωτερικό χρέος 4ου είχε συσσωρευθεί α4οτέλεσε την αχίλλειο 4τέρνα της ελληνικής οικονο9ίας.
Αντίστοιχο ρόλο 9ε τη διεύρυνση του ισοζυγίου α4οτα9ιεύσεων και ε4ενδύσεων του ιδιωτικού το9έα έ4αιξε και η διεύρυνση των
αρνητικών α4οτα9ιεύσεων του δη9οσίου, 9ε τη διεύρυνση των ελλει99άτων του δη9οσιονο9ικού ισοζυγίου ήδη α4ό το 2000.
Jστόσο, ό4ως δείχνουν και τα 4αραδείγ9ατα της Πορτογαλίας, της Ισ4ανίας και της Ιρλανδίας, 9ια 4ιο 4εριοριστική δη9οσιονο9ική
4ολιτική θα 94ορούσε ενδεχο9ένως να 9ετριάσει την έκταση των εξωτερικών ανισορρο4ιών 4ου 4ροκάλεσε η 4τώση των ε4ιτοκίων,
αλλά είναι α9φίβολο αν θα 94ορούσε να εξουδετερώσει τις εξωτερικές ανισορρο4ίες.
Στην 4ρώτη δεκαετία 9ετά την ένταξη στην ευρωζώνη, η Ελλάδα έδωσε, ό4ως συνέβη άλλωστε και στις υ4όλοι4ες χώρες τις 4εριφέρειας
της ευρωζώνης, 9εγαλύτερη έ9φαση στις εσωτερικές της 4ροτεραιότητες, ό4ως η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και της οικονο9ικής
9εγέθυνσης και η αντι9ετώ4ιση της ανεργίας.
Αυτό ό9ως, λόγω της χα9ηλής και ε4ιδεινού9ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας έγινε σε βάρος των εξωτερικών 4ροτεραιοτήτων, ό4ως
η 9είωση του ελλεί99ατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στην δεύτερη δεκαετία, 9ετά το ξέσ4ασ9α της διεθνούς κρίσης, τα
4ρογρά99ατα 4ροσαρ9ογής έδωσαν σχεδόν α4οκλειστική έ9φαση στην αντι9ετώ4ιση των εξωτερικών ανισορρο4ιών, σε βάρος ό9ως
των εσωτερικών 4ροτεραιοτήτων, ό4ως η οικονο9ική 9εγέθυνση και η αντι9ετώ4ιση της ανεργίας. Η στενή θετική συσχέτιση του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 4αρουσιάζεται στο ∆ιάγρα99α 16.
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Διάγραμμα 16
Εξωτερικό Ανισοζύγιο και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα
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Πολιτικά Κίνητρα και Οικονομική Πολιτική
Γιατί ό9ως το 4ολιτικό σύστη9α της 9ετα4ολίτευσης δεν υιοθέτησε έγκαιρα και 9ε δική του
4ρωτοβουλία ένα ε4αρκές 4ρόγρα99α 9εταρρυθ9ίσεων 4ου θα οδηγούσε σε δη9οσιονο9ική
εξυγίανση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας;
Ποιοι ήταν οι 4ολιτικοί 4αράγοντες 4ου οδηγούσαν σε αναβολή, αναστολή ή και αντιστροφή των
α4αραίτητων 9εταρρυθ9ίσεων και στην υιοθέτηση α4οσταθερο4οιητικών ε4εκτατικών
δη9οσιονο9ικών και εισοδη9ατικών 4ολιτικών;
Η ε4ίκληση του διλή99ατος του Mundell, το ο4οίο είναι η 9όνη ορθολογική εξήγηση αυτού του
φαινο9ένου για τη 9ακροοικονο9ική 4ροσαρ9ογή 9ετά την ένταξη στην ευρωζώνη, δεν αρκεί για να
εξηγήσει γιατί δεν 4ροχώρησε η 9ακροοικονο9ική 4ροσαρ9ογή 4ριν την ένταξη στην ευρωζώνη ή οι
διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις στο σύνολο της 4εριόδου της 9ετα4ολίτευσης.
Είναι 4ροφανές ότι υ4ήρχαν και άλλα, 4ολιτικά και κοινωνικά αντικίνητρα στη 9ακροοικονο9ική
4ροσαρ9ογή και τις διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις.
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Πολιτικά και Κοινωνικά Αντικίνητρα στις Μεταρρυθμίσεις
Η τάση για αναβολή 9εταρρυθ9ίσεων οι ο4οίες συνε4άγονται 9εγάλο κοινωνικό και 4ολιτικό κόστος ή και 4ροκαλούν έντονες αντιδράσεις α4ό 4ολιτικά ισχυρές οργανω9ένες
9ειοψηφίες, είναι ένα α4ό τα κεντρικά συ94εράσ9ατα της βιβλιογραφίας της νέας 4ολιτικής οικονο9ίας, 9ιας οικονο9ικής 4ροσέγγισης η ο4οία ε4ιχειρεί να αναλύσει τα κίνητρα
και τη συ94εριφορά των κυβερνήσεων και την αλληλε4ίδρασή τους 9ε τα κίνητρα και τη συ94εριφορά του ιδιωτικού το9έα και του εκλογικού σώ9ατος, ό4ως 4ροσδιορίζονται 9έσα
α4ό τους 4ολιτικούς και οικονο9ικούς θεσ9ούς.
Σε 9ια δη9οκρατία, εάν η υιοθέτηση συγκεκρι9ένων 4ολιτικών ή 9εταρρυθ9ίσεων συναντά την αντίδραση 9εγάλου 9έρους του εκλογικού σώ9ατος ή ακό9η και οργανω9ένων
9ειοψηφικών κοινωνικών ο9άδων 9ε ειδικό 4ολιτικό βάρος, και δεν υ4άρχουν τα κατάλληλα θεσ9ικά αντίβαρα, τότε η 4ολιτική διαδικασία καταλήγει στην αναβολή, αναστολή ή
στην 9ερική 9όνο υιοθέτηση των 4ολιτικών και των 9εταρρυθ9ίσεων αυτών, 4αρά το ότι 94ορεί να είναι ε4ωφελείς για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Για 4αράδειγ9α, αν δύο ή 4ερισσότερες κοινωνικές ο9άδες 4λήττονται ασύ99ετρα α4ό 9ία κοινωνικά ωφέλι9η 9εταρρύθ9ιση ή/και την δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή, και δεν
94ορούν να 4ροσυννενοηθούν και να συ9φωνήσουν, και αν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να 4ροκαθορίσει την 4ολιτική της 4ερι9ένοντας να συ9φωνήσουν οι κοινωνικές ο9άδες,
τότε η 9εταρρύθ9ιση ή η δη9οσιονο9ικη 4ροσαρ9ογή θα αναβάλλεται ε4’ αόριστον, καθώς η κάθε κοινωνική ο9άδα θα ε94οδίζει την εφαρ9ογή της 4ολιτικής 4ου την θίγει
4ερισσότερο α4ό ότι θίγει τις υ4όλοι4ες κοινωνικές ο9άδες, ε4ιδιδό9ενη σε ένα 4όλε9ο φθοράς.
Μια άλλη 4ερί4τωση τάσης για αναβολή ή αναστολή 9ιας 9εταρρύθ9ισης ή της δη9οσιονο9ικής 4ροσαρ9ογής 4ροκύ4τει αν το κόστος είναι ά9εσο και βέβαιο ενώ το όφελος είναι
αβέβαιο και 9ελλοντικό. Τότε τα κίνητρα για την υιοθέτησή των 9εταρρυθ9ίσεων ή της 4ροσαρ9ογής α9βλύνονται, λόγω της αβεβαιότητας αναφορικά 9ε τα 4ροσδοκώ9ενα
9ελλοντικά οφέλη. Ακό9η και αν η 9εταρρύθ9ιση ή η δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή συνε4άγεται συνολικά οφέλη, ο διά9εσος ψηφοφόρος 94ορεί να 9ην την υ4οστηρίξει λόγω της
αβεβαιότητας του αν ο ίδιος θα ανήκει στους συνολικά ωφελη9ένους ή τους ζη9ιω9ένους στο 9έλλον.
Αντίστοιχα α4οτελέσ9ατα 4ροκύ4τουν αν α4ό τη 9ία 4λευρά υ4άρχει 9ια οργανω9ένη 9ειοψηφία, κάθε 9έλος της ο4οίας έχει 4ολλά να χάσει α4ό 9ία 9εταρρύθ9ιση ή/και α4ό
τη δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή, και α4ό την άλλη 9ία 9η οργανω9ένη 4λειοψηφία, κάθε 9έλος της ο4οίας έχει να κερδίσει ελάχιστα. Τα 9έλη της οργανω9ένης 9ειοψηφίας έχουν
ισχυρά κίνητρα να κινητο4οιηθούν ώστε να ε94οδίσουν τη 9εταρρύθ9ιση ή την 4ροσαρ9ογή, ενώ τα 9έλη της 4λειοψηφίας είναι σχετικά αδιάφορα. Α4οτέλεσ9α είναι να 9ην
4ραγ9ατο4οιείται η 9εταρρύθ9ιση ή η 4ροσαρ9ογή. ∆εδο9ένου ότι τα θετικά α4οτελέσ9ατα των 4ερισσοτέρων οικονο9ικών 9εταρρυθ9ίσεων διαχέονται ευρύτερα στην κοινωνία,
9ε 9ικρά οφέλη για τους 4ολλούς και σχετικά 9εγάλο κόστος για τους ά9εσα θιγό9ενους, ο 9ηχανισ9ός αυτός λειτουργεί σε 4ολλές 4ερι4τώσεις.
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Η Συνεχής Αναβολή των Αναγκαίων Μεταρρυθμίσεων από τη Δεκαετία του
1990
Ένας συνδυασ9ός αυτών των αντιστάσεων λειτούργησε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1990, όταν οι δη9οσιονο9ικές και διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις 4ου ε4ιχείρησαν διαδοχικές
κυβερνήσεις συνάντησαν 9εγάλες κοινωνικές και 4ολιτικές αντιδράσεις. Παρά το ότι, στην ε4ιφάνεια τουλάχιστον, σχεδόν όλοι ε9φανίζονταν να ε4ιθυ9ούν την ένταξη της Ελλάδας στην
ευρωζώνη, ελάχιστοι ε9φανίζονταν διατεθει9ένοι να υ4οστηρίξουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές και δη9οσιονο9ικές 9εταρρυθ9ίσεις όταν έφθανε η ώρα να εφαρ9οστούν.
Jς α4οτέλεσ9α, το βάρος της 4ροσαρ9ογής έ4εσε κυρίως στη νο9ισ9ατική 4ολιτική και την 4τώση των 4ληθωριστικών 4ροσδοκιών, του 4ληθωρισ9ού και των ονο9αστικών ε4ιτοκίων. Η
νο9ισ9ατική 4ροσαρ9ογή δεν ανεστάλη κυρίως λόγω της 4ολιτικής ανεξαρτησίας της Τρά4εζας της Ελλάδας, η ο4οία ενισχύθηκε 9ετά την υιοθέτηση α4ό την Ελλάδα της συνθήκης του
Maastricht. ∆ιαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις και 4ρωτογενής δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή υ4ήρξαν κυρίως έως το 1994, λόγω της αίσθησης του ε4είγοντος 4ου δη9ιούργησε η οικονο9ική και
δη9οσιονο9ική κρίση του 1989-1990. Jστόσο, η ταχεία 4ολιτική φθορά και 4τώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη έγινε ‘9άθη9α’ για τους διαδόχους της, και έτσι στα ε4ό9ενα χρόνια
ε4ιβραδύνθηκε ή και ανεστάλη τόσο η 4εραιτέρω 4ρωτογενής δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή όσο και οι διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις 4ου συνε4άγονταν ση9αντικό 4ολιτικό κόστος ή
δη9ιουργούσαν έντονες αντιδράσεις, ακό9η και α4ό ε4ιχειρη9ατικές ή συνδικαλιστικές 9ειοψηφίες. Μετά το 1994 η 4εραιτέρω 9είωση των δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων βασίστηκε
α4οκλειστικά σχεδόν στην σταδιακή 9είωση των δα4ανών για την εξυ4ηρέτηση του δη9οσίου χρέους, ως α4οτέλεσ9α της 9είωσης των ονο9αστικών ε4ιτοκίων, λόγω της 4τωτικής τάσης
του 4ληθωρισ9ού και των 4ληθωριστικών 4ροσδοκιών 4ου 4ροκάλεσε η 4εριοριστική νο9ισ9ατική 4ολιτική. Ένα 9έρος της ε4ίσης βασίστηκε και στη χρήση της ‘δη9ιουργικής λογιστικής’,
η ο4οία θεωρήθηκε τότε ότι, βραχυχρόνια τουλάχιστον, δεν συνε4αγόταν 4ολιτικό ή κοινωνικό κόστος. ∆εν υ4ήρξε κα99ία σχεδόν 4εραιτέρω 4ρωτογενής δη9οσιονο9ική 4ροσαρ9ογή 9ετά
το 1994.
Το 9είγ9α αυτό, 9ιας σχετικά ε4εκτατικής δη9οσιονο9ικής και εισοδη9ατικής 4ολιτικής και 9ιας σχετικά 4εριοριστικής νο9ισ9ατικής 4ολιτικής είχε ως ανα4όφευκτο α4οτέλεσ9α και την
4εραιτέρω ση9αντική ε4ιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας. Λόγω της 4ολιτικής της ‘σκληρής δραχ9ής’ η 9είωση του 4ληθωρισ9ού των τι9ών 4ροηγείτο της
9είωσης του 4ληθωρισ9ού των 9ισθών, 9ε α4οτέλεσ9α να 9ειώνεται συνεχώς η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονο9ίας. Ε4ι4λέον, δεν υ4ήρξαν 4αρά ελάχιστες
διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις 4ου να συ9βάλλουν στη βελτίωση της 4αραγωγικότητας της εργασίας ή της συνολικής 4αραγωγικότητας των συντελεστών.
Η Ελλάδα 4έτυχε 9εν να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ στο τέλος αυτού του κύκλου, αλλά τα δη9οσιονο9ικά 4ροβλή9ατα 4αρέ9εναν 9εγάλα, ενώ ταυτόχρονα τα 4ροβλή9ατα διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της οικονο9ίας είχαν οξυνθεί.
Μετά την ένταξη στη ευρωζώνη, τα κίνητρα για αναβολή ή αναστολή των κοινωνικά ωφέλι9ων 9εταρρυθ9ίσεων α9βλύνθηκαν ακό9η 4αρα4άνω, λόγω και του διλή99ατος του Mundell.
Έ4ρε4ε να υ4άρξει η κρίση του 2010 και να ε4ιβληθούν στην Ελλάδα α4ό την τρόϊκα 9ερικές α4ό τις 4ολιτικά 4ιο ε4ώδυνες 4ροσαρ9ογές και 9εταρρυθ9ίσεις. Jστόσο, λόγω των τεχνικών
αδυνα9ιών των 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής 4ου εφαρ9όστηκαν 9ετά την κρίση, αλλά και της αντίστασης των ελληνικών κυβερνήσεων της 4εριόδου αυτής να υιοθετήσουν τη λογική
αυτών των 4ρογρα99άτων ή να 4ροτείνουν ένα εναλλακτικό 4ρόγρα99α, το α4οτέλεσ9α των 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής υ4ήρξε η 9εγάλη καθίζηση της ελληνικής οικονο9ίας.
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Οι Θεσμικές Αδυναμίες της Ευρωζώνης
Ση9αντικό ρόλο στην ελληνική κρίση έ4αιξαν ε4ίσης και οι θεσ9ικές αδυνα9ίες και ασυ99ετρίες της ίδιας της ευρωζώνης
και των ευρω4αϊκών 9ηχανισ9ών αντι9ετώ4ισης κρίσεων.
Η ευρωζώνη 4αρουσιάζει ιδιαίτερες αδυνα9ίες ως νο9ισ9ατική ένωση. Χαρακτηρίζεται α4ό ιδιαίτερες οικονο9ικές
ασυ99ετρίες 9εταξύ των κρατών 9ελών 4ου την α4οτελούν και χα9ηλή διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζο9ένων.
Ε4ι4λέον ούτε είχε ούτε έχει α4οκτήσει έναν ε4αρκή ο9οσ4ονδιακό 4ροϋ4ολογισ9ό 4ου να 94ορεί να α4ορροφά 9έρος
των ασύ99ετρων οικονο9ικών διαταραχών στις διάφορες χώρες 4ου την α4οτελούν, και, ε4ι4λέον, δεν ε4ιτρέ4ει στην
κεντρική της τρά4εζα, την Ευρω4αϊκή Κεντρική Τρά4εζα (ΕΚΤ) να λειτουργεί ελεύθερα ως δανειστής ύστατης 4ροσφυγής
στα κράτη-9έλη της σε 4εριόδους κρίσης. Η ευρωζώνη δεν ήταν καν 9ία τρα4εζική ένωση.
Οι αδυνα9ίες αυτές έ4αιξαν ση9αντικό ρόλο στο ξέσ4ασ9α και στη 9ετάδοση της κρίσης. Αξίζει να ση9ειωθεί ότι τα
δίλη99ατα του Mundell και τα 4ολιτικά ε94όδια στις 9εταρρυθ9ίσεις δεν αντι9ετω4ίστηκαν 9όνο α4ό την Ελλάδα, αλλά
α4ό όλες τις οικονο9ίες της 4εριφέρειας της ευρωζώνης, ό4ως η Ισ4ανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Τα δίλη99ατα δε
αυτά α4οδείχθηκαν οξύτερα στην 4ερί4τωση της ευρωζώνης σε σχέση 9ε άλλες 4εριοχές του κόσ9ου, λόγω των θεσ9ικών
και διαρθρωτικών αδυνα9ιών και ασυ99ετριών της.
Jστόσο, 4αρα9ένει γεγονός ότι η Ελλάδα είχε διαχρονικά βαθύτερες και 4ιο σοβαρές 9ακροοικονο9ικές ανισορρο4ίες και
διαρθρωτικές αδυνα9ίες α4ό τις υ4όλοι4ες οικονο9ίες της 4εριφέρειας της ευρωζώνης.
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Η Κρίση της Πανδημίας
Σε κάθε 4ερί4τωση, και ενώ η ελληνική οικονο9ία έδειχνε να έχει ξε4εράσει την 4ερίοδο της ‘9εγάλης καθίζησης’ και να έχει εισέλθει α4ό το 2017 σε 9ία 4ερίοδο ή4ιας ανάκα9ψης, το
2020 ξέσ4ασε 9ια νέα 9εγάλη διεθνής οικονο9ική κρίση, λόγω της 4ανδη9ίας του κορονοϊού (Covid-19). H κρίση αυτή, η ο4οία βρίσκεται ακό9η σε εξέλιξη, είναι δυνητικά το ίδιο
σοβαρή, αν όχι σοβαρότερη α4ό τη διεθνή χρη9ατο4ιστωτική κρίση του 2008-2009.
Η 4ανδη9ία και τα 9έτρα 4εριορισ9ού 4ου έχει α4αιτήσει έχουν διαταράξει βαθιά την 4αγκόσ9ια και, βεβαίως, και την ελληνική οικονο9ία. Jς α4οτέλεσ9α των 4εριοριστικών 9έτρων
για την αντι9ετώ4ιση της 4ανδη9ίας, η 4αγκόσ9ια ζήτηση, οι 4αγκόσ9ιες εφοδιαστικές αλυσίδες, η 4ροσφορά εργασίας, η βιο9ηχανική 4αραγωγή, το εξωτερικό ε94όριο και οι ροές
κεφαλαίων έχουν συρρικνωθεί ση9αντικά. Α4ό την άλλη, η 9είωση της 4αγκόσ9ιας 4ροσφοράς και η αύξηση της ζήτησης 9έσω της δη9οσιονο9ικής νο9ισ9ατικής 4ολιτικής έχει
οδηγήσει σε ση9αντική αύξηση του 4ληθωρισ9ού. Η 4ανδη9ία έ4ληξε καίρια τόσο την ευρω4αϊκή όσο και την ελληνική οικονο9ία σε 9ία 4ερίοδο 4ου εξακολουθούσαν να είναι
ευάλωτες σε νέες διαταραχές.
Το θετικό είναι ότι στην τελευταία αυτή κρίση η Ελλάδα δεν ήταν 4ολιτικά α4ο9ονω9ένη, ό4ως συνέβη στις αρχές του 2010. Jστόσο, ο αντίκτυ4ος της κρίσης και ο τρό4ος 9ε τον ο4οίο
ε4ηρέασε και θα ε4ηρεάσει τα διάφορα κράτη-9έλη θα είναι κάθε άλλο 4αρά συ99ετρικός.
Για 9ία ακό9η φορά, ό4ως συνέβη και το 2010, η ΕΕ και η ευρωζώνη α4οδείχθηκαν σχετικά ανέτοι9ες για την α4οτελεσ9ατική α4ό κοινού αντι9ετώ4ιση 9ιας 9εγάλης διεθνούς
οικονο9ικής κρίσης. Οι αναγκαίες 9εταρρυθ9ίσεις στη λειτουργία της ευρωζώνης 9ετά τη διεθνή χρη9ατο4ιστωτική κρίση είχαν α4ό καιρού 4αρα4ε9φθεί στις ευρω4αϊκές καλένδες.
Είναι 4άντως ση9αντικό ότι, σε αντίθεση 9ε το 2010, όταν το κόστος της 4ροσαρ9ογής 9ετακυλίθηκε στις οικονο9ίες της 4εριφέρειας, το 2020 οι χώρες της ΕΕ συ9φώνησαν τελικά στη
δη9ιουργία ενός ση9αντικού νέου 4ροσωρινού κοινοτικού 9ηχανισ9ού αντι9ετώ4ισης της κρίσης. Με τη συ9φωνία για το Τα9είο Ανάκα9ψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και άλλες
4ρωτοβουλίες ύψους 750 δις δη9ιουργήθηκε ένας 4ροσωρινός 9ηχανισ9ός για την α4ό κοινού αντι9ετώ4ιση της τελευταίας αυτής κρίσης. Αυτό α4οτελεί 9ία θετική, έστω και
4εριορισ9ένης ε9βέλειας 4ρωτοβουλία 4ρος τη σωστή κατεύθυνση.
Η οικονο9ία της Ελλάδας έχει ήδη 4ληγεί σοβαρά α4ό την 4ανδη9ία, τα αντί9ετρα 4ου ελήφθησαν για τον 4εριορισ9ό της εξά4λωσής της α4ό τις αρχές του 2020 καθώς και α4ό τη νέα
4αγκόσ9ια ύφεση. Ο αντίκτυ4ος στην ελληνική οικονο9ία υ4ήρξε 9εγάλος λόγω της ση9ασίας του το9έα του τουρισ9ού και το 4ολύ υψηλό 9ερίδιο στην ελληνική 4αραγωγή των 4ολύ
9ικρών ε4ιχειρήσεων του το9έα των υ4ηρεσιών, οι ο4οίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Παρά τα ά9εσα 9έτρα στήριξης της οικονο9ίας, η ισχυρή συρρίκνωση της 4αραγωγής ε4ηρέασε
τελικά και την α4ασχόληση. Ε4ι4λέον, τόσο η ύφεση όσο και το δη9οσιονο9ικό κόστος των 9έτρων για την αντι9ετώ4ιση της κρίσης έχουν οδηγήσει σε ένα ση9αντικό δη9οσιονο9ικό
έλλει99α και εκ νέου άνοδο του δη9οσίου χρέους σε σχέση 9ε το ΑΕΠ.
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Προοπτικές Ανάκαμψης
Η κρίση της 4ανδη9ίας βρίσκεται ακό9η σε εξέλιξη, και οι 4ροβλέψεις είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Η συλλογική 4ροσ4άθεια σε ευρω4αϊκό ε4ί4εδο, 9ε το Τα9είο
Ανάκα9ψης και Ανθεκτικότητας, η ο4οία συνε4άγεται 9ία όχι α9ελητέα 9εταφορά 4όρων 4ρος την ελληνική οικονο9ία ασφαλώς θα βοήθησει. Jστόσο, α4αιτούνται και
άλλες ση9αντικές 4ρωτοβουλίες και 9εταρρυθ9ίσεις σε εθνικό ε4ί4εδο, 9έσω ενός 4ρογρά99ατος 4ροσαρ9ογής για 9ία 9ονι9ότερη ανάκα9ψη της ελληνικής οικονο9ίας,
η ο4οία ακό9η και 4ριν την κρίση δεν ανέκα94τε ικανο4οιητικά α4ό τη 9εγάλη καθίζηση της 4εριόδου 2010-2016.
Τα στοιχεία για την εξέλιξη του 4ραγ9ατικού και του δυνητικού ΑΕΠ της Ελλάδας στην 4ερίοδο 9ετά τη 9ετα4ολίτευση, και οι τελευταίες 4ροβλέψεις της Ε4ιτρο4ής της ΕΕ
για την 4ερίοδο έως το 2023 4αρουσιάζονται στο ∆ιάγρα99α 17.
Μετά τα 9έσα της δεκαετίας του 1980, υ4ήρξαν 4έντε κύκλοι 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής. Τα 4ρογρά99ατα αυτά δεν α4έδωσαν τα ανα9ενό9ενα και δεν κατόρθωσαν να
δη9ιουργήσουν τις συνθήκες για 9ία ισχυρή και διατηρήσι9η ανάκα9ψη της ελληνικής οικονο9ίας. Τα 4ερισσότερα α4ό αυτά υ4ήρξαν βραχύβια, ανατρέ4ονταν σε
4ροεκλογικές 4εριόδους, ενώ χαρακτηρίζονταν γενικότερα α4ό ση9αντικούς 4ολιτικούς 4εριορισ9ούς, τους ο4οίους ήδη έχου9ε αναλύσει. Α4ό την άλλη, τα 4ρογρά99ατα
σύγκλισης της 4εριόδου 1993-1999 και τα 4ρογρά99ατα 4ροσαρ9ογής της 4εριόδου 2010-2018, τα ο4οία ε4ιβλήθηκαν α4ό το εξωτερικό, ήταν 9εγαλύτερα σε διάρκεια και
αντι9ετώ4ιζαν λιγότερους 4ολιτικούς 4εριορισ9ούς, χαρακτηρίζονταν α4ό 9εγάλες σχεδιαστικές αδυνα9ίες και, σε κάθε 4ερί4τωση, εφαρ9όστηκαν 9όνο 9ερικώς.
Παρά το ότι 4ροβλέ4εται α4ό την Ευρω4αϊκή Ε4ιτρο4ή ότι το 2023 το 4ραγ9ατικό ΑΕΠ θα έχει ανακά9ψει α4ό τα ε4ί4εδα του 2020 και θα έχει 4ροσεγγίσει το δυνητικό
ΑΕΠ, η ανάκα9ψη αυτή δεν 94ορεί να θεωρείται ικανο4οιητική, 9ε δεδο9ένο ότι 9ετά την κρίση του 2010 έχει υ4άρξει και ση9αντική 4τώση στο δυνητικό ΑΕΠ.
Το κύριο ερώτη9α 4ου τίθεται σή9ερα, εν όψει και της εξόδου της χώρας α4ό την κρίση της 4ανδη9ίας, είναι εάν η Ελλάδα 94ορεί να αλλάξει 4ορεία και να υιοθετήσει
4ολιτικές 4ου θα οδηγήσουν σε ισχυρή και βιώσι9η ανάκα9ψη της οικονο9ίας, χωρίς διευρυ9ένα ελλεί99ατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις άλλες
9ακροοικονο9ικές ανισορρο4ίες των δεκαετιών 9ετά τη 9ετα4ολίτευση και την ένταξη στην ΕΕ.
Προϋ4όθεση για αυτό είναι να αντι9ετω4ιστούν στη ρίζα τους οι διαρθρωτικές και θεσ9ικές αδυνα9ίες της ελληνικής οικονο9ίας, 4ου α4οτελούν την κυριότερη τροχο4έδη
για την ε4άνοδο της ελληνικής οικονο9ίας σε 9ία ανα4τυξιακή τροχιά.
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Διάγραμμα 17
Η Εξέλιξη του Πραγματικού και του Δυνητικού ΑΕΠ και τα Προγράμματα Προσαρμογής

Γιώργος Αλογοσκούφης, Πριν και Μετά το Ευρώ: Οι Κύκλοι της Μετα+ολίτευσης και η Ελληνική Οικονο&ία, 2022

59

Διαρθρωτικές Αδυναμίες της Ελληνικής Οικονομίας
Στο ευρύτερο οικονο9ικό 4εδίο οι διαρθρωτικές και θεσ9ικές αδυνα9ίες της ελληνικής οικονο9ίας
4αρα9ένουν 9εγάλες και αφορούν σε έξι κυρίως 4εριοχές:
1. Αγορές Αγαθών και Υ4ηρεσιών
2. Αγορά Εργασίας και οι Συλλογικές ∆ια4ραγ9ατεύσεις
3. Το Χρη9ατο4ιστωτικό Σύστη9α
4. ∆η9όσια ∆ιοίκηση και ∆η9όσιος Το9έας
5. Φορολογικό και Προνοιακό Σύστη9α
6. Εκ4αιδευτικό Σύστη9α
Αυτές είναι και οι 4εριοχές στις ο4οίες θα 4ρέ4ει να ε4ικεντρωθούν εφεξής οι κυριότερες
9εταρρυθ9ίσεις
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Οι Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
Οι αγορές αγαθών και υ4ηρεσιών στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται α4ό έλλειψη
ανταγωνισ9ού και ένα εξαιρετικά 4εριορισ9ένο φάσ9α 4αραγό9ενων αγαθών και
υ4ηρεσιών. Οι 4ερισσότεροι 4αραγωγικοί κλάδοι έχουν έντονα ολιγο4ωλιακή ή ακό9η
και 9ονο4ωλιακή διάρθρωση, κάτι 4ου ενισχύεται α4ό το 9εγάλο 9έγεθος του δη9οσίου
το9έα, τα ε94όδια εισόδου νέων ε4ιχειρήσεων σε 4ολλούς 4αραγωγικούς κλάδους και
την αδυνα9ία του δη9οσίου να εφαρ9όσει 9ία α4οτελεσ9ατική 4ολιτική ανταγωνισ9ού
Ε4ι4λέον, λόγω της συνεχούς σχεδόν ε4ιδείνωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονο9ίας, οι εξαγωγικοί κλάδοι ή οι κλάδοι υ4οκατάστασης των εισαγωγών
συρρικνώνονται ε4ί τέσσερεις τουλάχιστον δεκαετίες 4ρος όφελος των κλάδων των 9η
ε94ορευσί9ων διεθνώς αγαθών και υ4ηρεσιών 4ου κυριαρχούν 4λέον στην ελληνική
4αραγωγή.
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Η Αγορά Εργασίας και οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
Η συρρίκνωση των κλάδων των διεθνώς ε94ορευσί9ων αγαθών και υ4ηρεσιών ε4ιταχύνθηκε λόγω και της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Ο
θεσ9ός των ελεύθερων συλλογικών δια4ραγ9ατεύσεων στον ιδιωτικό το9έα α4έτυχε στο να α4οτρέψει την ταχεία και σχεδόν συνεχή
ε4ιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο9ίας.
Το σχετικά 9ικρό 9έγεθος των κλάδων 4αραγωγής διεθνώς ε94ορευσί9ων αγαθών και η συνακόλουθη χα9ηλή δια4ραγ9ατευτική τους δύνα9η
στα 4λαίσια των συλλογικών δια4ραγ9ατεύσεων, οδηγούσαν νο9οτελειακά σε αυξήσεις 9ισθών 4έραν των ορίων 4ου 4ροσδιορίζονταν α4ό την
αύξηση της 4αραγωγικότητας της εργασίας. Στη δεκαετία του 1980, και λόγω της χαλαρής νο9ισ9ατικής και συναλλαγ9ατικής 4ολιτικής, αυτό
οδηγούσε σε ένα φαύλο κύκλο 9ισθολογικών αυξήσεων, υ4οτι9ήσεων και 4ληθωρισ9ού. Μετά την υιοθέτηση της 4ολιτικής της ‘σκληρής
δραχ9ής’ α4ό τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αυτό οδήγησε σε ένα φαύλο κύκλο συνεχούς ε4ιδείνωσης της διεθνούς ανταγωνιστικοτήτας των
κλάδων αυτών και της ελληνικής οικονο9ίας στο συνολό της, 4εραιτέρω 9είωση του 9εγέθους και της δια4ραγ9ατευτικής δύνα9ης των κλάδων
4αραγωγής διεθνώς ε94ορευσί9ων αγαθών, και ούτω καθεξής, σε ένα φαύλο κύκλο.
Η διαδικασία αυτή ε4ιδεινωνόταν σε κρίσι9ες 4εριόδους, ιδιαίτερα σε 4εριόδους εκλογών, και α4ό τις υψηλές αυξήσεις 9ισθών στον ευρύτερο
δη9όσιο το9έα. Οι αυξήσεις 9ισθών στην κεντρική κυβέρνηση ήταν α4οτέλεσ9α της εισοδη9ατικής 4ολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης και
υ4όκειτο στα ίδια 4ολιτικά κίνητρα και 4ιέσεις 4ου ε4ηρέαζαν και τη γενικότερη δη9οσιονο9ική 4ολιτική. Ε4ι4λέον, 9ετά το 1990, οι αυξήσεις
9ισθών στις δη9όσιες ε4ιχειρήσεις και οργανισ9ούς (∆ΕΚΟ) δεν καθορίζονταν ά9εσα α4ό την κυβερνητική εισοδη9ατική 4ολιτική, αλλά ήταν
α4οτέλεσ9α συλλογικών δια4ραγ9ατεύσεων 9εταξύ αδύνα9ων διοικήσεων, κο99ατικά εξαρτώ9ενων α4ό την εκάστοτε κυβέρνηση, και των
ισχυρών συνδικάτων του ευρύτερου δη9όσιου το9έα. Αυτές οι αδυνα9ίες του 4ροσδιορισ9ού των 9ισθών στον δη9όσιο το9έα είχαν ως
α4οτέλεσ9α συχνά υ4ερβολικά υψηλές αυξήσεις των ονο9αστικών α4οδοχών των δη9οσίων υ4αλλήλων, 9ε δυσ9ενείς συνέ4ειες τόσο για τη
διεθνή ανταγωνιστικότητα, καθώς οδηγούσαν σε υψηλότερες αυξήσεις 9ισθών στον ιδιωτικό το9έα, όσο και για τη δη9οσιονο9ική ισορρο4ία.
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Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Το χρη9ατο4ιστωτικό σύστη9α ε4ίσης χαρακτηρίζεται α4ό 9εγάλες διαρθρωτικές αδυνα9ίες. Στην δεκαετία του 1980, και 4ριν τη α4ελευθέρωση του στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, το χρη9ατο4ιστωτικό σύστη9α λειτουργούσε ως εξάρτη9α της κυβέρνησης και του δη9οσίου το9έα, λόγω της κυριαρχίας
των 9εγάλων κρατικών τρα4εζών. Το χρη9ατο4ιστωτικό σύστη9α συνέβαλε καθοριστικά στην 4ληθωριστική χρη9ατοδότηση των 9εγάλων
δη9οσιονο9ικών ελλει99άτων και στη χρησι9ο4οίηση των α4οτα9ιεύσεων του ιδιωτικού το9έα για τη χρη9ατοδότηση των συνεχώς αυξανό9ενων
δη9οσίων δα4ανών και των ∆η9οσίων Ε4ιχειρήσεων και Οργανισ9ών (∆ΕΚΟ). Μετά την α4ελευθέρωσή του, και 4αρά την συνεχιζό9ενη 4αρουσία
9εγάλων δη9οσίων τρα4εζών, η 4λήρης εξάρτηση α4ό την εκάστοτε κυβέρνηση χαλάρωσε.
Jστόσο 9ε την α4ελευθέρωση του χρη9ατο4ιστωτικού συστή9ατος τα 4ροβλή9ατα δεν αντι9ετω4ίστηκαν, καθώς ανέκυψαν θέ9ατα ανε4αρκούς
ε4ο4τείας. Η ανε4αρκής ε4ο4τεία τόσο των ε94ορικών τρα4εζών όσο και του Χρη9ατιστηρίου Αξιών Αθηνών οδήγησε αφενός 9εν στη ‘φούσκα’ του
Χρη9ατιστηρίου του 1999, και αφετέρου στην χρη9ατο4ιστωτική έκρηξη της 4εριόδου 1998-2008, 9ετά τη 9εγάλη 4τώση των 4ραγ9ατικών ε4ιτοκίων και
την αύξηση της ‘9όχλευσης’ των ε94ορικών τρα4εζών 4ου 4ροκάλεσε η ένταξη στην ευρωζώνη.
Η ανε4αρκής ε4ο4τεία και η 4ολιτική ανοχή, αν όχι ενθάρρυνση, της χρη9ατο4ιστωτικής έκρηξης και της ‘φούσκας’ του χρη9ατιστηρίου, οδήγησε 9ετά
την ένταξη στην ευρωζώνη στη ενίσχυση και διεύρυνση των 9ακροοικονο9ικών ανισορρο4ιών της ελληνικής οικονο9ίας και ειδικότερα στη διεύρυνση των
9εγάλων ελλει99άτων του εξωτερικού ισοζυγίου και τη συσσώρευση εξωτερικού χρέους.
Μετά την κρίση του 2010, και κατά τη διάρκεια της εφαρ9ογής των διαδοχικών 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής, οι ε94ορικές τρά4εζες αντι9ετώ4ισαν
4ροβλή9ατα κεφαλαιακής ε4άρκειας για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, λόγω της ‘α4ο9όχλευσης’ (deleveraging) 4ου 4ροκάλεσε η κρίση, δεύτερον, λόγω
της ‘α4ο9είωσης’ της αξίας των ο9ολόγων του δη9οσίου το 2012 9ε το λεγό9ενο PSI, το ο4οίο α4οσταθερο4οίησε ακό9η 4ερισσότερο τους ισολογισ9ούς
των τρα4εζών, και, τρίτον, λόγω της 9εγάλης και 4αρατετα9ένης ύφεσης η ο4οία είχε ως α4οτέλεσ9α τη δρα9ατική αύξηση των 9η εξυ4ηρετού9ενων
δανείων. Αυτές οι συνεχιζό9ενες έως και σή9ερα αδυνα9ίες του χρη9ατο4ιστωτικού συστή9ατος οδήγησαν τόσο στην ενίσχυση των συνθηκών 4ου
οδήγησαν στην κρίση του 2010, όσο και στη 9εγάλη ένταση, τη διάρκεια και το 9εγάλο κόστος της ύφεσης 9ετά το ξέσ4ασ9α της κρίσης.
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Η Δημόσια Διοίκηση και ο Δημόσιος Τομέας
Μία α4ό τις 9εγαλύτερες ίσως διαρθρωτικές αδυνα9ίες της ελληνικής οικονο9ίας είναι η
ανα4οτελεσ9ατικότητα της δη9όσιας διοίκησης σε συνδυασ9ό 9ε τον εκτετα9ένο οικονο9ικό ρόλο του
κράτους. Η ανα4οτελεσ9ατικότητα αυτή έχει ση9αντικές αρνητικές ε4ι4τώσεις τόσο για τη λειτουργία
των βασικών κρατικών λειτουργιών, όσο και για το φορολογικό σύστη9α, τον ρυθ9ιστικό ρόλο του
κράτους και την λειτουργία των δη9όσιων ε4ιχειρήσεων και οργανισ9ών. Ιδιαίτερα 4ροβλή9ατα
δη9ιουργεί η ανα4οτελεσ9ατικότητα αυτή και για το κράτος 4ρόνοιας, την κοινωνική ασφάλιση και το
εκ4αιδευτικό σύστη9α της χώρας.
Τα δύο ση9αντικότερα 4ροβλή9ατα του δη9όσιου το9έα είναι η χα9ηλή α4οτελεσ9ατικότητα και
4αραγωγικότητα και η διαφθορά. Και τα δύο αυτά 4ροβλή9ατα ε4ιδεινώθηκαν στα τριάντα χρόνια
4ριν α4ό την κρίση του 2010 λόγω της ε4ικράτησης του κο99ατισ9ού αντί της αξιοκρατίας.
Α4οτέλεσ9α υ4ήρξε η γιγάντωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και η εκτετα9ένη
φοροδιαφυγή. Τα 4ροβλή9ατα αυτά, ακό9η και 9ετά την εφαρ9ογή των 4ρογρα99άτων 4ροσαρ9ογής,
εξακολουθούν να α4οτελούν 9εγάλη τροχο4έδη για την ανάκα9ψη της ελληνικής οικονο9ίας.
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Το Φορολογικό και Προνοιακό Σύστημα
Ένα α4οτελεσ9ατικό φορολογικό σύστη9α 4ρέ4ει να συγκεντρώνει ε4αρκή έσοδα 9ε τις λιγότερες
δυνατές στρεβλώσεις στην α4οτελεσ9ατικότητα της κατανο9ής των 4όρων στην οικονο9ία, και
4αράλληλα να συ9βάλλει στη δικαιότερη διανο9ή του εισοδή9ατος και του 4λούτου.
Κάτι αντίστοιχο 4ρέ4ει να συ9βαίνει και 9ε ένα σύστη9α κοινωνικής 4ρόνοιας. Θα 4ρέ4ει να συ9βάλει
στη δικαιότερη διανο9ή του εισοδή9ατος και του 4λούτου, 9ε τις 9ικρότερες δυνατές δα4άνες και τις
λιγότερες δυνατές στρεβλώσεις στην α4οτελεσ9ατικότητα κατανο9ής των 4όρων.
Το φορολογικό και 4ρονοιακό σύστη9α στην Ελλάδα είναι τόσο 4ερί4λοκο και αδιαφανές ώστε εκτός των
υ4ολοί4ων στρεβλώσεων 4ου 4ροκαλεί στα κίνητρα για εργασία, α4οτα9ίευση, ε4ένδυση και ε4ενδυτική
δραστηριότητα, να χαρακτηρίζεται και α4ό 4ολύ 9εγάλη έκταση φοροδιαφυγής και φοροα4οφυγής. Και
9ε τις δύο αυτές 9ορφές 9η συ99όρφωσης το κόστος 9ετατο4ίζεται στα άτο9α 9ε 4ηγές εισοδή9ατος 4ου
δεν 94ορούν να α4οκρυβούν, ό4ως οι α4οδοχές των εργαζο9ένων στην ‘ε4ίση9η’ οικονο9ία. Η
9ετατό4ιση αυτή υ4ονο9εύει την κοινωνική α4οδοχή του συστή9ατος, 9ε α4οτέλεσ9α η φοροδιαφυγή και
η φοροα4οφυγή να γενικεύονται και να 9ην θεωρούνται κοινωνικά α4αράδεκτες δραστηριότητες.
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Το Εκπαιδευτικό Σύστημα
Παρά τα υψηλά 4οσοστά των Ελλήνων 4ου ολοκληρώνουν τον κύκλο της δευτεροβάθ9ιας εκ4αίδευσης, τα
εκ4αιδευτικά α4οτελέσ9ατα στην Ελλάδα, ό4ως 9ετρώνται 9ε τα α4οτελέσ9ατα των εξετάσεων PISA για τα
9αθη9ατικά, τις ε4ιστή9ες και την ανάγνωση είναι ση9αντικά χα9ηλότερα του 9έσου όρου της ΕΕ και του
ΟΟΣΑ. Η διαφορά αυτή αντικατο4τρίζει τη χα9ηλή α4οτελεσ9ατικότητα του ελληνικού εκ4αιδευτικού
συστή9ατος, και αντανακλάται ανά9εσα στα άλλα και στη χα9ηλότερη 4αραγωγικότητα του 9έσου Έλληνα
εργαζο9ένου.
Ε4ι4λέον, η συ99ετοχή σε 4ρογρά99ατα ε4αγγελ9ατικής εκ4αίδευσης και κατάρτισης (ΠΕΕΚ) 4αρα9ένει
σχετικά χα9ηλή, ενώ και τα ελληνικά 4ανε4ιστή9ια, η τριτοβάθ9ια εκ4αίδευση, αντι9ετω4ίζει ση9αντικά
4ροβλή9ατα λόγω του κρατικού 9ονο4ωλίου και της ανε4αρκούς χρη9ατοδότησης τους.
Υ4άρχει 9εγάλη δυνατότητα βελτίωσης της 4οιότητας και των α4οτελεσ9άτων του εκ4αιδευτικού
συστή9ατος. Άλλωστε, σύ9φωνα 9ε τον ΟΟΣΑ, 9ετά την 4ροσαρ9ογή του χρόνου στην εκ4αίδευση για το
ε4ί4εδο των δεξιοτήτων των νέων ενηλίκων, η Ελλάδα κατατάσσεται 9όνο 4άνω α4ό την Τουρκία στις χώρες
του Οργανισ9ού. Η 4ρόσθετη εκ4αίδευση αυξάνει τους 9ισθούς ή την 4ιθανότητα εύρεσης εργασίας στην
Ελλάδα 4ολύ λιγότερο α4ό τις 4ερισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.
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Εξωστρεφής Ανάκαμψη Εντός της Ζώνης του Ευρώ
Η Ελλάδα δεν έχει άλλη ε4ιλογή α4ό το α4οδεχθεί ότι, 4αρα9ένοντας 9έλος της ευρωζώνης θα 4ρέ4ει να
αντι9ετω4ίσει αυτές τις 9εγάλες διαρθρωτικές αδυνα9ίες της οικονο9ίας και να 4ροσαρ9όσει τη δη9οσιονο9ική και
διαρθρωτική της 4ολιτική 9ε τρό4ο 4ου να συνδυάζει εφεξής την εσωτερική 9ε την εξωτερική 9ακροοικονο9ική
ισορρο4ία.
Το στοίχη9α για την ελληνική οικονο9ία σή9ερα, κατά και 9ετά την αντι9ετώ4ιση των ε4ι4τώσεων α4ό την
4ανδη9ία του κορωνοϊού, είναι η υιοθέτηση ενός 4ρογρά99ατος ανάκα9ψης της οικονο9ίας το ο4οίο δεν θα βασίζεται
στον υ4ερβολικό δανεισ9ό α4ό το εξωτερικό.
Για να ε4ιτευχθεί αυτό είναι ση9αντικό η ανάκα9ψη να είναι εξωστρεφής, ώστε να 9η συνοδευτεί 9ε εκ νέου
διεύρυνση των ελλει99άτων του εξωτερικού ισοζυγίου, ό4ως συνέβη στη δεκαετία 9ετά την ένταξη στη ζώνη του
ευρώ. Ε4ίσης, η ανάκα9ψη θα 4ρέ4ει να ε4ιδιωχθεί εντός της ζώνης του ευρώ, 4αρά τους 4εριορισ9ούς 4ου
συνε4άγεται η συ99ετοχή της Ελλάδας σε αυτήν.
Η έξοδος α4ό το ευρώ δεν α4οτελεί λύση, καθώς αφενός συνε4άγεται 9εγάλους κινδύνους οικονο9ικής κατάρρευσης
κατά τη διαδικασία της 9ετάβασης σε ένα, εκ των 4ραγ9άτων, 4ιο αδύνα9ο εθνικό νό9ισ9α, και, 4ιο 9εσοχρόνια, τον
κίνδυνο ε4ιστροφής στο στασι9ο4ληθωρισ9ό και την οικονο9ική α4οσταθερο4οίηση της δεκαετίας του 1980.
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Σύγκριση Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ισπανίας
Άλλωστε, ό4ως φαίνεται και στο ∆ιάγρα99α 17, το 4ρόβλη9α της ανε4αρκούς ανά4τυξης της Ελλάδας 9ετά τη δεύτερη 4ετρελαϊκή κρίση των τελών της δεκαετίας του 1970
4ροϋ4ήρχε της ένταξης της Ελλάδας στην ευρωζώνη.
Στο ∆ιάγρα99α 18 4αρουσιάζεται η συγκριτική εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, της Ισ4ανίας και της Πορτογαλίας, ως 4οσοστού του 9έσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ των
οικονο9ιών της ευρωζώνης των αρχικών 12 χωρών. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 9ετριέται σε 9ονάδες ισοδύνα9ης αγοραστικής δύνα9ης (ΙΑ∆). Η Ελλάδα είχε καλύτερες ε4ιδόσεις τόσο
α4ό το 9έσο όρο των χωρών της ευρωζώνης όσο και α4ό τις άλλες δύο χώρες του ευρω4αϊκού νότου έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Jστόσο, έκτοτε 4αρουσίασε ση9αντική
ανα4τυξιακή υστέρηση σε σχέση τόσο α4ό το 9έσο όρο των χωρών της ευρωζώνης όσο και 9ε την Ισ4ανία και την Πορτογαλία.
Το 1960, το κατά κεφαλήν 4ροϊόν της Ελλάδας βρισκόταν στο 61% του αντίστοιχου της ευρωζώνης των 12. Το 1973, 9ετά την 4ερίοδο της ταχείας ανά4τυξης είχε φθάσει στο 92,5%,
4ολύ υψηλότερο α4ό ότι της Ισ4ανίας (78,1%) και της Πορτογαλίας (59,5%). Μετά το 1978 και το δεύτερη διεθνή 4ετρελαϊκή κρίση και τον κύκλο της α4οσταθερο4οίησης της
ελληνικής οικονο9ίας, ξεκίνησε η διαδικασία της α4όκλισης. Το 1990, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας είχε 9ειωθεί στο 73,8% του 9έσου όρου των χωρών της ευρωζώνης των 12,
9ε την Ισ4ανία να έχει ξε4εράσει την Ελλάδα (75,9% του 9έσου όρου) και την Πορτογαλία να την έχει 4ροσεγγίσει (64,7% του 9έσου όρου). Το 2000, χρονιά της ένταξης της Ελλάδας
στην ευρωζώνη, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ως 4οσοστό του 9έσου όρου των 12 είχε 4αρα9είνει σχεδόν στάσι9ο, στο 74,7%, ενώ της Ισ4ανίας είχε ανέλθει στο 82,7% και της
Πορτογαλίας στο 72,3%.
Οι συγκριτικές ανα4τυξιακές ε4ιδόσεις της Ελλάδας βελτιώθηκαν ση9αντικά την 4ρώτη δεκαετία α4ό την ένταξή της στην ευρωζώνη. Το 2009, λίγο 4ριν την κρίση χρέους, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ της είχε ανέβει στο 85,4% του 9έσου όρου των 12 αρχικών οικονο9ιών της ευρωζώνης, έναντι 90,3% για την Ισ4ανία και 74,4% για την Πορτογαλία. Τη διεθνή ύφεση
του 2008-2009 ακολούθησε η 9εγάλη καθίζηση της 4εριόδου 2010-2016. Με βάση τις υφιστά9ενες 4ολιτικές, η Ε4ιτρο4ή της ΕΕ 4ροβλέ4ει ότι ενώ η Ισ4ανία, η Πορτογαλία και η
Ευρωζώνη των 12 θα έχουν ανακά9ψει, 9ε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους το 2022-2023 να δια9ορφώνεται 4άνω α4ό τα ε4ί4εδα του 2007-2008, στην 4ερί4τωση της Ελλάδας κάτι τέτοιο
δεν 4ροβλέ4εται. Οι ανα4τυξιακές 9ας ε4ιδόσεις θα 4αρα9είνουν χειρότερες και το 2023 και τα ε4ό9ενα χρόνια. Για το 2023 4ροβλέ4εται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα
δια9ορφωθεί στο 62,9% του 9έσου όρου των 12 της ευρωζώνης, έναντι 81,6% του 9έσου όρου των 12 για την Ισ4ανία και 72,3% του 9έσου όρου για την Πορτογαλία.
Σε συγκριτικούς όρους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας έχει ε4ιστρέψει στα ε4ί4εδα των αρχών της δεκαετίας του 1960, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ισ4ανίας και της
Πορτογαλίας έχει ση9ειώσει ση9αντική σύγκλιση, 4αρά το γεγονός ότι και οι δύο αυτές οικονο9ίες ε4ηρεάστηκαν αρνητικά α4ό την κρίση της ευρωζώνης κατά την 4ερίοδο
2010-2015.
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Διάγραμμα 18
Συγκριτική Εξέλιξη του Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας (σε μονάδες ΙΑΔ)
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Προαπαιτούμενα για ένα Πρόγραμμα Εξωστρεφούς Ανάκαμψης
Πως 94ορεί η Ελλάδα να αντιστρέψει τις αρνητικές ανα4τυξιακές ε4ιδόσεις της 4εριόδου της 9ετα4ολίτευσης; Η 4ρόκληση για την Ελλάδα είναι να σχεδιάσει και να υιοθετήσει ένα
9εσοχρόνιο 4ρόγρα99α 4ολιτικής βασισ9ένο σε 9εταρρυθ9ίσεις α4ό την 4λευρά της 4ροσφοράς (supply side), το ο4οίο, σε συνδυασ9ό 9ε την ενίσχυση της συνολικής ζήτησης, θα ε4έτρε4ε
9ια ταχύτερη και βιώσι9η ανάκα9ψη, εντός των ορίων της ζώνης του ευρώ, χωρίς την ε4ανε9φάνιση ανισορρο4ιών στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Το 9είγ9α 4ολιτικής θα 4ρέ4ει να ε4ικεντρωθεί σε 4εραιτέρω βελτιώσεις στην 4αραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και στην αύξηση των εγχώριων
α4οτα9ιεύσεων και ε4ενδύσεων, 9έσω φορολογικών, χρη9ατοοικονο9ικών και διαρθρωτικών 4αρε9βάσεων και 9εταρρυθ9ίσεων.
Στόχευση ενός α4οτελεσ9ατικού 4ρογρά99ατος 4ρέ4ει να είναι η βελτίωση της 4αραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και η ανάκα9ψη των ε4ενδύσεων και των
α4οτα9ιεύσεων 4ου είναι α4αραίτητες 4ροϋ4οθέσεις για 9ία νέα ανα4τυξιακή 4ορεία της ελληνικής οικονο9ίας. Jστόσο αυτό θα 4ρέ4ει να γίνει χωρίς εκ νέου διεύρυνση των
ελλει99άτων του δη9οσίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Jς εκ τούτου το 4ρόγρα99α ανάκα9ψης θα 4ρέ4ει να τηρήσει λε4τές ισορρο4ίες.
Προκει9ένου να ε4ιτευχθεί η διατηρήσι9η ανάκα9ψη της ελληνικής οικονο9ίας, α4αιτείται 4ρωτίστως 9ια αξιό4ιστη φορολογική 9εταρρύθ9ιση φιλική 4ρος τις α4οτα9ιεύσεις και τις
ε4ενδύσεις, καθώς και τολ9ηρές 9εταρρυθ9ίσεις στον ρόλο και στη λειτουργία των αγορών αγαθών και υ4ηρεσιών, της αγοράς εργασίας, του χρη9ατο4ιστωτικού συστή9ατος, του
δη9όσιου το9έα και του συστή9ατος 4αιδείας.
Η φορολογική 9εταρρύθ9ιση θα 4ρέ4ει να είναι δη9οσιονο9ικά ουδέτερη ή να συνδυαστεί 9ε αντίστοιχη 9είωση των 4ρωτογενών δα4ανών του ∆η9οσίου. Αν συνδυαστεί και 9ε 4εραιτέρω
ελάφρυνση του χρέους εκ 9έρους των εταίρων 9ας αυτό θα είναι ένα ε4ι4λέον θετικό στοιχείο. Οταν ε4ιτευχθεί και ε94εδωθεί η ανάκα9ψη, τότε θα δη9ιουργηθούν 4εριθώρια και για
α4οκατάσταση των κοινωνικών αδικιών 4ου χαρακτήρισαν τα 4ρογρά99ατα 4ροσαρ9ογής.
Ε4ι4λέον α4αιτούνται 9εσο4ρόθεσ9α χειρισ9οί 4ου θα ενισχύσουν την αξιο4ιστία της ελληνικής 4ολιτείας έναντι των ε4ενδυτών και των καταναλωτών, ώστε να ενισχυθούν οι ά9εσες
ξένες ε4ενδύσεις, να αυξηθεί η 4αραγωγικότητα και να ανακά9ψει η κατανάλωση 9ε βάση τα αυξη9ένα εισοδή9ατα και τα 4εριουσιακά στοιχεία των καταναλωτών και όχι τον εξωτερικό
δανεισ9ό. Για το λόγο αυτό, θα 4ρέ4ει να ενταθούν οι ανα4τυξιακές διαρθρωτικές 9εταρρυθ9ίσεις στην αγορά αγαθών και υ4ηρεσιών, ό4ως οι α4οκρατικο4οιήσεις, η 9εταρρύθ9ιση της
αγοράς εργασίας και του θεσ9ού των συλλογικών δια4ραγ9ατεύσεων, οι συ94ράξεις δη9όσιου και ιδιωτικού το9έα, η ανα9όρφωση του χρη9ατο4ιστωτικού συστή9ατος και η βελτίωση της
α4οτελεσ9ατικότητας της δη9όσιας διοίκησης, 9ε 4αράλληλο 4εριορισ9ό του οικονο9ικού ρόλου του κράτους στις ε4ιτελικές και κοινωνικές του 4ροτεραιότητες.
Παράλληλα υ4άρχει ε4ιτακτική ανάγκη για 4εραιτέρω και 4ολύ 4ιο φιλόδοξες 9εταρρυθ9ίσεις των κανόνων και της λειτουργίας της ευρωζώνης. Αυτές θα 4ρέ4ει να ε4ικεντρωθούν στον
χρη9ατο4ιστωτικό το9έα, στη 9εγαλύτερη ενο4οίηση των κανόνων των αγορών εργασίας, στη δη9ιουργία ενός ε4αρκούς 9όνι9ου κοινού 4ροϋ4ολογισ9ού και στην ενίσχυση των
χρη9ατοοικονο9ικών εργαλείων της ΕΚΤ, ιδίως για την αντι9ετώ4ιση κρίσεων.
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Η Ανάγκη Συνέχειας και Συνέπειας
Για να είναι α4οτελεσ9ατικό ένα 9εσοχρόνιο 4ρόγρα99α 9εταρρυθ9ίσεων και
ανάκα9ψης θα 4ρέ4ει να έχει συνέχεια και συνέ4εια. Κάτι τέτοιο α4αιτεί την υιοθέτησή
του ως εθνικού σχεδίου α4ό το ευρύτερο δυνατό 4ολιτικό φάσ9α. Κανένα 9εσοχρόνιο
4ρόγρα99α δεν 94ορεί να ε4ιτύχει αν κυριαρχούν αντικρουό9ενες βραχυχρόνιες
οικονο9ικές 4ροτεραιότητες 9εταξύ των κο99άτων εξουσίας και 4ροσδοκίες ανατρο4ής
του σε 4ερί4τωση αλλαγής κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό α4αιτούνται και θεσ9ικές,
ίσως και συνταγ9ατικές, 9εταρρυθ9ίσεις 4ου θα ε4ιβάλλουν στις κυβερνήσεις το
σεβασ9ό των 4εριορισ9ών 4ου α4αιτεί η εξωτερική και η δη9οσιονο9ική ισορρο4ία.
Ε4ι4λέον, οι 4ολιτικές δυνά9εις της χώρας θα 4ρέ4ει να ο9ονοήσουν και σε ένα
4ρόγρα99α ελάχιστων 9εταρρυθ9ίσεων στη λειτουργία της ευρωζώνης, και να το
4ροωθήσουν ως θέσεις της Ελλάδος σε όλα τα ευρω4αϊκά φόρα στα ο4οία 9ετέχουν.
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