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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στην οικονομική κρίση και στην βαθιά και 
παρατεταμένη οικονομική ύφεση (2008-2016;) στην Ελλάδα, μετά από μια μακρά 

περίοδο οικονομικής ανάπτυξης με ομαλοποιημένες διακυμάνσεις (την 
επονομαζόμενη και ως Great Moderation). Στόχος είναι η καταγραφή ενός χρονικού 
της κρίσης, με μελέτη των οικονομικών και πολιτικών παραγόντων που οδήγησαν σε 

αυτή, αλλά και η σύγκριση με άλλες οικονομίες, η οποίες επηρεάστηκαν λιγότερο 
και/ή ξεπέρασαν την (παγκόσμια) οικονομική κρίση σε πολύ μικρότερο χρονικό 
διάστημα. 
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Summary 
 

This thesis refers to the economic crisis and the deep and prolonged economic 
slowdown (2008-2016?) in Greece, following a long period of economic growth 

with normalized fluctuations (the so-called Great Moderation). The aim is to 
record the crisis chronical, by studying the economic and political factors that led 
to it, as well as the comparison with other economies that have been less affected 

and / or overtook the (global) economic crisis 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

Η ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση ήταν μια σειρά κρίσεων χρέους που ξεκίνησε παράλληλα, με 

την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.  

Σε διεθνές επίπεδο, οι χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες 

στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ τους την περίοδο 2008-2009. Επίσης οι περισσότερες από τις χώρες 

αυτές, είχαν κατά μέσο όρο, τα περισσότερα χρόνια ύφεσης, με τις ρυθμίσεις στις αγορές πίστωσης, 

να είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρέασαν την κρίση αυτή. 

Η κρίση στην Ελλάδα είχε ως επί το πλείστον ενδογενή χαρακτήρα, και προέκυψε κατά βάση από 

την κακοδιαχείριση της ελληνικής οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών, παρά από διεθνείς 

εξωγενείς παράγοντες. Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, την εμπόδισε να ασκήσει πλήρη έλεγχο 

στη νομισματική της πολιτική, με αποτέλεσμα τα επιτόκια να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για 
πολύ καιρό, σε σχέση με τις πληθωριστικές πιέσεις που «δεχόταν» η ελληνική οικονομία. Η 

οικονομική κακοδιοίκηση από τις ελληνικές κυβερνήσεις και η εσφαλμένη αναφορά των 

οικονομικών επιδόσεων στους διαδόχους τους, οδήγησαν τους διεθνής επενδυτές σε αμφιβολίες για 

τη φερεγγυότητα, του ελληνικού κράτους. 

Έτσι λοιπόν, η ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση είχε δύο κύριες αιτίες. Πρώτον, η Ελλάδα 

υπονομεύθηκε από την κυβερνητική οικονομική κακοδιαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της 

εκτεταμένης απάτης και της απουσίας δημόσιας λογοδοσίας. Δεύτερον, η ένταξη της Ελλάδας στην 

ευρωζώνη, τη χρονική στιγμή που έγινε, ήταν στην πραγματικότητα ένα «οικονομικό χτύπημα» καθώς 

δεν ανταποκρινόταν στις πολιτικές και οικονομικές δυνατότητες της χώρας. 

Τα μη βιώσιμα επίπεδα χρέους, οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες, η αύξηση των υψηλών μισθών 

την οποία δεν συνακολουθούσε αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή, γεγονός το οποίο οδήγησε στη 

μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνής αγορές, η αύξηση του 

δανεισμού και η μαζική φοροδιαφυγή είναι μερικοί από τους βασικότερους «πυλώνες» της 

προαναφερθείσας κακοδιαχείρισης. 

Επιπλέον, η έλλειψη λογοδοσίας των κυβερνήσεων αλλά και των ίδιων των πολιτών καθώς και η 

έλλειψη σωστής επίβλεψης σε πάρα πολλές πτυχές των δημόσιων οικονομικών της χώρας αύξησε τα 

προβλήματα. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η επικείμενη προσχώρηση της Ελλάδας στην ευρωζώνη 

ενθάρρυνε τους επενδυτές να αγοράζουν μεγάλα ποσά χρέους της ελληνικής κυβέρνησης και λόγω 

του γεγονότος ότι πίστεψαν στη σύγκλιση της Ελλάδας με τις κύριες χώρες της ΕΕ, δάνειζαν το 

ελληνικό δημόσιο με χαμηλά επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια τροφοδότησαν μια οικονομική άνθηση, 
η οποία διατηρήθηκε επίσης από τις μεγάλες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Η πιστωτική φούσκα 

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που προέκυψε, ήταν αποτέλεσμα της ουσιαστικά μη βιώσιμης 

ανάπτυξης, με την οποία πορευόταν η Ελλάδα. Ωστόσο, και στα χρόνια της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να αυξήσει τις δαπάνες της, προκαλώντας 

έτσι, σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του συνολικού δημόσιου χρέους της 

χώρας. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας σημείωσε άνοδο την περίοδο 2008-2010 και τα επιτόκια 

δανεισμού τόσο για το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό χρέος της χώρας υπέστησαν σημαντική αύξηση. 

Η Ελλάδα δεν μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια δανεισμού ή να υποτιμήσει το νόμισμά της, ώστε να 
επέλθει εκ νέου οικονομική μεγέθυνση. Η Ελλάδα, με λίγα λόγια, δεν ήταν σε θέση να εφαρμόσει τη 

δική της νομισματική πολιτική για να ανταποκριθεί στις δημοσιονομικές και πολιτικές της ανάγκες, 

καθώς ήταν μέλος της ευρωζώνης, όπου τον καθοριστικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων έχει η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 
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Τρεις αποπληρωμές ύψους 246 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας που 

πάρθηκαν, εν μέρει σταθεροποίησαν την κατάσταση, αλλά με τεράστιο ανθρώπινο κόστος όσον αφορά 
τη δημιουργία χρόνιας ανεργίας, γενικευμένης φτώχειας και πτώσης των εισοδημάτων. Το 

πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε περίπου κατά το ένα τέταρτο μεταξύ του 2009 και του 2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Το χρονικό της κρίσης. Οικονομικοί και πολιτικοί 
παράγοντες και αποφάσεις, οι οποίοι επηρέασαν την 

ελληνική οικονομική ύφεση 
 

Ένα μεγάλο παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ονομάστηκε Great Moderation, εκτυλίχθηκε στα μέσα 

της δεκαετίας του ’80, ξεκινώντας από την Αμερική και σιγά σιγά εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Το 

φαινόμενο ερμηνεύεται ως η μεγάλη μείωση, καθώς αναφέρεται στη μεγάλη μείωση της διακύμανσης 

του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ των κρατών, όπως επίσης και στη μείωση της διακύμανσης του 

πληθωρισμού. Η μεγάλη μείωση στην αστάθεια του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ καθώς και του 

πληθωρισμού, είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την κάθε χώρα, καθώς προσδίδει τη 
μείωση της αβεβαιότητας, δηλαδή τη σταθερότητα και επιφέρει την καλύτερη οργάνωση ενός 

κράτους, με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, τη διατήρηση της ευημερίας τους 

και συνάμα την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της εθνικής οικονομίας.  

Οι απόψεις για τους παράγοντες που συντέλεσαν στο Great Moderation αντικρούονται (Summers, 

2005). Κάποιοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι το Great Moderation προήλθε από την νομισματική 

πολιτική και συγκεκριμένα, τη βελτιωμένη νομισματική πολιτική που άσκησαν τα κράτη, κάποιοι 

άλλοι από τη διαχείριση των αποθεμάτων, ενώ μερικοί πιστεύουν ότι προήλθε από τον παράγοντα 

«τύχη». Δυσμενής τύχη μπορεί να θεωρηθεί ένα πετρελαϊκό σοκ, δηλαδή μεγάλη αύξηση στην τιμή 

του πετρελαίου. Μετά από μια μεγάλη αναταραχή, έρχεται η ηρεμία. Έτσι λοιπόν η περίοδος μετά 

το μεγάλο πετρελαϊκό σοκ για κάποιους θεωρήθηκε ως μια καλή περίοδος εξ’ αιτίας του παράγοντα  

«τύχη», καθώς δεν συνέβη κάποιο δυσμενές γεγονός. Τέλος υπάρχουν και οικονομολόγοι οι οποίοι 

εκφράζουν την άποψη του συνδυασμού μεταξύ των παραγόντων αυτών για την ύπαρξη του Great 

Moderation. 

    Σχήμα 1 

 
Πηγή: FRED database 

Παρατηρούμε στο σκιασμένο κομμάτι, το επονομαζόμενο ως Great Moderation, τη μεγάλη μείωση 

της διακύμανσης στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, όπως προαναφέρθηκε. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διακύμανση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και του 

πληθωρισμού, όπως δόθηκε από την έρευνα του John Taylor.  

 

                                                            Πίνακας 1 

 Διακύμανση του ΑΕΠ Διακύμανση του πληθωρισμού 

 Πριν το GM (1965.q1-1983.q4) 13% 5.8% 

           GM (1984.q1-2006.q4) 2.3% 0.6% 

Μετά το GM (2007.q1-2012.q3) 29.2% 0.6% 

 

Παρατηρείται η πολύ μεγάλη μείωση της διακύμανσης του πληθωρισμού και του πραγματικού 

ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ την περίοδο του GM. Για τον Taylor μεγάλο ρόλο έπαιξε η νομισματική 

πολιτική που ακολουθήθηκε τότε, ώστε να επέλθει το Great Moderation. 

Η Ελλάδα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την κατάσταση αυτή. Πράγματι, υπήρξε η εύρωστη 

οικονομικά περίοδος στη χώρα μας. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε για την Ελλάδα στις αρχές της 

δεκαετίας του ‘90 και τέλειωσε το 2007 περίπου. Πιο συγκεκριμένα, υπολογισμένο σε ευρώ με βάση 

αναφοράς το 2010, το ΑΕΠ της Ελλάδας το 1993 ήταν 152 δις και έως το 2007 είχε φτάσει τα 250 

δις, υπήρξε δηλαδή μεγέθυνση της τάξης του 64.44%.  

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα, δηλαδή το ΑΕΠ της χώρας διαιρούμενο με τον αριθμό των 

ανθρώπων αυτής, μετρημένο και αυτό σε ευρώ με βάση αναφοράς το 2010, το 1993 ήταν 14.575 

ευρώ και έως το 2007 είχε φτάσει τα 22.692 ευρώ, η μεγέθυνση του δηλαδή έφτασε το 55.69%.  

Ο μέσος μισθός των Ελλήνων, μετρημένος και σε ευρώ με βάση αναφοράς το 2007, ήταν 450 ευρώ 

το 1993 και έφτασε στα 1080 ευρώ το 2007. Η αύξηση δηλαδή του μέσου ετήσιου μισθού στην 

Ελλάδα έφτασε το 140%. Στο σημείο αυτό όμως, πρέπει να τονιστεί ότι τα επίπεδα ανισοκατανομής 

του εισοδήματος για τα δεκατέσσερα αυτά χρόνια έμειναν ίδια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 

ΟΟΣΑ καθώς επίσης και το γεγονός ότι το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε κατά 3%.  

Τα επίπεδα ανεργίας κινήθηκαν από 8% έως 11%, για την περίοδο αυτή. Πιο συγκεκριμένα το 1993 

το ποσοστό ανεργίας ήταν 8.6%, ενώ το 2007 έφτασε το 8.4%. Στο πέρας της περιόδου που μελετάμε 

δηλαδή υπήρξε μείωση στο ποσοστό ανεργίας κατά 0.2%. 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, παρουσιάστηκε πολύ μεγάλη μείωση. Ο πληθωρισμός με βάση τον 

δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ορίζεται ως η μεταβολή των τιμών ενός «καλαθιού αγαθών και 

υπηρεσιών» που συνήθως αγοράζονται από συγκεκριμένες ομάδες νοικοκυριών. Ο πληθωρισμός 

μετρά τη διάβρωση του βιοτικού επιπέδου. Το ποσοστό μεγέθυνσης του πληθωρισμού το 1993 ήταν 

14.41%, ενώ το 2007 μόλις 2.9%. Ακολουθεί το διάγραμμα της χρονοσειράς του ποσοστού 

μεγέθυνσης του πληθωρισμού για το χρονικό αυτό διάστημα. 
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Σχήμα 2 

 
Σημείωση: Ο πληθωρισμός έχει μετρηθεί σε όρους ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης, με έτος βάσης το 

2010. 

Πηγή: OECD 

Εν ολίγοις, στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, ξεκίνησε στην Ελλάδα η προσπάθεια για να συμμετάσχει 

στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση. Για να γίνει αυτό έπρεπε να «συμμαζευτεί» η κατάσταση της 

οικονομίας της. Στην αρχή τα πράγματα έμοιαζαν πολύ ενθαρρυντικά, ο πληθωρισμός άρχισε να 

υποχωρεί όπως προαναφέρθηκε και οι ελληνικές τράπεζες άρχισαν να δανείζονται από τις αγορές με 

χαμηλότερα επιτόκια. Κατά συνέπεια, άρχιζαν να δανείζουν και αυτές με χαμηλότερα επιτόκια σε 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά.  

2.1 Οι επενδυτές στοιχηματίζουν στη σύγκλιση πριν από την ένταξη της Ελλάδας 

στην ευρωζώνη 

Ακόμα και πριν από την ένταξή της Ελλάδας στην ευρωζώνη το 2001, οι επενδυτές στοιχημάτιζαν ότι 

η Ελλάδα θα κατάφερνε να επιτύχει σύγκλιση με τις κεντρικές χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες είχαν 

πολύ χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού από την Ελλάδα. Τα χαμηλότερα επιτόκια στις χώρες αυτές, 

αντανακλούσαν σταθερότητα, χαμηλό πληθωρισμό και ισορροπημένους κρατικούς 

προϋπολογισμούς. Όλα αυτά συνεπάγονταν πρόσθετη χρηματοοικονομική σταθερότητα και 

προωθούσαν την οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ. Ένα από τα οφέλη της ένταξης της χώρας στην 

ευρωζώνη, θεωρήθηκε ότι ήταν η αναμενόμενη σύγκλιση, όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, όπως 

το βιοτικό επίπεδο, η οικονομική ολοκλήρωση της χώρας και η συνεργασία της με τις υπόλοιπες 

χώρες της ΕΕ.  

Οι αρχές της ΕΕ ανέμεναν μια συγκεκριμένη σύγκλιση για μια χώρα, πριν αυτή ενταχθεί στην 

ευρωζώνη, προκειμένου να μην αποσταθεροποιηθεί το ευρώ. Επιπλέον, οι επενδυτές ανέμεναν 

περαιτέρω σύγκλιση μεταξύ των περιφερειών της ευρωζώνης (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 

Ιρλανδία) και των κεντρικών χωρών αυτής (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Η 

συγκεκριμένη επενδυτική τακτική υποστηρίχθηκε από τα επίσημα κριτήρια σύγκλισης που έπρεπε 

να πληρούν οι χώρες για να ενταχθούν στην ευρωζώνη. 

Στην Ελλάδα, η απουσία του συναλλαγματικού κινδύνου από την υιοθέτηση του ευρώ σε συνδυασμό 

με την καθιέρωση κριτηρίων σύγκλισης οδήγησε σε εισροή κεφαλαίων, μειώνοντας τα επιτόκια, καθώς 

οι επενδυτές απαιτούσαν χαμηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου για την ανάληψη ελληνικού χρέους, 
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δημόσιου ή ιδιωτικού. Αυτό το μοτίβο απεικονίζεται στο Σχήμα 3, το οποίο δείχνει τη μεγάλη 

μεταβολή των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων κατά την προετοιμασία της χώρας για την είσοδο 

της στην ευρωζώνη το 2001. Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν από 25% στις αρχές του 1993 

σε περίπου 6% στα τέλη του 1999. 

 

Σχήμα 3 

 
Πηγή: ECB Statistical Data Warehouse 

Η απόδοση των γερμανικών ομολόγων υποχώρησε κατά την ίδια περίοδο, από 17% σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα του 2%, γεγονός που ισοδυναμεί με αξιοσημείωτη αλλαγή στις αντιλήψεις των 

επενδυτών για τις προοπτικές κινδύνου και απόδοσης. Έτσι, η σύγκλιση των επιτοκίων είχε επιτευχθεί 

σε μεγάλο βαθμό, πριν ακόμα η Ελλάδα προσχωρήσει στη ζώνη του ευρώ. 

Τα χαμηλά επιτόκια μαζί με τα χρήματα που έμπαιναν στην ελληνική οικονομία από τα διαρθρωτικά 

ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και ως εκ τούτου 

την αύξηση της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών του καταναλωτή (ΔΚΤ), δηλαδή ο 

δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και διαβίωσης, ο οποίος βασίζεται στις μεταβολές των λιανικών 

τιμών των περισσότερων αγαθών ή υπηρεσιών και μετρά τη διακύμανση των τιμών στα αγαθά και τις 

υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο «καλάθι του καταναλωτή», ακολουθεί την περίοδο αυτή μια 

σταθερή ανοδική τάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ ΣΤΑΤ, η οποία έχει κάνει τη μέτρηση 

χρησιμοποιώντας το 2009 ως έτος βάσης (100%), ο δείκτης το 1993 ήταν στο 49.42% και το 2007 

είχε φτάσει το 94.86%. Υπάρχει δηλαδή αύξηση του δείκτη σε ποσοστό 45. 44%. Γενικότερα, η 

αύξηση του δείκτη σταματά το 2012 σε ποσοστό 109.82%. Από εκεί και έπειτα μειώνεται. Το σχήμα 

4 παρουσιάζει την αύξηση του δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα, η οποία προήλθε από τη χαλαρή 

νομισματική πολιτική, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο της οικονομίας, μέσω ισχυρών 

επενδύσεων. Η αύξηση του δανεισμού στον ιδιωτικό τομέα είναι και αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης 

της κατανάλωσης στην Ελλάδα. 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AE
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Σχήμα 4 

 
Σημείωση: Ο δανεισμός ως προς τον ιδιωτικό τομέα παρουσιάζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Πηγή: AMECO database 

 

Ο δανεισμός ως προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε τη δεκαετία του '80, περίοδο που συνδέεται με την 

ισχυρή πιστωτική επέκταση σε πολλές αναπτυγμένες χώρες λόγω του φαινομένου του Great 

Moderation, το οποίο αναφέρθηκε και πρωτύτερα. Στα μέσα της δεκαετίας του '90 ο δανεισμός ως 

προς τον ιδιωτικό τομέα άρχισε να αυξάνεται και πάλι, με την τεράστια αύξηση όμως, να υφίσταται 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, υπό την 

επίδραση του ευρώ και ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ελλάδας να συγκλίνει στα κριτήρια 

ένταξης της ευρωζώνης.  

Η μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση οδήγησε στη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών καθώς τα εγχώρια 

προϊόντα είτε δεν επαρκούσαν, είτε δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων AMECO, η οποία έχει κάνει τη μέτρηση σε ευρώ, 

έχοντας σαν έτος βάσης το 2010, η Ελλάδα δαπανούσε 28.8 δις σε εισαγόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες το 1993, με το κόστος εισαγωγών για αγαθά και υπηρεσίες να φτάνει τα 89.1 δις το 2007, 

αύξηση δηλαδή της τάξης του 209.36%. Επίσης, η συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται κατά 16% 

περίπου. Η αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας υποδηλώνει τη μείωση της ανταγωνιστικότητας 

των προϊόντων της εθνικής οικονομίας.  

Αναπόφευκτα ακολούθησε σημαντική αύξηση των τιμών, όλων των τιμών. Αυξήθηκε η αξία των 

ακινήτων, αυξήθηκαν οι μετοχές, αυξήθηκαν οι μισθοί και βέβαια οι συντάξεις και η δαπάνη για 

αυτές. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5, μέχρι να ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η Ελλάδα 

ήταν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου. Ο συνδυασμός 

των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, και των ισχυρών επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας προκάλεσε 

οικονομική άνθηση. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν κατά μέσο όρο περίπου 4%, 

ένας υγιής δηλαδή ρυθμός μεγέθυνσης, για την περίοδο των τελευταίων δέκα ετών, έως και το 2007. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, η ελληνική οικονομία μεγεθύνθηκε σχεδόν κατά 65% σε 

πραγματικούς όρους. Αυτός ο εντυπωσιακός ρυθμός μεγέθυνσης προκλήθηκε από την εύκολη 

πρόσβαση σε πιστώσεις, τις υψηλές δημόσιες δαπάνες (ιδίως σε έργα υποδομής), τη μεγάλη αύξηση 

των μισθών, τις υψηλές άμεσες ξένες επενδύσεις και τη γενική επιχειρηματική εμπιστοσύνη, μετά 

την προσχώρηση της Ελλάδας στο ευρώ το 2001. 
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Σχήμα 5 

 
Πηγή: AMECO database 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ήταν πρόθυμες να δημιουργήσουν μια ισχυρή 

οικονομία, τουλάχιστον όσον αφορά τους ρυθμούς μεγέθυνσης, ώστε να προσελκύσουν επενδυτές 

και, για πολιτικούς λόγους, να συμβάλουν στη σύγκλιση, παρέχοντας στους πολίτες, υψηλά επίπεδα 

διαβίωσης, σαν αυτά τη Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα όμως, συνέβησαν 

και κάποια άλλα καθοριστικά για την οικονομία πράγματα. 

Πρώτον, δεν αυξήθηκαν εξίσου τα φορολογικά έσοδα, λόγω της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Από το 

1995 έως το 2007 ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των φορολογικών εσόδων ήταν 3.8%. 

Δεύτερον, δεν αυξήθηκαν οι εξαγωγές ανάλογα με τις εισαγωγές. Τα ελληνικά προϊόντα, είτε ήταν 

ακριβά είτε υποδεέστερα των ξένων και κατά συνέπεια μη ανταγωνιστικά. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιώντας σαν έτος βάσης το 2010 και κάνοντας τη μέτρηση σε ευρώ, το 1993 οι εξαγωγές της 

Ελλάδας άγγιζαν τα 19.1 δις, ενώ ως το 2007 είχαν φτάσει 56.5 δις. Η Ελλάδα δηλαδή παρουσίασε 

για την περίοδο αυτή μεγέθυνση στις εξαγωγές της της τάξης του 195.76%. Το εμπορικό ισοζύγιο της 

χώρας, δηλαδή οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές, ήταν ελλειμματικό σε ποσοστό 13.60% ή αλλιώς το 

εμπορικό ισοζύγιο της χώρας για την περίοδο 1993-2007 παρουσίασε έλλειμμα 23 δις ευρώ. 

Τρίτον, επενδύσεις έγιναν κυρίως στην οικοδομή και τις υποδομές και όχι στην παραγωγή. Οι 

δαπάνες για οικοδομικές κατασκευές παρουσίασαν μεγέθυνση σε ποσοστό 68.07%, ενώ οι δαπάνες 

για υποδομές παρουσίασαν αύξηση κατά 14.47%.  

Έτσι λοιπόν, η μεγέθυνση με αυτόν το ρυθμό, δεν ήταν βιώσιμη. Η μεγάλη πιστωτική επέκταση, η 

μεγάλη αύξηση των μισθών και οι μεγάλες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες, δεν δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις για βιώσιμη μεγέθυνση, αλλά αντιθέτως, οι κυβερνήσεις ενθάρρυναν τη μεγέθυνση 

μιας φούσκας. 

Όπως δείχνει το Σχήμα 6, μεταξύ 2006 και 2009, οι κυβερνητικές δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν 

από 45% σε 54% ως ποσοστό του ΑΕΠ παρά την έντονη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, με 

ετήσιο μέσο ρυθμό 4% έως το 2007. Το γεγονός ότι, τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν 

αυξάνονταν μέχρι την περίοδο εκείνη, ήταν ανησυχητικό. Κανονικά, σε μια ισχυρή κυκλική ανοδική 

πορεία της οικονομίας, η αυξανόμενη ζήτηση πιστώσεων και η έντονη αύξηση των μισθών, έχει σαν 

αποτέλεσμα, τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ να αυξάνονται, λόγω της αύξησης των 

εισοδημάτων και των κερδών και συνεπώς των φορολογικών εσόδων. Το γεγονός ότι αυτό δεν 
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συνέβαινε, ήταν για τους επενδυτές, ένα προειδοποιητικό σημάδι εκτεταμένης απάτης και 

φοροδιαφυγής (Gale & Samwick, 2014). 

Τα επόμενα χρόνια, τα έσοδα αναχαιτίστηκαν από προγραμματισμένες μειώσεις φόρων, όπως του 

εισοδήματος, ειδικά για τους πολίτες μεσαίου εισοδήματος, αν και μέρος της απώλειας εσόδων 

αποδόθηκε στην αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Τέλος, ο συντελεστής του εταιρικού φόρου 

μειώθηκε από το 35% το 2004, στο 25% το 2007. 

Σχήμα 6 

 
Πηγή: AMECO database 

Συνολικά λοιπόν, η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια ξόδευε περισσότερα και εισέπραττε λιγότερα. Έτσι, 

το δημόσιο χρέος άρχισε να αυξάνεται. Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 5%, με το δημόσιο χρέος 

να φτάνει το 103% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Έπειτα ακολούθησε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση 

του 2008. 

Η διεθνής κρίση λοιπόν ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008, εξελίχθηκε σε ευρωπαϊκή λόγω των πολύ 

σοβαρών αδυναμιών του ευρώ, και γιγαντώθηκε στην Ελλάδα διαγράφοντας μια περίοδο εννέα ετών 

αστάθειας όπου το ΑΕΠ χρόνο με το χρόνο μειωνόταν.  

Την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα γνωρίζει βαθιά ύφεση με το ΑΕΠ της να μειώνεται κατά 26.52% 

φτάνοντας στα επίπεδα παραγωγής του 1999, κάτι που ισοδυναμεί με 14 χρόνια χαμένης ανάπτυξης. 

Μόνο το 2014 παρουσιάζεται αύξηση του ΑΕΠ, ενώ ως το 2016 παρουσιάζεται μείωση στο ΑΕΠ. Έτσι 

για την περίοδο αστάθειας των εννιά αυτών ετών η Ελλάδα παρουσιάζει μείωση στο ΑΕΠ της σε 

ποσοστό 26.17%.  

2.2 Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη συνέβαλε στην κρίση 

Σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική κρίση της Ελλάδας, άφησε η ένταξή της στην ευρωζώνη. Η 

ευρωζώνη δημιουργήθηκε το 1999 ως νομισματική ένωση μεταξύ 11 χωρών (των τότε δεκαπέντε 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με στόχο μια κοινή δημοσιονομική και πολιτική ένωση. Η 

Ελλάδα δεν είχε προσόντα να συμμετάσχει στην ευρωζώνη το 1999, επειδή δεν τηρούσε τις 

οικονομικές απαιτήσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ του 1992. Σύμφωνα με τους όρους του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ, που θεσπίστηκε το 1996, οι οικονομίες των νέων 

μελών έπρεπε να συγκλίνουν σε κάποιο βαθμό με τα υπάρχοντα μέλη της ευρωζώνης. Η σύγκλιση 
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αυτή περιλάμβανε πέντε κριτήρια, τρία εκ των οποίων ήταν τα εξής: ο πληθωρισμός να είναι χαμηλός, 

το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ να είναι μικρότερο του 3% και το 

επίπεδο του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ να είναι κάτω του 60%. 

Στην Ελλάδα επιτράπηκε να εισέλθει με καθυστέρηση στην ευρωζώνη στις αρχές του 2001 ως το 12ο 

μέλος, παρά το γεγονός ότι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ 

υπερέβαινε κατά πολύ το 3% και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν κοντά στο 100%. Το 

σχήμα 7 απεικονίζει το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 1999 

έως το 2017. Το σχήμα 8 απεικονίζει το έλλειμμα του προϋπολογισμού του Ελληνικού Δημοσίου ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για τα ίδια έτη. 

Σχήμα 7 

 
Πηγή: AMECO dataset 

 

Σχήμα 8 

 
Πηγή: AMECO database 
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Η συμμετοχή στην ευρωζώνη ήταν ένας σημαντικός οικονομικός περιορισμός για την Ελλάδα. Αν η 

Ελλάδα δεν είχε συμφωνήσει με το ενιαίο νόμισμα, θα μπορούσε να υποτιμήσει το νόμισμά της για 

να τονώσει τις εξαγωγές της. Η υποτίμηση συναλλαγματικών ισοτιμιών θα είχε ασκήσει πίεση στα 

επιτόκια. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν μπορούσε να καθορίσει τα δικά της επιτόκια, διότι, για ένα μέλος 

της ενιαίας νομισματικής ένωσης, ο ρόλος του καθορισμού των επιτοκίων αναλαμβάνεται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά, ο στόχος της ΕΚΤ είναι να διατηρήσει τη σταθερότητα του 

ευρώ και των οικονομιών της ευρωζώνης, όπως επίσης και να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο. 

2.2.1 Τα CDS και ο ρόλος τους 

Η Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, απέκρυψε μέρος του πραγματικού ελλείμματος του 

προϋπολογισμού της, καθώς και μέρος του πραγματικό δημοσίου χρέους (Σχήματα 7 και 8), και 

αυτό το κατάφερε μέσω της χρήσης μιας σύμβασης προθεσμιακών συμβολαίων ανταλλαγής 

πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps - CDS), ύψους 2.8 δις, με αντισυμβαλλόμενο την 

Deutsche Bank και διαμεσολαβητή την Goldman Sachs. 

2.2.1.1 Τι είναι τα CDS; 

Ως προθεσμιακό συμβόλαιο ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (ΠΣΑΠΚ,) ενός υποκείμενου τίτλου 

ορίζεται το συμβόλαιο που επιτρέπει τη μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου του υποκείμενου τίτλου 

από τον αγοραστή του ΠΣΑΠΚ στον πωλητή του. Ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή ένα χρηματικό 

ποσό μέχρι να συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός ή μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου του ΠΣΑΠΚ. 

Ο πωλητής οφείλει να αποζημιώσει τον αγοραστή, μόνο αν εκδηλωθεί κάποιο πιστωτικό γεγονός στον 

υποκείμενο τίτλο του ΠΣΑΠΚ. Ο τελευταίος δικαιούται προστασίας επί ενός προκαθορισμένου ποσού 

της ονομαστικής αξίας του υποκείμενου τίτλου (Stamatiou, 2011). Η τιμή του CDS καθορίζεται 

ελεύθερα στην αγορά μεταξύ των αγοραστών και των πωλητών. Είναι ευρέως γνωστή ως περιθώριο των 

ΠΣΑΠΚ (CDS spread). 

Η λέξη swap σημαίνει ανταλλαγή. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια συνήθη τραπεζική 

δραστηριότητα. Είναι η περίφημη πρόταση που συνήθως την έκαναν οι τράπεζες σε πελάτες τους, 

οφειλέτες δανείων. 

Στα swaps, προτείνεται συνήθως, να αλλάξουν για παράδειγμα, το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου 

τους με σταθερό επιτόκιο ή να αλλάξουν το νόμισμα του δάνειου από ευρώ σε δολάριο, ελβετικό 

φράγκο κλπ. Γίνεται δηλαδή ανταλλαγή (swap) είτε επιτοκίων είτε στο νόμισμα του οφειλόμενου 

ποσού από το δάνειο. 

Κάποιος λοιπόν, είτε επιχείρηση, είτε ιδιώτης, είτε ένα κράτος, δανείζεται ένα ποσό, παραδείγματος 

χάριν 1000 δολάρια με αποπληρωμή σε ισόποσες δόσεις δεκαετίας. Η τράπεζα του προτείνει μια νέα 

ξεχωριστή σύμβαση επί ενός ανυπάρκτου κεφαλαίου, νοητά ισόποσου με το ύψος του δανείου, των 

1000 δολαρίων δηλαδή. Προτείνει ακριβώς στον πελάτη το εξής: Αν τα 1000 του δολάρια ήταν σε γιεν 

και επειδή το γιεν αυτή τη χρονική στιγμή είναι χαμηλά, θα μπορούσε να επωφεληθεί από την άνοδο 

της τιμής του σε σχέση με το δολάριο και εν τέλει να του κοστίσει το δάνειο λιγότερα χρήματα, αφού 

θα αφαιρέσει τα κέρδη του από την οφειλή του απέναντι στην τράπεζα. 

Υπογραφούν λοιπόν μια νέα σύμβαση ανταλλαγής (swap) που δεν έχει σχέση φυσικά με την σύμβαση 

του αρχικού δανείου στην οποία συμφωνούν ότι όσο της % έχει ανέβει η αξία του γιεν σε σχέση με το 

δολάριο την τάδε ώρα και τάδε μέρα του χρόνου από την αξία που είχε το γιεν όταν υπογράψανε τη 

σύμβαση, τη διαφορά, το κέρδος δηλαδή, το δίνει η τράπεζα. Αν όμως την συγκεκριμένη ημέρα και 

ώρα έχει πέσει η αξία του γιεν σε σχέση με το δολάριο, τη διαφορά την πληρώνει ο πελάτης. 

Παραδείγματος χάριν, αν η σύμβαση ανταλλαγής swap είχε υπογραφεί την πρώτη Ιανουαρίου και 

την πρώτη Ιανουαρίου του επόμενου έτους το γιεν είχε ανέβει 5% σε σχέση με το δολάριο η τράπεζα 

έπρεπε να πληρώσει 5 δολάρια στο λογαριασμό του πελάτη. Αντίθετα αν το γιεν είχε υποχωρήσει 5% 

σε σχέση με το δολάριο ο πελάτης έπρεπε να πληρώσει 5 ευρώ στον δανειστή του, δηλαδή την 

τράπεζα. 
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Και οι δυο πλευρές, τράπεζα και πελάτης, ελπίζουν ότι θα κερδίσουν από αυτή την συμφωνία-

στοίχημα που διαρκεί όσο το δάνειο. 

Το μόνο που συνδέει το δάνειο και το ποσό που πρέπει να αποπληρωθεί από τον δανειζόμενο, όπως 

το περιγράφει η δανειακή του σύμβαση, είναι το γεγονός ότι, η νέα σύμβαση ως αριθμός και μόνο 

για υπολογιστικούς λόγους, εκλαμβάνει ως βάση υπολογισμού το ποσό του δανείου, τον αριθμό 1000 

στο συγκεκριμένο παράδειγμα. 

Εν κατακλείδι, σε περίπτωση που ο οφειλέτης βγει κερδισμένος από αυτό το στοίχημα που έγινε 

αριθμητικά επί του ποσού του δανείου του, θα αυξήσει τα έσοδα του και θα αποπληρώσει ποιο εύκολα 

την αρχική δανειακή του υποχρέωση. 

Σε καμία περίπτωση όμως και αυτό είναι το σημαντικό εδώ, ούτε η τράπεζα, πόσο μάλλον ο οφειλέτης, 

δεν μπορούν να προσθέσουν η να αφαιρέσουν από την αξία του δανείου μελλοντικά κέρδη ή ζημίες, 

γιατί πολύ απλά δεν τα γνωρίζουν εκ των πρότερων. Αντιθέτως, μόνο εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν.  

2.2.1.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των CDS 

Το μέγεθος της αγοράς των CDS αυξήθηκε διεθνώς, τα τελευταία χρόνια λόγω των σημαντικών 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει η χρήση τους. Το πρώτο πλεονέκτημα της χρήσης των CDS αφορά 

τη μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου. Η χρήση των CDS επιτρέπει τη μεταφορά του πιστωτικού 

κινδύνου, που συνεπάγεται η αγορά ενός υποκείμενου τίτλου, σε εκείνους τους φορείς που είναι 

διατεθειμένοι να τον αναλάβουν (Stulz, 2010). Στην αντίθετη περίπτωση (μη ύπαρξης των CDS), ο 

πιστωτικός κίνδυνος δε θα μπορούσε να μεταφερθεί. Η αδυναμία μεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου 

θα μπορούσε να οδηγήσει στην αδυναμία εξασφάλισης των απαραίτητων κεφαλαίων από την αγορά. 

Για παράδειγμα, χωρίς την ύπαρξη ΠΣΑΠΚ, οι φορείς που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν ένα 

επενδυτικό πρόγραμμα μέσω δανεισμού πέρα από τον κίνδυνο της επένδυσής τους, θα αναλάβουν 

και τον πιστωτικό της κίνδυνο. Συνεπώς, η χρήση των ΠΣΑΠΚ οδηγεί σε μια αποτελεσματικότερη 

κατανομή του πιστωτικού κινδύνου στην αγορά. Ταυτόχρονα, επιτρέπει μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω 

της ευκολότερης παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου. 

Το δεύτερο πλεονέκτημα της χρήσης των CDS σχετίζεται με την αυξημένη ρευστότητα. Η αυξημένη 

ρευστότητα προέρχεται κυρίως από το χαμηλότερο κόστος πραγματοποίησης συναλλαγών στην αγορά 

των CDS σε σχέση με την αγορά των υποκείμενων τίτλων. Η αυξημένη ρευστότητα επιτρέπει την 

ευκολότερη μεταφορά πληροφόρησης συγκριτικά με τον υποκείμενο τίτλο στην αγορά και συνεπώς 

την αποτελεσματικότερη τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Η αυξημένη ρευστότητα της αγοράς 

των ΠΣΑΠΚ ενισχύεται σημαντικά και από τη δυνατότητα ενός επενδυτή να τοποθετηθεί στην αγορά 

των ΠΣΑΠΚ χωρίς να έχει υπό την ιδιοκτησία του τον υποκείμενο τίτλο. Τα συμβόλαια αυτής της 

μορφής ονομάζονται Χωρίς Ιδιοκτησία Υποκείμενου Τίτλου ΠΣΑΠΚ (ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ). Χρησιμοποιούνται 

για την εκμετάλλευση διαφορών στην τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ συγκεκριμένων 

αγορών, κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. 

Η χρήση των ΠΣΑΠΚ, όμως, έχει κατηγορηθεί για πολλές από τις δυσλειτουργίες που 

παρουσιάστηκαν στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο σημείο προβληματισμού αναφορικά με 

τη χρήση των ΠΣΑΠΚ είναι αυτό του «χρηματοδότη χωρίς ενδιαφέρον για την εξέλιξη του πιστωτικού 

κινδύνου του υποκείμενου τίτλου». Χωρίς την ύπαρξη των ΠΣΑΠΚ ο δανειστής ενδιαφέρεται πάντα 

για τον κίνδυνο και την κερδοφορία του δανειζόμενου. Αντίθετα, η χρήση των ΠΣΑΠΚ επιτρέπει στον 

δανειστή να μην ελέγχει τον δανειζόμενο. Η χρήση των ΠΣΑΠΚ εξασφαλίζει τον επενδυτή έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου. Πολλές φορές μάλιστα ο δανειστής μπορεί να έχει και συμφέρον από την 

εκδήλωση ενός πιστωτικού γεγονότος (Bolton & Oehmke, 2010). Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί 

να προκαλέσει συστημικά προβλήματα. Η μη παρακολούθηση του κινδύνου είναι πιθανό να 

προκαλέσει και την υιοθέτηση επικίνδυνων πρακτικών από τους εκδότες του υποκείμενου τίτλου. Στη 

συνέχεια, η συνολική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στους φορείς του συστήματος που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο μέρος του πιστωτικού 

κινδύνου μέσω της αγοράς των ΠΣΑΠΚ. 

Το δεύτερο βασικό επιχείρημα εναντίον της χρήσης των ΠΣΑΠΚ, το οποίο συσχετίζεται άμεσα με το 

παραπάνω, είναι αυτό του κινδύνου των αντισυμβαλλόμενων μερών. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένων 
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αφορά τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές ΠΣΑΠΚ. Οι επιπτώσεις του συγκεκριμένου 

κινδύνου όμως, δεν έχουν την ίδια κατανομή. Επειδή τα ΠΣΑΠΚ δεν διαπραγματεύονται σε μια 

κεντρική χρηματιστηριακή αγορά αλλά εξωχρηματιστηριακά, δεν υπάρχουν μηχανισμοί που θα 

εξασφαλίσουν τη μια πλευρά της συναλλαγής από πιθανή αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους του 

αντισυμβαλλομένου. 

Η επόμενη αρνητική όψη των ΠΣΑΠΚ σχετίζεται με τη χρήση των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ. Ο αγοραστής ΧΙΥ 

ΠΣΑΠΚ δεν έχει στην κατοχή του τον υποκείμενο τίτλο. Στην περίπτωση εμφάνισης ενός πιστωτικού 

γεγονότος ο αγοραστής ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ θα αποκομίσει έσοδα. Η χρησιμότητα των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ είναι 

διφορούμενη. Πλήθος μελετών, προτείνουν την πλήρη απαγόρευσή τους [Soros (2009), Buiter 

(2009), Munchau (2010) & Portes (2010)]. Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι τα ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ 

αυξάνουν τη μεταβλητότητα στην αγορά, προκαλούν υποτιμητικές κερδοσκοπικές επιθέσεις, ενώ 

μπορεί ακόμη και να δημιουργήσουν αυτοεκπληρούμενες προσδοκίες εκδήλωσης πιστωτικών 

γεγονότων, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη του υποκείμενου τίτλου. Βέβαια 

υπάρχει και ο αντίλογος. Οι Carney (2009), Jones (2010), Salmon (2010) και Duffie (2010) 

υποστηρίζουν ότι η χρήση των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ οδηγεί σε πλήρεις αγορές, καλύτερη μεταφορά της 

πληροφόρησης και των προσδοκιών, καθώς και σε αύξηση της ρευστότητας στην αγορά των 

υποκείμενων τίτλων. Ο Duffie (2010) θεωρεί πως πιθανή απαγόρευση διαπραγμάτευσης των ΧΙΥ 

ΠΣΑΠΚ θα οδηγήσει σε μείωση της ρευστότητας στην αγορά, κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση 

του κόστους συναλλαγής για όλους τους συμμετέχοντες. 

Οι Che & Sethi (2010) χρησιμοποιώντας ένα θεωρητικό οικονομικό υπόδειγμα δείχνουν ότι η χρήση 

των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ έχει αρνητικές επιπτώσεις, τουλάχιστον για τον εκδότη του υποκείμενου τίτλου. 

Θεωρούν ότι οι επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να εκδώσουν ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ είναι αισιόδοξοι ως προς 

την προοπτική μη εμφάνισης πιστωτικών γεγονότων. Η απουσία των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ από την αγορά θα 

τους επέτρεπε να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους απευθείας στον υποκείμενο τίτλο αντί να τα έχουν 

ως ενέχυρο για την έκδοση των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ. 

2.2.1.3 Τα CDS και το ελληνικό δημόσιο χρέος 

Η ελληνική κυβέρνηση διαμόρφωσε ένα σχέδιο με την επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs το 2001, 

για το δημόσιο χρέος της χώρας. Η Goldman Sachs ανέλαβε μέσω μιας σύμβασης ΠΣΑΠΚ ένα ποσό 

του ελληνικού δημοσίου χρέους. Στόχος ήταν η Ελλάδα να εμφανίσει τους στατιστικούς δείκτες που 

απαιτούνταν για την ένταξη της στην ΟΝΕ. Η Goldman Sachs δεν άλλαξε πολύ τα λογιστικά στοιχεία 

της χώρας. Χρησιμοποίησε τα CDS (στην περίπτωση της Ελλάδας η ανταλλαγή ήταν νομισματική - 

currency CDS). Τα CDS στην πραγματικότητα είναι συμβόλαια ασφάλισης πάνω σε ένα χρέος. Η 

ασφάλιση αυτή πωλείται έπειτα ως τραπεζικό προϊόν.  

Έτσι λοιπόν, η Goldman Sachs ανέλαβε από το ελληνικό δημόσιο ένα ποσό της τάξης των 2.8 δις. 

Το ποσό αυτό δεν θα φαινόταν στο ελληνικό χρέος και θα το επωμιζόταν ξανά η Ελλάδα όταν έληγε 

η σύμβαση-swap, το 2019 στην προκειμένη περίπτωση. 

Αυτή η κίνηση έγινε επειδή το ύψος του δημοσίου χρέους τη συγκεκριμένη χρονιά υπολογιζόταν στο 

105% , ένα ποσοστό απαγορευτικό για την είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με τη 

συνθήκη του Μάαστριχτ. 

Το ποσό αυτό (2.8 δις), θεωρήθηκε ως ένα νοητό αριθμητικό κεφάλαιο και εκδόθηκε σε ιαπωνικά 

γιεν αντί για αμερικανικά δολάρια. Στη συμφωνία που θα είχε διάρκεια δεκαοκτώ έτη, τέθηκε ως 

αριθμητική βάση το ποσό αυτό του δημοσίου χρέους, με μια πολύ συγκεκριμένη ρήτρα, η οποία 

έλεγε ότι αν το γεν ενισχυόταν έναντι του δολαρίου, τότε το κράτος θα κέρδιζε τη μέρα λήξης του CDS, 

ενώ το αντίστροφο αποτέλεσμα θα σήμαινε οικονομική ζημία για το δημόσιο. 

Όμως σε αυτή τη συμφωνία υπήρξε μια αρκετά σοβαρή παρατυπία ως προς την ρήτρα κι αυτή είχε 

να κάνει με το ότι ίσχυσαν με αναδρομική ισχύ πενταετίας (1995-2000) οι τιμές του γεν, όταν αυτό 

κινείτο ακόμη ανοδικά έναντι του δολαρίου. 
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2.2.1.4 Η τεχνική 

Η τεχνική της Goldman Sachs για τη μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου στους αγοραστές των 

συγκεκριμένων ομολόγων αλλά και την αύξηση των δεικτών μεγέθυνσης της χώρας, ήταν να 

τιτλοποιήσει κάποια από τα μελλοντικά έσοδα της Ελλάδας, να τα μετατρέψει σε τίτλους ιδιοκτησίας, 

και να τα πουλήσει η εθνική τράπεζα, με τη μορφή χρεογράφων. Αυτό εμφανίζεται ως πώληση, 

δηλαδή ως έσοδο και δεν καταγράφεται στο χρέος, άρα ούτε και στο έλλειμμα, αλλά στα έσοδα 

(Varoufakis, 2011). Αυτή η τακτική άνοιξε το δρόμο στην Ελλάδα να εκδώσει νέα ομόλογα μέσω των 

CDS και να τα πουλήσει, στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, χωρίς να καταστεί ανησυχητική η 

κατάσταση για τους επενδυτές. Με αυτό τον τρόπο, περίπου το 5% του χρέους της Ελλάδας, δεν 

διαφαινόταν στους λογαριασμούς της χώρας, αυξάνοντας τους δείκτες μεγέθυνσης της και φέρνοντας 

την πιο κοντά στις απαιτήσεις για την είσοδο στην ευρωζώνη. 

Η Ελλάδα, η οποία κατόρθωσε να μπει τελικά στον «σκληρό πυρήνα» της ευρωζώνης, πλήρωσε ένα 

εξαιρετικά βαρύ τίμημα. Ενδεικτικά, από το 2000 μέχρι και το 2009 το γεν υποχώρησε σημαντικά 

έναντι του δολαρίου, με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος το οποίο είχε ένα cds 2.8 δις, να υποστεί 

ζημία συνολικού ύψους 21 δις ευρώ, ποσό το οποίο προστέθηκε φυσικά στο δημόσιο χρέος.  

2.2.1.5 Ο ρόλος των CDS στην εξέλιξη της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης 

Η αύξηση των περιθωρίων των CDS την άνοιξη του 2010 προκάλεσε δύο προβληματισμούς στους 

υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο (Fitch, 

2010). Το πρώτο πρόβλημα αφορά το κατά πόσο τα CDS χρησίμευσαν στη χειραγώγηση των 

αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με το αν τα 

ελληνικά CDS μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την άσκηση πίεσης στα ελληνικά 

ομόλογα, αλλά και στο κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους των υπόλοιπων μελών της ευρωζώνης 

(ιδιαίτερα στην Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία), καθώς και τις επιπτώσεις στην αξία του 

ευρώ. Εν ολίγοις, τα CDS δεν θεωρήθηκαν ως δείκτης πιστωτικού κινδύνου του ελληνικού δημοσίου. 

Αντιθέτως θεωρήθηκαν ως ο κυριότερος παράγοντας αύξησης του συγκεκριμένου κινδύνου. 

Παρ’ όλη όμως τη συζήτηση σχετικά με τον αρνητικό ρόλο των CDS, τα βασικά αίτια της ελληνικής 

δημοσιονομικής κρίσης, όπως προαναφέρθηκε, προήλθαν από εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής 

οικονομίας, όπως: 

1. Η προβληματική δημοσιονομική διαχείριση. 

2. Η μακροχρόνια έλλειψη ανταγωνιστικότητας και η επιπλέον επιδείνωσή της μετά την είσοδο της 

χώρας στην ΟΝΕ . 

3. Η προσήλωση της οικονομίας σε ένα καταναλωτικό υπόδειγμα ανάπτυξης που δεν μπορούσε να 

υποστηριχθεί από τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και οδηγούσε σε συνεχή αύξηση του 

δημόσιου χρέους. 

4. Το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους και η μη διαφαινόμενη προοπτική μείωσης του. 

Ήδη από το καλοκαίρι του 2008, αναλυτές (Hardouvelis, 2008) προειδοποιούσαν για τις αρνητικές 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Τα επιχειρήματά τους βασίζονταν στο υψηλό δημοσιονομικό 

έλλειμμα, στο υψηλό δημόσιο χρέος και στις αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξή του, καθώς και 

στο χρόνιο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Στην επιδείνωση του οικονομικού κλίματος συνέβαλαν δύο ακόμη παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται 

με την κρίση αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε μετά την αποκάλυψη παρεμβάσεων της τότε 

κυβέρνησης στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σχετικά με τα στοιχεία του ελλείμματος του 2009. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την κρίση χρέους της κρατικής εταιρείας διαχείρισης ακινήτων του 

Ντουμπάι (Dubai World), η οποία στα τέλη Νοεμβρίου κήρυξε στάση πληρωμών και κάλεσε τους 

δανειστές σε διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους της. Η συγκεκριμένη κίνηση έκανε 

τις διεθνείς αγορές πολύ ευαίσθητες ως προς τη διάθεση δανειακών κεφαλαίων (Stamatiou, 2011). 

Άλλωστε, η ευαισθησία των διεθνών αγορών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη μετά την κρίση στις ΗΠΑ. 
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Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να διαχειριστεί την κρίση μέσω της λήψης των κατάλληλων 

μέτρων δεν επέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση παρουσίασε το ελληνικό 

Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2010-2013 στα μέσα Ιανουαρίου 2010. Αυτό 

περιελάμβανε μια σειρά μέτρων για τον έλεγχο των δαπανών και την αύξηση της φορολογίας. Οι 

αγορές θεώρησαν ότι το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων δεν ήταν αρκετό για να επιλύσει τα χρόνια 

προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Τα περιθώρια των CDS ακολούθησαν ανοδική πορεία. 

Χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι τα περιθώρια των CDS με υποκείμενο τίτλο τα πενταετή ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 41.2% σε διάστημα ενός μηνός (τα περιθώρια των CDS ήταν 

στις 281.1 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο του 2008 ενώ τον Ιανουάριο του 2009 έφτασαν τις 398.1 

μονάδες βάσης). 

Για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δύο επιπλέον δέσμες 

μέτρων αύξησης των εσόδων και περιορισμού των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου, το Φεβρουάριο 

και το Μάρτιο του 2010. Η ανοδική πορεία των περιθωρίων των CDS σταμάτησε προσωρινά κατά τη 

διάρκεια του Μαρτίου του 2010. Βασικός παράγοντας της σταθεροποίησης ήταν οι συζητήσεις σε 

επίπεδο ευρωζώνης σχετικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τους εναλλακτικούς 

τρόπους ενίσχυσης της, κάτι το οποίο όμως δεν ικανοποίησε τις αγορές. 

Η πορεία των CDS ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία, ακόμη και μετά την ενεργοποίηση του κοινού 

προγράμματος σταθερότητας. Χαρακτηριστικό είναι εδώ το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 2010 το 

περιθώριο των CDS ανήλθε στις 1.037 μονάδες βάσης. Αυτό οφείλεται (Stamatiou, 2011): 

1. Στη συνεχή υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του μακροπρόθεσμου χρέους του 

ελληνικού δημοσίου. 

2. Στις προσδοκίες σχετικά με τη μη-εκπλήρωση των όρων του προγράμματος σταθερότητας ΕΕ 

/ΕΚΤ/ΔΝΤ . 

3. Στο γεγονός ότι το δάνειο από το πρόγραμμα ΕΕ /ΕΚΤ/ΔΝΤ εξοφλείται κατά προτεραιότητα σε 

σχέση με το υπόλοιπο δημόσιο χρέος. 

4. Στην πιθανή αδυναμία εξυπηρέτησης του δανειακού προγράμματος για την περίοδο 2014-2015. 

2.2.1.6 Η άσκηση κερδοσκοπικών πιέσεων μέσω των ΠΣΑΠΚ στα ομόλογα του ελληνικού 

δημοσίου 

Μέχρι στιγμής, στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη χρήση του περιθωρίου των ΠΣΑΠΚ για 

κερδοσκοπικούς λόγους, δεν υπάρχουν αρκετά. Ο Duffie (2010) καταρρίπτει τη δυνατότητα 

κερδοφόρας χρήσης τέτοιων μεθόδων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης. 

Σύμφωνα με τον Duffie, οι υποψήφιοι κερδοσκόποι δε θα μπορούσαν να αποκομίσουν κέρδη από τα 

περιθώρια των CDS, αφού ο όγκος συναλλαγών τους δεν είναι σημαντικός ώστε να επηρεάσουν το 

περιθώριο των CDS, καθώς επίσης μπορούν και να αυξήσουν το περιθώριο των CDS μέσω διάχυσης 

ψευδών ειδήσεων για τα θεμελιώδη μεγέθη του υποκείμενου τίτλου. Προβλήματα συνεργασίας δεν 

επιτρέπουν την επιτυχία αυτής της στρατηγικής. Τέλος και η χρήση των ΧΙΥ ΠΣΑΠΚ δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επιτυχία μιας κερδοσκοπικής στρατηγικής, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν 

μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του υποκείμενου τίτλου. 

Η κερδοσκοπία μέσω των CDS μπορεί να έλθει αλλού. Σύμφωνα με τους Duffie (2010), European 

Commission (2010) και Fitch (2010), η επισήμανση του αυξανόμενου πιστωτικού κινδύνου των CDS 

λόγω των χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας εκλήφθηκε από πολλούς συμμετέχοντες 

στην αγορά ως κερδοσκοπική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και ως 

προσπάθεια μεταβίβασης της κρίσης στις ευάλωτες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς μέσω αυτής 

της πίεσης αυξάνονταν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, κατά συνέπεια δηλαδή το 

κόστος δανεισμού. 
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2.3 Το ζήτημα για την έξοδο από την ευρωζώνη 

Όταν ξέσπασε η κρίση το 2008 με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, έγινε προσπάθεια 

αναχρηματοδότησης του χρέους με περισσότερες εκδόσεις ομολόγων. Την περίοδο εκείνη, οι 

αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων αυξήθηκαν. Οι επενδυτές δεν επιθυμούσαν να αγοράσουν 

ελληνικά ομόλογα, χωρίς να έχουν «βελτιωμένη ανταμοιβή» για τις αγορές τους, καθώς ο κίνδυνος 

για τα ομόλογα αυτά είχε πλέον αυξηθεί.  

Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης της κρίσης, προέκυψε ζήτημα για την έξοδο της Ελλάδας από την 

ευρωζώνη. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε τότε, η έννοια του Grexit. Ωστόσο, για μια Ελλάδα 

που λειτουργεί με δικό της νόμισμα, εκτός της ευρωζώνης, η ΕΕ πιθανότατα δεν θα μπορούσε να 

παρέμβει στην ελληνική κρίση. Έτσι, δεν θα μπορούσε να γίνει μαζική αποπληρωμή του ελληνικού 

χρέους.  

Πολλές κυβερνήσεις της ευρωζώνης ήταν πρόθυμες να διασώσουν την Ελλάδα, καθώς οι τράπεζες 

τους είχαν εμπλακεί στη δανειοδότηση της. Είχαν συμφέρον να διατηρήσουν την Ελλάδα στη ζώνη 

του ευρώ, καθώς μια ενδεχόμενη ελληνική πτώχευση, πιθανότατα θα οδηγούσε στην 

αποσταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των χωρών τους. Το σχήμα 9 παρουσιάζει 

την εμπλοκή των ευρωπαϊκών τραπεζών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Σχήμα 9 

 
Πηγή: Bank for International Settlements, Απρίλιος 2010 

Επίσης, αν η Ελλάδα είχε επανεισαγάγει το δικό της νόμισμα, θα έπρεπε να κάνει μεγάλη υποτίμηση, 

ώστε να αποζημιώσει τους επενδυτές για τον κίνδυνο κατοχής του νομίσματος. Η σημαντική 

υποτίμηση στο συνάλλαγμα, συνήθως οδηγεί σε υψηλότερο πληθωρισμό, κάτι που στην 

πραγματικότητα ισοδυναμεί ουσιαστικά με πραγματική μεταβίβαση πλούτου από τους πιστωτές 

στους οφειλέτες. 

Ακόμα, η υποτίμηση του νεοεισαχθέντος τοπικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ θα ενίσχυε το 

πρόβλημα της Ελλάδας, αυξάνοντας το ποσό του χρέους στο νεοεισαχθέν τοπικό νόμισμα. Μια έξοδος 

από την ευρωζώνη ήταν πιθανό να παράσχει μόνο κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση πριν από τα 

μακροπρόθεσμα προβλήματα που θα εκδηλώνονταν. 
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Η Ελλάδα κατάφερε να ενταχθεί στο ενιαίο νόμισμα της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσε τις 

προϋποθέσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ του 1992. Το γεγονός αυτό ήταν ένας προσωπικός 

θρίαμβος για τους Έλληνες πολιτικούς. Ως εκ τούτου, η ελληνική πολιτική τάξη ήταν ιδεολογικά 

συνδεδεμένη με την Ευρώπη και το ευρώ ως νόμισμα, καθώς εγκαταλείφθηκε ένα παλαιότερο 

νόμισμα 2.500 ετών, για να εισαχθεί το ευρώ. Η Ελλάδα χρειάστηκε την Ευρώπη και δεν ήταν 

διατεθειμένη να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, ακόμα κι αν αυτό συνεπαγόταν μια σειρά εξωτερικών 

περιορισμών και σκληρών μέτρων λιτότητας. Συνεπώς, το νόμισμα δεν μπορούσε να παίξει ρόλο στην 

οικονομική προσαρμογή, την οποία έπρεπε να υποστεί η Ελλάδα. 

2.4 Οι αναθεωρήσεις των δεδομένων από τις κυβερνήσεις και οι αυξήσεις των 

spreads 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση η οποία ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2008 με την κατάρρευση 

της Lehman Brothers, είχε σαν επακόλουθο την αύξηση της αντίληψης για τον κίνδυνο και πλέον οι 

δανειστές απαιτούσαν υψηλότερη αμοιβή για την ανάληψη του χρέους των χωρών της περιφέρειας, 

της ευρωζώνης. Έτσι, τα spreads για την Ελλάδας αυξήθηκαν περισσότερο, σε σχέση με τις κεντρικές 

χώρες της ευρωζώνης και κατά συνέπεια, οι πληρωμές των τόκων για το δημόσιο χρέος άρχισαν και 

αυτές να αυξάνονται. 

Ωστόσο, η ελληνική κρίση επηρεάστηκε περισσότερο από τα γεγονότα στην Ελλάδα, παρά από τις 

αλλαγές, στον τρόπο αντίληψης του κινδύνου, από τους διεθνείς επενδυτές. Το φθινόπωρο του 2009, 

ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούσαν το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού, 

προκαλώντας την αύξηση της ανησυχίας των επενδυτών για την ελληνική οικονομία και το δημόσιο 

χρέος, κάτι που οδήγησε στην αύξηση των πιστωτικών spreads, σε επίπεδα, σαν αυτά της περιόδου 

πριν την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά. 

Τον Οκτώβριο του 2009, η νεοεκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση, αποκάλυψε ότι το έλλειμμα του 

κρατικού προϋπολογισμού για το 2008 ήταν 7.7% του ΑΕΠ, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πει 

πως ήταν 5.0%. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό, η εκτίμηση της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης για το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2009, την άνοιξη του ίδιου έτους, προτού εκλεγεί δηλαδή, ήταν 

στο 3.7% του ΑΕΠ και ξαφνικά μετά την εκλογή της, η νέα της εκτίμηση ήταν στο 12.5% του ΑΕΠ, 

σχεδόν δηλαδή, εννιά ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω. Ως εκ τούτου, ο οίκος αξιολόγησης Fitch 

υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε Α-, πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια, 

καθώς το χρέος της χώρας βαθμολογήθηκε κάτω από Α. Για την ιστορία και μόνο, το τελικό έλλειμμα 

του προϋπολογισμού για το 2009 ήταν ακόμη χειρότερο και έφτασε στο 15.2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8. Η οικονομική επίπτωση όλων αυτών, ήταν η μείωση της αξιοπιστίας 

της Ελλάδας, κάτι που επέφερε την αύξηση των spreads και ως εκ τούτου, την αύξηση των τόκων και 

κατά συνέπεια την αύξηση του κόστους δανεισμού. 

Από τη στιγμή της αναθεώρησης του ελλείμματος του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο του 2009, τα 

spreads τα οποία ήταν κάτω από 500 μονάδες βάσης, αυξήθηκαν το 2011, στις 1200 μονάδες βάσης. 

Ένα χρόνο αργότερα, το spread είχε φτάσει στις 3.600 μονάδες βάσης. 

Τέτοιες λανθασμένες εκτιμήσεις σαν αυτή του 2009, είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβούν, αλλά είχαν 

ξανασυμβεί επανειλημμένα τέτοιες εσφαλμένες «επίσημες» εκτιμήσεις που αφορούσαν το ελληνικό 

χρέος, σηματοδοτώντας στους επενδυτές την κακή ποιότητα και την αναξιοπιστία των στατιστικών που 

δημοσίευε η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκταση των 

αναθεωρήσεων ήταν αποτέλεσμα λανθασμένων στοιχείων, παραβίασης των λογιστικών κανόνων, 

κακής λογιστικής, έλλειψης λογοδοσίας και συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών οργάνων. 
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Σχήμα 10 

 
Σημείωση: Στα spreads, κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) αποτελεί 100 «μονάδες βάσης». 

Πηγή: taxheaven.gr 

Η Ελλάδα έχει αθετήσει τις εξωτερικές υποχρεώσεις της, για χρεωστικούς τίτλους αρκετές φορές τα 

τελευταία 200 χρόνια. Πραγματοποιήθηκαν πέντε αθετήσεις μεταξύ του 1826 και του 1932. Η 

Ελλάδα βρέθηκε ξανά σε κατάσταση αδυναμίας να πληρώσεις ενενήντα χρόνια μετά. Όταν η 

παγκόσμια οικονομική ύφεση έφτανε στο τέλος της για τις μεγάλες οικονομίες, στα τέλη του 2009, 

στην Ελλάδα ξεκινούσε το πραγματικό πρόβλημα. 

Όταν έλαβε χώρα λοιπόν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και υπολογίστηκε εκ νέου, τα 

αυξημένο ποσό του δημοσίου χρέους, αυξήθηκαν τα spreads. Σαν αποτέλεσμα της αύξησης των 

spreads, αυξήθηκαν φυσικά και οι πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος (Σχήμα 11). Η αύξηση των 

πληρωμών για τους τόκους αύξησε περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα, οπότε υπήρχε ο κίνδυνος 

η Ελλάδα να εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο υψηλότερων επιπέδων χρέους, οδηγώντας σε υψηλότερα 

επιτόκια δανεισμού, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. 

Σχήμα 11 

 
Πηγές: AMECO database, Eurostat 
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2.5 Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και τα προγράμματα διάσωσης 

Τον Δεκέμβριο του 2009, οι οίκοι αξιολόγησης Fitch, Moody's και Standard & Poor's υποβάθμισαν 

την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας. Η ελληνική κυβέρνηση, στις αρχές του 2010, εισήγαγε 

τα πρώτα μέτρα λιτότητας. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν πάγωμα μισθολογικών ωριμάνσεων του 

δημόσιου τομέα αλλά ακόμη και περικοπές για ορισμένους δημόσιους υπαλλήλους, πάγωμα των 

κρατικών συντάξεων, αύξηση του κανονικού ΦΠΑ από 19% σε 21% και αύξηση των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης στα καύσιμα, το αλκοόλ, τα τσιγάρα, και τα είδη πολυτελείας. Ο συντελεστής του ΦΠΑ 

αυξήθηκε και πάλι, λίγους μήνες αργότερα, σε 23%.  

Η κρίση στην Ελλάδα ήταν και αποτέλεσμα της απώλειας εμπιστοσύνης των επενδυτών στην ελληνική 

οικονομία και την κυβέρνηση, καθώς αυξήθηκε έντονα η αντίληψη του κινδύνου για τη χώρα. Παρότι 

οι εκδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις αρχές του 2010, είχαν αντίκρισμα στους 

επενδυτές, αυξήθηκαν τα επιτόκια δανεισμού (Σχήμα 10). Η αύξηση αυτή ήταν δραματική. Από τις 

300 μονάδες βάσης στα τέλη Ιανουαρίου 2010, το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έφτασε στα τέλη 

Απριλίου 2010, μόλις τρεις μήνες αργότερα, σε απόδοση 1.000 μονάδων βάσης. 

Τον Απρίλιο του 2010, οι οργανισμοί αξιολόγησης υποβάθμισαν ακόμα περισσότερο την ελληνική 

αξιολόγηση, σηματοδοτώντας τον αυξημένο κίνδυνο για την Ελλάδα. Ο οίκος Fitch υποβάθμισε την 

Ελλάδα από το BBB+ στο BBB-, το χαμηλότερο rating-grade. Η Standard & Poor's υποβάθμισε την 

ελληνική αξιολόγηση σε BB+, την υψηλότερη βαθμολογία δηλαδή για μια χώρα αυξημένου κινδύνου. 

Η Moody's μείωσε την πιστοληπτική της ικανότητα της χώρας σε Α3, κλίμακα η οποία, ακόμα 

θεωρείται κλίμακα επενδυτικού βαθμού. 

Κάπως έτσι η ελληνική οικονομία έφτασε την άνοιξη του 2010 σε πλήρες αδιέξοδο. Δανεικά χρήματα 

για να μπουν στην οικονομία δεν υπήρχαν και η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκούσε για να καλύψει 

ούτε τις ανελαστικές κρατικές δαπάνες. Η ελληνική κυβέρνηση τότε, ζήτησε και επίσημα τη διάσωση. 

Την περίοδο εκείνη θεωρούταν αναπόφευκτο αυτό, καθώς το κράτος έπρεπε να επιβιώσει, το έλλειμμα 

ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν τεράστιο, συγκεκριμένα 15.14% το 2009, και κάθε άλλη λύση 

πιθανολογούταν ότι θα οδηγούσε τη χώρα εκτός ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο συμφώνησαν να διασώσουν την Ελλάδα με ένα δάνειο ύψους 110 δις ευρώ για 

τρία χρόνια. Αυτό ήταν το πρώτο μνημόνιο. Το δάνειο χορηγήθηκε με την προϋπόθεση ότι, η Ελλάδα 

θα εφαρμόσει νέα μέτρα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 

της φοροδιαφυγής), καθώς και ιδιωτικοποιήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων.  

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα μέτρα, τα οποία περιλάμβαναν περικοπές δαπανών και 

αυξήσεις φόρων ύψους 30 δις ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή η «ετήσια σμίκρυνση» ύψους 

10 δις ευρώ ανήλθε στο 4.4% του ετήσιου ΑΕΠ το 2010. 

Παρά το πρώτο μνημόνιο, επικρατούσε η αντίληψη, ότι η χώρα θα κατάφερνε να βγει από το 

πρόγραμμα μέσα σε εννέα μήνες με ένα χρόνο, και θα επέστρεφε ξανά στις αγορές, ξεπερνώντας την 

κρίση. Η Ελλάδα δεν είχε πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές από το 2010, ώστε να συγκεντρώσει 

κεφάλαια. Η μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 9.13% το 2011 (Σχήμα 5), σε συνδυασμό με τον 

αργό ρυθμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συνεπαγόταν ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να 

αντιμετωπίσει το χρέος της. Έτσι, το δεύτερο πακέτο διάσωσης (Μνημόνιο 2), λίγο μεγαλύτερο από το 

πρώτο, ήταν αναπόφευκτο.  

Το δεύτερο μνημόνιο υπογράφεται το 2012. Το μνημόνιο αυτό, οδηγεί σε «κούρεμα» του ελληνικού 

χρέους. Πιο συγκεκριμένα, οι πιστωτές της Ελλάδας συμφώνησαν να προβούν σε περικοπή του 

χρέους της Ελλάδας, κατά 53.5% της ονομαστικής αξίας για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη 

πτώχευση. Επίσης, η συμφωνία περιλάμβανε κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 

ύψους 48 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Το 2012, το ΑΕΠ ήταν 20% χαμηλότερο σε πραγματικούς όρους από ότι το 2009, και η πτώση του 

πραγματικού ΑΕΠ έφτασε από το 2008 μέχρι το 2013, μια άνευ προηγουμένου μείωση, για ένα 

δημοκρατικό δυτικοευρωπαϊκό κράτος, της τάξης του 26.52%. 
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Ορισμένα σημάδια σταθεροποίησης εμφανίστηκαν το 2014. Η ανεργία σταθεροποιήθηκε και ο 

ρυθμός μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν θετικός μετά από αρκετά χρόνια. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 12, η Ελλάδα πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα το 2014. (Το σχήμα 12 δείχνει τα πρωτογενή 

ελλείμματα (πλεονάσματα) της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια). 

Σχήμα 12 

 
Σημείωση: Τα πρωτογενή ελλείμματα (πλεονάσματα), είναι τα ελλείμματα (πλεονάσματα) του 

προϋπολογισμού, αφαιρώντας τις πληρωμές τόκων. 

Πηγές: Source: AMECO database, Eurostat 

Αυτά ήταν τα πρώτα θετικά σημάδια, τόσο για τους επενδυτές όσο και για την ελληνική κυβέρνηση. 

Τον Απρίλιο του 2014 η Ελλάδα ήταν σε θέση να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές, ώστε να αντλήσει 

κεφάλαια και να πουλήσει πενταετή ομόλογα ύψους 3 δις ευρώ. Το επιτόκιο δανεισμού έπεσε ξανά 

στο 8%. Η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα από το Β- σε Β, το Μάιο του 2014. 

Κάθε φορά που τελείωνε ένας κύκλος μέτρων, η Ελλάδα αντί να έχει ανέβει επίπεδο, καθώς αυτός 

ήταν και ο σκοπός άρσης των μέτρων, είχε πέσει χαμηλότερα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των μέτρων που 

πάρθηκαν, όπως για παράδειγμα η αύξηση της φορολογίας η οποία είναι λογικό να επιδεινώσει την 

κατάσταση. Έτσι φτάνουμε στο 2015, όπου έχουμε και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.  

Συνολικά λοιπόν, για την περίοδο αστάθειας της ελληνικής οικονομίας (2007-2016) το ΑΕΠ της 

Ελλάδας μειώνεται κατά 26.17%, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να μειώνεται κατά 24.51%. Το δημόσιο 

χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται κατά 77.74%, ενώ το δημόσιο έλλειμμα μειώνεται κατά 7.16%. 

Όμως πρέπει να τονιστεί ότι για την περίοδο 2007-2013 το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 6.45%. Η 

ανεργία για την περίοδο 2007-2013 αυξάνεται κατά 19.1%, φτάνοντας το 27.5%, ενώ συνολικά για 

την περίοδο 2007-2016, η ανεργία αυξάνεται κατά 15.8%, βρίσκεται δηλαδή στο 23.6%. Οι 

εισαγωγές σε αγαθά και υπηρεσίες μειώνονται κατά 32.1%, ενώ οι εξαγωγές μειώνονται περίπου 1%. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το μεγάλο πρόβλημα στις εξαγωγές υπήρξε την περίοδο 2007-2011, 

όταν και μειώθηκαν κατά 11.56%. Ο μέσος μισθός των Ελλήνων μειώνεται, προσεγγιστικά, περίπου 

κατά 18%. Η φορολογία αυξήθηκε για την περίοδο 2007-2013 σε ποσοστό 14.26%, ενώ για την 

συνολική περίοδο αστάθειας η φορολογία καταγράφει μεγέθυνση της τάξης του 25.75%. Τέλος, οι 

δαπάνες για οικοδομικές κατασκευές μειώνονται κατά 71.56%, ενώ για υποδομές μειώνονται κατά 

21.46%. 

Σύμφωνα με την Eurostat, το 44% των Ελλήνων ζούσε κοντά στο όριο της φτώχειας, με το 16% των 

Ελλήνων, να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας το 2014. Το 2015, σύμφωνα με τον ο ΟΟΣΑ, το 20% 

του ελληνικού πληθυσμού δεν είχε τα χρήματα για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες σε 

τρόφιμα. Συσσίτια οργανώνονταν καθημερινά, τα οποία έδιναν δωρεάν φαγητό στους μακροχρόνια 

ανέργους, στους άστεγους και στους εξαθλιωμένους. Μεταξύ του 2010 και του 2012, τα ποσοστά 



30 
 

αυτοκτονίας αυξήθηκαν κατά το ένα τρίτο. Περίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες, σχεδόν το 5% του 

πληθυσμού δηλαδή, εγκατέλειψαν τη χώρα, από την αρχή της κρίσης. 

2.6 Το πραγματικό και το δυνητικό ΑΕΠ 

Η μείωση της συνολικής ζήτησης, η οποία επήλθε όλα αυτά τα χρόνια, προκαλεί ύφεση κατά την 

οποία η παραγωγή μειώνεται, φτάνοντας σε επίπεδα κάτω από το δυνητικό ΑΕΠ δηλαδή το επίπεδο 

εκείνο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το οποίο η εγχώρια οικονομία δύναται να παράγει σε 

μακροχρόνια βάση χωρίς αύξηση του πληθωρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους και την 

τεχνολογία που διαθέτει. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο είναι προσωρινό. Η ύφεση ακολουθείται από 

μια περίοδο ανάκαμψης στην οποία η απόδοση επιστρέφει στο δυνητικό επίπεδο και εν τέλη αυτό 

δεν επηρεάζεται σημαντικά από την ύφεση. 

Αυτή η θεωρία όμως αμφισβητήθηκε, μεταξύ άλλων, από τους Cerra & Saxena (2008), το ΔΝΤ (2009) 

και τους Reinhart & Rogoff (2009), οι μελέτες των οποίων εξετάζουν τη βαθιά ύφεση σε όλο τον κόσμο 

και βρίσκουν σημαντικά αποτελέσματα για την παραγωγή. Οι Haltmeier (2012) και Reifschneider et 

al. (2013) υποστηρίζουν ότι αυτές οι επιπτώσεις συμβαίνουν επειδή μια ύφεση μειώνει το δυνητικό 

ΑΕΠ μιας οικονομίας. Η δυνητική παραγωγή μειώνεται επειδή μια ύφεση μειώνει τη συσσώρευση 

κεφαλαίου, αυξάνει την ανεργία και διαταράσσει τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την τεχνολογική πρόοδο. Στο σημείο αυτό ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα για την Ελλάδα.  

                Σχήμα 13 

 
Σημειώσεις: Υ=ΑΕΠ, Υ*=δυνητικό ΑΕΠ, Υ**=δυνητικό ΑΕΠ αν δεν είχαμε ύφεση 

Πηγές: Ball (2014), WEO 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, από το 1995 έως και το έως και το 2004 η απόκλιση του ΑΕΠ από 

το δυνητικό ΑΕΠ είναι πάρα πολύ μικρή και συνεχώς μειώνεται έως και το 2004 όπου τα δυο «μεγέθη» 

εξισώνονται. Από το 2004 έως και το 2007, όπου ξεκινάει η ύφεση, παρατηρείται ότι το ΑΕΠ είναι 

μεγαλύτερο του δυνητικού ΑΕΠ. Όταν το ΑΕΠ υπερβαίνει το δυνητικό προϊόν τότε η συνολική ζήτηση 

γίνεται μεγαλύτερη της συνολικής προσφοράς και το επίπεδο των τιμών τείνει να αυξάνεται, δηλαδή 

εμφανίζεται αυξανόμενος πληθωρισμός. Αυτή είναι η απόδειξη της γενικής αύξησης του επιπέδου 

των τιμών στη χώρα μας, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Έπειτα ξεκινάει η ύφεση, το ΑΕΠ συνεχώς 
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μειώνεται και πέφτει κάτω από τα επίπεδα του δυνητικού ΑΕΠ. Το 2016 η διαφορά του δυνητικού 

ΑΕΠ από το δυνητικό ΑΕΠ αν δεν είχαμε κρίση, είναι πάνω από 30% του Υ**.  

Πίνακας 2 

 

Η απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ ισούται με το άθροισμα της απώλειας του δυνητικού ΑΕΠ και του 

χάσματος μεταξύ δυνητικού και πραγματικού ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν, η απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ 

το 2013 ανέρχεται στο 39.31%, ενώ το 2015 φτάνει το 43% του ΑΕΠ της χώρας. Η ρυθμός αύξησης 

της ύφεσης ισούται με το άθροισμα του μέσου ρυθμού μεγέθυνσης του δυνητικού ΑΕΠ προ κρίσης 

(2001-2009) μείον το μέσο ρυθμό μεγέθυνσης του δυνητικού ΑΕΠ. Εν ολίγοις, ο ρυθμός αύξησης 

της ύφεσης για τα εννέα χρόνια αστάθειας στην Ελλάδα υπολογίζεται κοντά στο 8.5%. 

Τέλος, το 2014 και συγκεκριμένα  το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του παρουσιάζονται, τα πρώτα 

αποτελέσματα μεγέθυνσης. Έπειτα, ακολουθεί και πάλι μια νέα μικρή ύφεση. Πλέον το οικονομικό 

«σκηνικό» της χώρας φαίνεται σταθερό, χωρίς όμως να έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Σύγκριση της κρίσης του 1930 με την κρίση του 2008 

3.1 Συγκρίσεις 

Από την ανεξαρτητοποίηση και τη σύσταση ενός αυτόνομου κράτους μετά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας στη χώρα μας, η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει πέντε φορές. Η πρώτη χρεοκοπία ήλθε το 

1827, με πρωθυπουργό τότε τον Ιωάννη Καποδίστρια και ακολούθησαν η χρεοκοπία του 1843 κατά 

τη βασιλεία του Όθωνα, το 1893 με τότε πρωθυπουργό τον Χαρίλαο Τρικούπη και την περιβόητη 

φράση «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» και το 1932 με πρωθυπουργό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όσον αφορά 

την πέμπτη χρεοκοπία, οι απόψεις διίστανται. Ο λόγος γίνεται για το 2010 επί κυβερνήσεως του 

Γεωργίου Παπανδρέου, όπου πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές υποστηρίζουν πως η χώρα τότε 

πτώχευσε, κάτι που ποτέ δεν έγινε επισήμως παραδεκτό, με την αντίπερα όχθη, να αρνείται 

κατηγορηματικά το γεγονός αυτό, υποστηρίζοντας πως εν τέλη η χώρα δεν πτώχευσε το 2010. 

Στην ενότητα αυτή χρησιμοποιείται η κρίση της δεκαετίας του 1930 ως σημείο αναφοράς ώστε να 

γίνουν συγκρίσεις με την σύγχρονη οικονομική κρίση, να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές και 

να συζητηθούν επίσης συμπεριφορές της πολιτικής και των πολιτικών τότε και τώρα. 

Τα στοιχεία για τη σύγκριση των δυο περιόδων αντλήθηκαν από το επιστημονικό άρθρο της Σοφίας 

Λαζαρέτου. Έτσι λοιπόν, γίνεται σύγκριση για τις δυο αυτές περιόδους, το γενικό «κλίμα» της κάθε 

εποχής και τα κατάλοιπα της εκάστοτε οικονομικής ύφεσης. 

Και οι δυο οικονομικές κρίσεις προήλθαν μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο παγκόσμιας οικονομικής 

ύφεσης. Η κρίση μεταδόθηκε διεθνώς μέσω των εμπορικών ροών, των ροών κεφαλαίου και των τιμών 

των βασικών εμπορευμάτων. Ωστόσο, η εκάστοτε χώρα επηρεάστηκε διαφορετικά ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες, τη δομή, τις συνθήκες και την πολιτική που ακολουθούσε. Η κάθε χώρα επίσης 

αντιμετώπισε διαφορετικά την κρίση, με διαφορετικές νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές, 

μερικές πιο επιθετικές και άλλες λιγότερο, ανάλογα με τις υπάρχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 
Απώλεια στο 

δυνητικό 

ΑΕΠ (2013) 

Χάσμα μεταξύ 

δηνητικού και 

πραγματικού 

ΑΕΠ (2013) 

Απώλεια στο 

δυνητικό 

ΑΕΠ (2015) 

Χάσμα μεταξύ 

δυνητικού και 

πραγματικού 

ΑΕΠ (2015) 

Μέσος ρυθμός 

μεγέθυνσης δυνητικού 

ΑΕΠ προ κρίσης 

(2001-2009) 

Μέσος ρυθμός 

μεγέθυνσης 

δυνητικού ΑΕΠ 

(2007-2016) 

Ελλάδα 29.98% 9.33% 35.40% 7.59% 3.96% -12.50% 
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Οι πτώσεις της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής, της πραγματικής παραγωγής (πραγματικό ΑΕΠ), 

της απασχόλησης, του εμπορίου και των τιμών των μετοχών ήταν ταχύτερες και μεγαλύτερες κατά 

την πρόσφατη κρίση, παρά στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Συνολικά, η πρόσφατη οικονομική 

ύφεση ήταν πιο σοβαρή. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε ακόμα ότι και οι δυο κρίσεις προήλθαν 

και από την αύξηση της προσφοράς χρήματος, την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την 

επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις οι 

αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν χαμηλές έως ότου ξέσπασε η 

παγκόσμια κρίση, γεγονός το οποίο επέτρεψε έτσι στην κυβέρνηση να συνεχίσει τις υπερβολικές 

δανειοληψίες, στις προ κρίσης περιόδους. 

Όταν ξέσπασε η τρέχουσα οικονομική κρίση στη ζώνη του ευρώ, φάνηκε έντονα το πρόβλημα της 

κυβέρνησης να ελέγξει το ελλείμματα της χώρας, τόσο το δημοσιονομικό όσο και το εξωτερικό, καθώς 

επίσης και να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία. Ωστόσο, η εξέλιξη της 

σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας δείχνει ότι δεν έχει σημασία αποκλειστικά το έλλειμμα 

και μόνο. Αντιθέτως, το πρόβλημα βρίσκεται στο «έλλειμμα εμπιστοσύνης» που εμποδίζει την Ελλάδα 

να ξεπεράσει την κρίση. Πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές θεωρούν ότι η ανάκαμψη της Ελλάδας 

θα επέλθει «καθοδηγούμενη από την εμπιστοσύνη» και όχι από την πίστωση. Υπάρχει έλλειψη 

εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών της χώρας και των πολιτών. Μια κρίση είναι «ένα σημάδι στο 

χρόνο» που δίνει την ευκαιρία στην κοινωνία να «απομακρυνθεί από την καθιερωμένη πορεία της και 

να ανοικοδομήσει εμπιστοσύνη» (Eichengreen et al., 2012). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

κυβερνήσεις ενεργούν σύμφωνα με το ρητό «learning by crisis» που τις βοηθά να ιδρύσουν νέους 

θεσμούς και να επανακτήσουν εμπιστοσύνη. Έτσι, όταν επέλθει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

μπορούν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα δημοσιονομικά, οικονομικά και θεσμικά ελλείμματα. 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία σε οικονομικές κρίσεις. Η χώρα εισερχόμενη στο ευρώ, 

θεώρησε ότι αύξησε την αξιοπιστία της (Bordo & Rockoff (1996)) και (Bordo et al. (1999)), κάτι που 

της επέτρεψε να προσελκύσει φθηνά ξένα κεφάλαια δανεισμού. Για μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα 

σαν την Ελλάδα, μια υγιής δημοσιονομική και νομισματική πολιτική θα μπορούσε να εγγυηθεί στους 

ξένους πιστωτές ότι το χρέος τελικά θα επιστραφεί και η χώρα δεν θα υποπέσει σε αθέτηση. Κατά 

αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να αποκτήσει φθηνότερη και ευκολότερη πρόσβαση στη διεθνή αγορά 

κεφαλαίων. Μια οικονομία εμπνέει εμπιστοσύνη όταν οι ξένοι επενδυτές έχουν εμπιστοσύνη στην 

υπάρχουσα βάση των νομισματικών και φορολογικών θεσμών της χώρας. Το νόμισμα της χώρας 

εμπνέει εμπιστοσύνη, όταν η κυβέρνηση τηρεί πιστά τις δεσμεύσεις της. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 

καθιστά τις αναδυόμενες οικονομίες πιο ευάλωτες σε κρίσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

διαθέτουν σωστό θεσμικό πλαίσιο, δεν έχουν μάθει να ακολουθούν επιτυχημένες πολιτικές, δεν 

διαθέτουν αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και δεν εφαρμόζουν ισορροπημένες δημοσιονομικές 

πολιτικές, ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική διόγκωση του δημόσιου χρέους. Αντ' αυτού, 

ακολουθούν συχνά ευέλικτες νομισματικές πολιτικές που τις εμποδίζουν να δεσμευτούν αξιόπιστα, 

ώστε να αποκτήσουν σταθερό επιτόκιο δανεισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός 

«ταραχώδους» οικονομικού και εγχώριου περιβάλλοντος και φυσικά πολιτική αστάθεια. 

Ξεκινώντας τη σύγκριση μεταξύ των δυο περιόδων παραθέτεται ο πίνακας που αφορά τις μειώσεις 

των οικονομικών στοιχείων, των δυο περιόδων για την ελληνική οικονομία. 

Πίνακας 3: Σύγκριση μειώσεων των δυο περιόδων 

Μεταβλητές 1930 2008 

Μηνιαία δεδομένα 

Οικονομική δραστηριότητα (3 χρόνια μετά το «peak») 

Βιομηχανική παραγωγή (3 χρόνια μετά το «peak») 

 

Η χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών 

 

-33.7% 

 

 

 

 

 

-17% 
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- 12 μήνες μετά το «peak» 

- 40 μήνες μετά το «peak» 

 

Εμπορικές συναλλαγές 

- 12 μήνες μετά το «peak» 

- 40 μήνες μετά το «peak» 

Ετήσια δεδομένα 

Απασχόληση (στην μεταποιητική βιομηχανία, 

τέσσερα χρόνια μετά το «peak» το 1929) 

Συνολική απασχόληση (πέντε χρόνια μετά το «peak» 

το 2008) 

Οικονομική δραστηριότητα 

Πραγματικό ΑΕΠ 

Το πραγματικό ΑΕΠ (τέσσερα χρόνια μετά το «peak» 

το 2008) 

-5.7% 

-2.3% 

 

 

-7.3% 

-10.5% 

 

-11.8% 

 

-17.5% 

-3.8% 

-30.4% 

-79.9% 

 

 

-9.3% 

-30.5% 

 

 

 

-19.1% 

 

 

 

-21.6% 

Σημείωση: Το peak είναι η κορυφή δηλαδή το μέγιστο σημείο που φτάνει η κάθε 

προαναφερθείσα κατηγορία. Peak είχαμε τον Αύγουστο του 1929 και τον Ιούλιο του 

2008, σχετικά με τις δυο υφέσεις 

 

Σχήμα 14: Οι «δείκτες» οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, «τώρα» έναντι «τότε» 

 
μήνες από το πρώτο «peak» και μετά 

── Βιομηχανική παραγωγή (peak Ιούλιος 2008=100) 

── Οικονομική δραστηριότητα (peak Αύγουστος 1929=100) 

Σημείωση: Για τη μέτρηση της μεταβολής του ΑΕΠ, ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας για το 

2008-2013, είναι ένας σύνθετος δείκτης πολλών διαφορετικών στοιχείων όπως μέγεθος παραγωγής, 

τουριστικά έσοδα, υπηρεσίες, εξαγωγές, λιανικές πωλήσεις και τραπεζικές πιστώσεις. Για το 1930, ο 

δείκτης οικονομικής δραστηριότητας είναι ένας σύνθετος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, 

μεταφερόμενων εμπορευμάτων και τέλος εισαγωγών σιδήρου και μηχανημάτων. 

Πηγές: Lazaretou (2015), Bank of Greece, Monthly Statistical Bulletin and Bulletin of Conjectural 

Indicators 
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Το Σχήμα 14 συγκρίνει τη μηνιαία χρονική πορεία της παραγωγής (ΑΕΠ) στην Ελλάδα για τις δύο 

περιόδους κρίσεων. Για την περίοδο του Μεσοπολέμου, το πραγματικό ΑΕΠ σε μηνιαία βάση 

αντικατοπτρίζεται καλύτερα από τον δείκτη οικονομικής δραστηριότητας, ενώ στην τρέχουσα περίοδο 

αντικατοπτρίζεται από τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Δεδομένου ότι μας ενδιαφέρει να 

εκτιμήσουμε το βαθμό στον οποίο η παραγωγή μειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των δύο περιόδων, 

σχεδιάζουμε τους δύο «δείκτες» από τις κορυφές τους, οι οποίες είναι τον Αύγουστο του 1929 και τον 

Ιούλιο του 2008. Όπως φαίνεται, παρόλο που και οι δύο χρονοσειρές διακατέχονται από πτωτική 

τάση, κατά τη διάρκεια του πρώτους έτους της κρίσης, η πτώση ήταν ταχύτερη «τώρα» από «τότε». Η 

βιομηχανική παραγωγή φαίνεται να έχει μειωθεί πάρα πολύ, μετά από έξι μήνες, σε σχέση με τον 

Ιούλιο του 2008 που βρισκόταν στην κορυφή της και, παρά την προσωρινή αύξηση, συνέχισε να 

πέφτει φθάνοντας σε μια «νέα βάση» το 2013. Τρία χρόνια μετά την κορύφωσή της και συγκεκριμένα 

το 2011, η βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί κατά 17%., ενώ μέχρι το 2013, η μείωση ξεπέρασε 

το 26%. Αντιστρόφως, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, η οικονομική δραστηριότητα φαίνεται να 

μειώνεται λιγότερο γρήγορα σε σχέση με την περίοδο κρίσης του 2008. Δύο μήνες μετά την πρώτη 

πτώση εμφανίζει θετική ανοδική τάση, συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 1930. Η παραγωγή όμως 

άρχισε και πάλι να μειώνεται και συγκεκριμένα, έως τον Αύγουστο του 1932. Τότε ξεκίνησε η 

ανάκαμψη. Τρία χρόνια μετά την κορυφή της, η παραγωγή μειώθηκε κατά 33.7%. 

Σχήμα 15: Οι «δείκτες» του ΑΕΠ, «τότε» έναντι «τώρα» 

                               τότε                                                                        τώρα 

 
                                                                  έτη                                                                        έτη 
── πραγματικό ΑΕγχΠ ── οικονομική δραστηριότητα ── γεωργία ── βιομηχανική παραγωγή 

── πραγματικό ΑΕγχΠ ── γεωργία ── βιομηχανική παραγωγή ── εργοστασιακή παραγωγή ── υπηρεσίες 

Σημειώσεις: (1929=0), (2008=0) 

Πηγές: Lazaretou (2015), Bank of Greece Monthly Statistical Bulletin and Supreme Economic 

Council (AOS), The Greek Economy, various issues, ΕΛ ΣΤΑΤ 

Η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1930 και συνεχίστηκε μέχρι το 

1932. Διήρκεσε μόνο δύο χρόνια. Ωστόσο, ήταν αρκετά σοβαρή (-17.5%). Ομοίως, η παραγωγή 

μειώθηκε το 1932 (-5.7%), ενώ το επόμενο έτος, το 1933, άρχισε να αυξάνεται και πάλι (8.9%). 

Παίρνουμε την ίδια εικόνα όταν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό ΑΕγχΠ και το γεωργικό προϊόν. 

Η πραγματική παραγωγή μειώθηκε ελαφρά (-0.87%) το 1931 και πιο έντονα το 1932 (-2.96%). Η 

γεωργική παραγωγή μειώθηκε επίσης το 1931 κατά 4.9%. Ωστόσο, το 1933 η κατάσταση άρχισε να 

αλλάζει. Η γεωργική παραγωγή σταθεροποιήθηκε με ταχύ ρυθμό και άρχισε να αυξάνεται νωρίτερα 

από τους «άλλους δείκτες» κάτι που οδήγησε σταδιακά στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. 

Όσον αφορά την πρόσφατη οικονομική κρίση, η εικόνα αλλάζει σημαντικά. Η κρίση έπληξε τη χώρα, 

την ίδια στιγμή που έπληξε και την παγκόσμια οικονομία. Το 2008 η παγκόσμια οικονομία ήταν στο 

peak της, ενώ η χώρα μας βρισκόταν στο peak της το 2007. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι και 

η γεωργική παραγωγή και η βιομηχανική παραγωγή και η εργοστασιακή παραγωγή άρχισαν την 

καθοδική τους πορεία ένα ή και δύο χρόνια νωρίτερα από το 2008. Τέσσερα χρόνια μετά το peak, η 

συνολική απώλεια της παραγωγής ήταν 23.8%. 
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Σχήμα 16: Η απασχόληση, «τώρα» έναντι «τότε» 

 
     έτη 

── απασχόληση (1929=100) 

── απασχόληση (2008=100) 

Σημειώσεις: 1929: απασχόληση στον τομέα της βιομηχανίας, 2008: συνολική απασχόληση 

Πηγές: Lazaretou (2015), ΕΛ ΣΤΑΤ 

Το σχήμα 16 αναφέρεται στην απασχόληση. Όπως φαίνεται, η απασχόληση και στις δύο περιόδους 

οικονομικής κρίσης μειώθηκε γρήγορα και σημαντικά. Η πτώση του «τότε» ήταν πολύ σημαντική και 

διήρκεσε τρία χρόνια. Από το 1929, που η χώρα βρισκόταν στο peak της συνολικής παραγωγής, η 

απασχόληση άρχισε να μειώνεται έντονα και γρήγορα. Δύο χρόνια μετά, η απασχόληση είχε ήδη 

μειωθεί κατά 17.1%. Όμως το 1936 επέστρεψε σε επίπεδα κοντά σε αυτά προ της κρίσης. Όσον 

αφορά το «τώρα», η πτώση ήταν πιο αργή κατά το πρώτο έτος της κρίσης, καθιστώντας εν τούτοις 

εντονότερη και ταχύτερη, την πτώση αυτή, τα επόμενα χρόνια. Πέντε χρόνια μετά το peak, η συνολική 

απασχόληση είχε μειωθεί κατά 19.1%. 

Σχήμα 17: Η χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών, «τώρα» έναντι «τότε» 

 
μήνες μετά το peak 

── Τιμή γενικού δείκτη χρηματιστηρίου Αθηνών (Αύγουστος 1929=100) 

── Τιμή γενικού δείκτη χρηματιστηρίου Αθηνών (Ιούλιος 2008=100) 

Σημειώσεις: 1929: οι χρονοσειρές έχουν υπολογιστεί ως ο μη σταθμισμένος μέσος δείκτης των τιμών 

των μετοχών (μηνιαίοι μέσοι όροι των ημερήσιων τιμών κλεισίματος) 

2008: η χρονοσειρά αναφέρεται στο γενικό δείκτη τιμών των μετοχών (τιμές κλεισίματος) 

Πηγές: Lazaretou (2015), Athens Stock Exchange, Monthly Statistical Bulletin 

60

70

80

90

100

110

120

130

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



36 
 

Το Σχήμα 17 παρουσιάζει τις τιμές των μετοχών του Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις δυο υφέσεις. Οι 

τιμές των μετοχών μειώθηκαν ταχύτερα και σημαντικότερα τους πρώτους μήνες της τρέχουσας κρίσης 

σε σύγκριση με μια ελαφρά πτώση, κατά το πρώτο έτος της μεσοπολεμικής κρίσης. Παρά την 

προσωρινή ανάκαμψη που έλαβε χώρα κοντά στα τέλη του 2009, οι τιμές των μετοχών άρχισαν πάλι 

να μειώνονται, χωρίς να σταματήσει η μείωση αυτή μέχρι το τέλος του 2012. Κατά τη διάρκεια του 

2013, παρατηρήθηκε μια αργή ανάκαμψη. 

Σχήμα 18: Οι εμπορικές συναλλαγές, «τώρα» έναντι «τότε» 

 
μήνες μετά το peak 

── Όγκος εμπορικών συναλλαγών (Αύγουστος 1929=100) 

── Όγκος εμπορικών συναλλαγών (Ιούλιος 2008=100) 

Σημειώσεις: 1929: ο συνολικός όγκος των εμπορικών συναλλαγών (αξία) αποπληθωρίζεται 

χρησιμοποιώντας το δείκτη τιμών χονδρικής, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία των τιμών των 

εξαγωγών. 2009: οι συνολικές εξαγωγές και οι εισαγωγές αφορούν τα εμπορεύσιμα αγαθά 

συμπεριλαμβανομένων των πλοίων και των καυσίμων (μετρημένα ανά 100 kg). Δεν υπάρχουν 

προσαρμοσμένα εποχικά δεδομένα. 

Πηγές: Lazaretou (2015), ΕΛ ΣΤΑΤ 

Τέλος, το σχήμα 18 απεικονίζει τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών . Ο «όγκος» αυτός μειώθηκε 

πολύ πιο γρήγορα κατά το πρώτο έτος της πρόσφατης κρίσης (-9.3%) σε σχέση με το πρώτο έτος της 

κρίσης του ’30 (-7.3%). Κατά το δεύτερο έτος, επήλθε προσωρινά μια ανοδική τάση στις εμπορικές 

συναλλαγές. Ωστόσο, το εμπόριο υποχώρησε τα επόμενα χρόνια φτάνοντας στο κατώτατο σημείο του, 

τον Αύγουστο του 1934. Συγκρίνοντας με το «τώρα», οι εμπορικές συναλλαγές συνέχισαν να 

μειώνονται μέχρι τα τέλη του 2011. Από τον Ιούλιο του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2011 το εμπόριο 

μειώθηκε κατά 30.5%. Το 2013, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει. 

Συνοψίζοντας, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πτώσεις της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής, της 

πραγματικής εγχώριας παραγωγής, της απασχόλησης, των τιμών των μετοχών και του εμπορίου ήταν 

ταχύτερες και βαθύτερες κατά την πρόσφατη κρίση παρά στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Όσον 

αφορά το μέγεθος και τη διάρκειά της, η πρόσφατη οικονομική ύφεση ήταν πολύ πιο σοβαρή και 

διήρκεσε περισσότερο. 
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3.2 Οι καθοριστικοί παράγοντες που συνέβαλλαν στις κρίσεις 

Σχήμα 19: Η προσφορά χρήματος, «τώρα» έναντι «τότε» 

 
      έτη 

── Μ3 Ελλάδα (1924=100) 

── Μ3 Ελλάδα (2002=100) 

Σημειώσεις: Μ3 (1924=100, 1929-1939). Η χρονοσειρά περιλαμβάνει τα στενά υποκατάστατα του 

χρήματος, δηλαδή το νόμισμα σε κυκλοφορία και τις  συνολικές ιδιωτικές καταθέσεις. 

Μ3 (2002=100, 2002-2013): η ελληνική συνεισφορά χρήματος, στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, 

εξαιρουμένου του νομίσματος σε κυκλοφορία. 

Πηγές: Lazaretou (2015), Bank of Greece, SDW ECB 

Το Σχήμα 19 δείχνει την προσφορά χρήματος (M3) του «τώρα» έναντι του «τότε». Ο πόλεμος τελείωσε 

το 1923 και το 1924 η κυβέρνηση ξεκίνησε έντονες προσπάθειες για τη μείωση των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων, τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη σταθεροποίηση του νομίσματος. Το 2002, η Ελλάδα 

προσχώρησε στη ζώνη του ευρώ, με τις ίδιες προσδοκίες. Η νομισματική επέκταση, πριν από την 

κρίση, ενθάρρυνε την εγχώρια ρευστότητα και στα δυο «γεγονότα». Η χώρα είχε καλή πιστοληπτική 

ικανότητα και το ‘30 και το ‘08.  Όμως, η νομισματική επέκταση αντανακλούσε την αυξανόμενη 

πίστωση. Μέχρι το 1931, η ιδιωτική τραπεζική πίστωση ήταν διπλάσια σε σχέση με το 1924. Το ίδιο 

συνέβη και στην πρόσφατη ύφεση. Το 2008, οι ιδιωτικές πιστώσεις ήταν διπλάσιες σε σχέση με το 

2002. Η διαφορά όμως βρίσκεται στο γεγονός ότι, η αύξηση της προσφοράς χρήματος ήταν ταχύτερη 

κατά την περίοδο 1925-1930. 
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Σχήμα 20: Δημοσιονομικό ισοζύγιο, «τώρα» έναντι «τότε» ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 
       έτη 

          ── Δημοσιονομικό ισοζύγιο (1924)                            ── Δημοσιονομικό ισοζύγιο (2002) 

          ── Πρωτογενές ισοζύγιο (1924)                                 ── Πρωτογενές ισοζύγιο (2002) 

Πηγές: Lazaretou (2015), Annual Government Reports on revenue and spending, ΕΛ ΣΤΑΤ, 

AMECO database 

Το σχήμα 20 παρουσιάζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις δυο κρίσεις. Όσον 

αφορά το «πρώτο επεισόδιο», είναι πραγματικά ενδιαφέρον να σημειωθεί το γεγονός ότι δύο χρόνια 

πριν από την είσοδο της χώρας στον «κανόνα του χρυσού» το 1928, οι ελληνικές κυβερνήσεις 

κατάφεραν να εξισορροπήσουν τον κύριο προϋπολογισμό και να μειώσουν το συνολικό έλλειμμα στο 

μισό. Ωστόσο, λίγο μετά την είσοδό της χώρας, το πρωτογενές έλλειμμα αυξήθηκε απότομα από το 

χαμηλό 0.24% το 1928 στο υψηλό 28.5% το 1929 και έπεσε στο 7.25% το 1930. Η υψηλή τιμή του 

δημοσιονομικού ελλείμματος για το 1929 αντανακλά την απότομη αύξηση των πρωτογενών δαπανών. 

Το 1928 η Ελλάδα δανείστηκε από το εξωτερικό 9 εκατομμύρια στερλίνες με επιτόκιο 6%. Το 

λεγόμενο «τριμερές δάνειο» εκδόθηκε υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών και χρησιμοποιήθηκε 

για τη σταθεροποίηση του νομίσματος και την ανακούφιση των προσφύγων. Η νεοεκλεγείσα 

κυβέρνηση το 1928, βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ξένο δανεισμό μετά τη μεγάλη καταστροφή το 

1923 σε μια προσπάθεια ανασυγκρότηση της χώρας. Η αύξηση του εξωτερικού δανεισμού αύξησε 

τους τόκους. Το 1930 και το 1931, το συνολικό έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο 2 και 3 φορές αντίστοιχα, 

τόσο υψηλό δηλαδή όσο το πρωτογενές έλλειμμα. Καθώς οι κυβερνητικές δαπάνες αυξάνονταν, τα 

φορολογικά έσοδα είτε αυξάνονταν με πολύ χαμηλότερο ρυθμό είτε έπεφταν. Το 1926 και το 1927, 

ο ρυθμός αύξησης των συνολικών φορολογικών εσόδων ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης της 

παραγωγής, παρόλο που το μερίδιο των εσόδων στην παραγωγή αυξήθηκε. Αν και το 1928 μειώθηκε 

ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών εσόδων, τα επόμενα χρόνια, το 1929 και το 1930, τα έσοδα 

μειώθηκαν αισθητά κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής. Το 1931, παρά τη μείωση της 

παραγωγής, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό οφειλόταν κυρίως στα μέτρα που 

έλαβε η κυβέρνηση για την αύξηση των εσόδων, κυρίως μέσω των έμμεσων φόρων και την 

εξισορρόπηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την απόφασή της να διατηρήσει την ισοτιμία της 

δραχμής σε σχέση με το χρυσό. Όπως αναφέρει ο BARRO (1979), η ισορροπία του προϋπολογισμού 

πρέπει να συσχετίζεται θετικά με το ΑΕΠ, καθώς απορροφά τις μεταβολές στα φορολογικά έσοδα και 

τις δαπάνες.  

Οι ομοιότητες στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και τις αρχές της δεκαετίας του 1930 με τη σημερινή 

κρίση είναι πάρα πολλές. Πέντε χρόνια πριν από την έναρξη της κρίσης, οι ελληνικές κυβερνήσεις 

άρχισαν να τρέχουν μεγάλα πρωτογενή ελλείμματα τα οποία καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από 

εξωτερικό δανεισμό, συμβάλλοντας έτσι σε υπερβολικά υψηλό συνολικό έλλειμμα. Η απόφαση να 

ενταχθεί σε ένα νομισματικό καθεστώς σταθερότητας, δηλαδή τη ζώνη του ευρώ το 2002, 
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παραλληλίζεται με το διεθνή κανόνα ανταλλαγής χρυσού το 1928, που και τότε θεωρήθηκε από τις 

ελληνικές κυβερνήσεις ως προϋπόθεση για τη διευκόλυνση μέσω εισροών ξένων κεφαλαίων. 

Η είσοδος της χώρας στη ζώνη του ευρώ το 2002 συνοδεύτηκε από φτηνό δανεισμό. Το 2002, το 

κόστος δανεισμού (κρατικά ομόλογα δεκαετούς διάρκειας) ήταν χαμηλότερα κατά δύο ποσοστιαίες 

μονάδες από ότι το 1999. Μέχρι το 2008, υπήρχε αυξανόμενη ανησυχία για τη δύναμη της εγχώριας 

οικονομίας. Η ανησυχία αυτή έγινε εντονότερη, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανησυχία για 

μεγαλύτερο κίνδυνο. Η κρίση του ελλείμματος κατά το επόμενο έτος και η επακόλουθη κρίση χρέους 

προσδιόρισαν ασυνήθιστα υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου (Σχήμα 10). Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 

2012, η απόδοση του ελληνικού κρατικού ομολόγου έφτασε το 36%, αντανακλώντας την υψηλή 

αβεβαιότητα της ελληνικής οικονομίας. Μετά την συμφωνία του PSI τον επόμενο μήνα, το ασφάλιστρο 

κινδύνου άρχισε να μειώνεται αργά και σταδιακά. Έτσι, το 2013 η μείωση του ΑΕΠ ήταν λιγότερο 

έντονη σε σχέση με το 2012 (-3.2% έναντι -7.3%). Επίσης, δεν υπήρξε πλέον τόσο μεγάλη μείωση 

στην εγχώρια ζήτηση (-3.9% έναντι -10.4%) ενώ παράλληλα η παγκόσμια ζήτηση αυξήθηκε κατά 

1.3%. Ωστόσο, αυτή η μείωση δεν διατηρήθηκε. Το φθινόπωρο του 2014, τα επιτόκια δανεισμού 

παρουσίασαν ξανά άνοδο, αντανακλώντας την υψηλή πολιτική αβεβαιότητα παρά τις ευνοϊκές 

εξελίξεις στα τότε δρώμενα της χώρας. 

Σχήμα 21: Η ανταγωνιστικότητα, «τότε» έναντι «τώρα» 

 
Σημείωση: Μια θετική αλλαγή στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία συνεπάγεται τη μείωση 

της ανταγωνιστικότητας. 

Πηγές: Lazaretou (2015), Bank of Greece, ΕΛ ΣΤΑΤ, SDW ECB 

Tο Σχήμα 21, αναφέρεται στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το 1928, ο ρυθμός ανατίμησης 

του νομίσματος επιταχύνθηκε, υποδεικνύοντας έτσι μια βραδύτερη προσαρμογή των εγχώριων τιμών, 

στη διεθνή αγορά. Κατά συνέπεια, η υποτίμηση του νομίσματος άνω του 60% έναντι της ισοτιμίας 

του 1929 δεν έφερε οφέλη για το εμπόριο. Μεταξύ του 1932 και του 1937, ο όγκος των εξαγωγών 

μειώθηκε κατά 15%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 19%, σε σύγκριση με την αύξηση των 

εξαγωγών κατά 27.5% και μείωση κατά 15% κατά την περίοδο 1928-1932. Η ιστορία 

επαναλαμβάνεται και στην τρέχουσα κρίση. Από το 2002, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 

ως μέτρο της συνολικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σηματοδότησε μεγάλη υπερεκτίμηση. 

Από το 2002, εκτιμάται ότι η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών μπορεί να ερμηνευτεί σαν 

αποτέλεσμα της πραγματική τους υπεραξίας. Σύμφωνα με τους Balassa-Samuelson (Balassa-

Samuelson effect, 1963), οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες οφείλονται στις διακυμάνσεις 

των τιμών των μη εμπορεύσιμων αγαθών σε σχέση με τις τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών. Με λίγα 

λόγια, και στις δύο περιπτώσεις, η είσοδος της χώρας σε μια νέα νομισματική βάση, οδήγησε σε 

αύξηση των τιμών των αγαθών της, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα της στις διεθνής αγορές, σε 
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συνδυασμό με την τότε υπάρχουσα συναλλαγματική ισοτιμία. Το γεγονός αυτό, φαίνεται να αλλάζει 

μετά το 2009. 

3.3 Συμπεράσματα 

H Ελλάδα επηρεάστηκε περισσότερο από την πρόσφατη κρίση. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο κρίσεων 

όπως αποκαλύπτεται από τις συγκρίσεις των δεδομένων υποδηλώνει ότι οι κρίσεις επαναλαμβάνονται 

όταν οι περιστάσεις μοιάζουν. 

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, τα μεγάλα μεταπολεμικά κυβερνητικά ελλείμματα καλύπτονταν 

από φθηνό εξωτερικό δανεισμό, ενώ τα ανεπαρκή συναλλαγματικά αποθέματα δεν μπορούσαν να 

καταστήσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία σε σταθερά επίπεδα. Στη δεκαετία του 2000, οι φθηνές και 

άφθονες εισροές κεφαλαίων τροφοδοτούσαν το δημόσιο υπερβολικό δανεισμό και ώθησαν στην 

αύξηση των μισθών και των τιμών, γεγονός το οποίο έπληξε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας.  

Δεύτερον, λόγω της σοβαρής έλλειψης αποταμιεύσεων, η χώρα χρειαζόταν πάντα εισροές ξένου 

κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της οικονομικής της μεγέθυνσης. Η συμμετοχή της σε ένα «κλαμπ» 

νομισματικής σταθερότητας, πλούσιων και ισχυρών οικονομιών, όπως το διεθνής κανόνας χρυσού ή 

η ζώνη του ευρώ στην πρόσφατη κρίση, λειτουργούσε ως «σφραγίδα της έγκρισης» για να δανειστεί 

εύκολα και φθηνά. 

Τρίτον, η Ελλάδα «τότε» και «τώρα», προσπάθησε να εισάγει ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών με στόχο την προσέλκυση φθηνού ξένου κεφαλαίου, όμως δεν ήταν καλά προετοιμασμένη 

για μια νομισματική ένωση, δεδομένης της «εσωτερικής δυναμικής» των τιμών, που κατά συνέπεια 

οδήγησαν στην απώλεια της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Έτσι, δεδομένο θεωρείται το 

γεγονός ότι η Ελλάδα, πριν από την ένταξή της στον κανόνα χρυσού ή το ευρώ, θα έπρεπε να έχει 

εφαρμόσει τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν για τη διατήρηση σταθερών 

επιτοκίων. Ο Tuncer (2011) αναφέρεται στην αδυναμία των εθνικών αρχών ή η απροθυμία τους να 

εφαρμόσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή αναφέρεται στην πραγματικότητα, σε ένα πρόσθετο 

«μηχανισμό» κρίσης. 

Τέταρτον, τα «κύματα» της κρίσης του 1929 χτύπησαν την Ελλάδα με χρονική καθυστέρηση. Αυτό 

αποδίδεται στην επιβολή εκτεταμένων ελέγχων, σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά τα αγαθά και τις 

ροές κεφαλαίων οι οποίοι έλεγχοι έφεραν τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες σε δυσχερή θέση σε σχέση 

με την οικονομική και εμπορική τους εξωστρέφεια. Αντίθετα, η κρίση του 2008 έπληξε τη χώρα την 

ίδια στιγμή που έπληξε την παγκόσμια οικονομία. Το πρόσφατο φαινόμενο του χρηματοπιστωτικής 

κρίσης έκανε τις οικονομίες πιο αλληλένδετες μεταξύ τους, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους 

δυναμικής. 

Πέμπτον, συγκρίνοντας το μέγεθος και τη διάρκεια των δύο περιόδων ύφεσης, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η ύφεση του 1930 ήταν μικρότερη, και η επιστροφή της χώρας στα προ κρίσης 

επίπεδα ήταν γρηγορότερη. Η τρέχουσα ύφεση, αντίθετα, ήταν σοβαρή και παρατεταμένη και μπορεί 

να συγκριθεί μόνο με τη μεγάλη ύφεση των ΗΠΑ (1929-1939). 

Έκτον, η χαλαρή νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε στα προ κρίσης χρόνια, είχε ως 

αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του δανεισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Περιγραφική Στατιστική 

4.1 Συγκρίσεις για τη μεταβολή ΑΕΠ μεταξύ των χωρών 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται δυο σημαντικοί όροι, το ΑΕΠ και η ύφεση. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το σύνολο των προϊόντων, υλικών και άυλων, που παράχθηκαν μέσα στην 

επικράτεια μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες, ακόμα και αν 

μέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. Από 
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την άλλη πλευρά, ως ύφεση ορίζεται η μείωση της εγχώριας παραγωγής, δηλαδή η μείωση του ΑΕΠ 

μιας χώρας. Η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων και 

ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν τόσο 

καταναλωτικά όσο και κεφαλαιουχικά αγαθά έχουν αχρησιμοποίητη ή πλεονάζουσα παραγωγική 

δυναμικότητα. Η παραγωγή και το εισόδημα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους. Οι τιμές, αν 

δε μειώνονται, τουλάχιστον δεν αυξάνονται ή αυξάνονται ελάχιστα και τα κέρδη των επιχειρήσεων 

είναι χαμηλά. Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ζημιές αντί για κέρδη. Το γενικό 

επιχειρηματικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για την ανάληψη επενδύσεων και επικρατεί απαισιοδοξία για 

το μέλλον. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση ονομάζεται οικονομική κρίση. 

4.1.1 Ελλάδα, G-7 και Αυστραλία 

Στην ενότητα αυτή συγκρίνεται η παγκόσμια χρηματοοικονομική ύφεση του 2008 που υπέστη η 

Ελλάδα σε σχέση με τις αντίστοιχες υφέσεις των G-7 (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία) και της Αυστραλίας. Αυτές οι χώρες, με τις 7 μεγαλύτερες προηγμένες 

οικονομίες στον κόσμο, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 62% του παγκόσμιου καθαρού πλούτου (280 

τρισεκατομμύρια δολάρια). Οι χώρες της ομάδας G-7 αντιπροσωπεύουν επίσης το 46% του 

παγκόσμιου ονομαστικού ΑΕΠ που αξιολογείται με συναλλαγματικές ισοτιμίες της αγοράς και το 

32% του ΑΕγχΠ της παγκόσμιας αγοραστικής δύναμης. Επίσης θα συμπεριλάβουμε στη μελέτη μας 

και την Αυστραλία καθώς και αυτή είναι μια χώρα ιδιαίτερα εκβιομηχανισμένη. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα στοιχεία σχετικά με την ύφεση που υπέστη η κάθε χώρα. 

Πίνακας 4 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

ΑΕΠ  

στο peak 

ΑΕΠ  

στο trough 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ  

την περίοδο  

2007- 2013 

Ελλάδα 2007 2013 6 χρόνια 250.7196 184.2232 -26.52% -26.52% 

Καναδάς 2008 2009 1 χρόνος 1661.416 1612.411 -2.94% 8.66% 

Γαλλία 2008 2009 1 χρόνος 2019.351 1959.955 -2.94% 1.99% 

Γερμανία 2008 2009 1 χρόνος 2626.501 2478.922 -5.61% 3.94% 

Ιαπωνία 2007 2009 2 χρόνια 513339 480221.6 -6.45% 0.79% 

Ηνωμένο Βασίλειο 2007 2009 2 χρόνια 1629.151 1553.55 -4.64% 1.89% 

ΗΠΑ 2007 2009 2 χρόνια 15055.4 14594.84 -3.05% 4.96% 

Ιταλία 2008 2010 2 χρόνια 1669.421 1604.515 -3.88% -8.65% 

Αυστραλία - - - 1699.931 

(2017) 

- - 15.96% 

Σημειώσεις: *Το ΑΕΠ που αναφέρεται εδώ, καθώς και σε όλα τα παρακάτω δείγματα είναι το πραγματικό 

ΑΕΠ. Επίσης, το ΑΕΠ υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως έτος βάσης το 2010. 

*Η Ιταλία γνώρισε και νέα ύφεση την περίοδο 2012-2013 της τάξης του 1.72%. Το 2017 το ΑΕΠ της ήταν 

1.595 τρισεκατομμύρια, δεν ξεπέρασε δηλαδή το peak της (1.669 τρις) μετά την ανάκαμψη της. 

*Η Αυστραλία δεν γνώρισε ύφεση τα τελευταία δέκα χρόνια, αυξάνοντας το ΑΕΠ της, για κάθε έτος. 

*Η Ελλάδα γνώρισε και άλλες υφέσεις μετά το 2014, αλλά προς το παρόν αυτό δε λαμβάνεται υπ’ όψιν στο 

πεδίο μελέτης. 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

Το χρονικό της πρόσφατης ύφεσης στην Ελλάδα διήρκεσε 6 χρόνια και μάλιστα η μείωση έφτασε το 

26.52% του ΑΕΠ. Η μείωση αυτή έφτασε το ΑΕΠ σε επίπεδα παραγωγής του 1999, είχαμε δηλαδή 

δεκατέσσερα χρόνια δηλαδή χαμένης ανάπτυξης.  
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Όσον αφορά την εξαετία 2007-2013, όσο δηλαδή διήρκεσε η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα, 

παρατηρούμε ότι οι G-7, με εξαίρεση την Ιταλία, αύξησαν το ΑΕΠ τους, έχοντας δηλαδή θετικό 

αντίκτυπο, ως προς τη μεγέθυνση τους, άλλες μικρότερο και άλλες μεγαλύτερο, με τον Καναδά να 

έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μεγέθυνσης εξ’ αυτών, το οποίο ήταν 8.66% . Η Ελλάδα δηλαδή βίωνε 

ύφεση, εκεί όπου οι μεγαλύτερες εκβιομηχανισμένες χώρες του κόσμου βίωναν μεγέθυνση. Η 

Αυστραλία δε, γνωρίζει κάθε χρόνο οικονομική μεγέθυνση, η οποία την περίοδο 2008-2010, όσο 

δηλαδή διήρκεσε κατά μέσο όρο η χρηματοοικονομική ύφεση στις πιο εκβιομηχανισμένες χώρες, 

έφτασε ποσοστό της τάξης του 4.42%, ενώ την εξαετία 2007-2013, έφτασε στο 15.96%. Γενικότερα, 

αν το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας αυξάνεται γρηγορότερα από το πραγματικό ΑΕΠ μιας άλλης 

χώρας σημαίνει ότι η χώρα αυτή έχει ανταγωνιστικότερη οικονομία σε σχέση με την άλλη. Έτσι, η 

Αυστραλία φαίνεται να έχει την ανταγωνιστικότερη οικονομία, στο δείγμα αυτό. Επίσης, ιδιαίτερα 

σημαντική πληροφορία, είναι αυτή που δίνει η Σοφία Λαζαρέτου (2015) στο επιστημονικό άρθρο της, 

κατά την οποία η τρέχουσα οικονομική ύφεση στην Ελλάδα όσον αφορά την απώλεια παραγωγής 

είναι συγκρίσιμη σε μέγεθος μόνο με τη μεγάλη κρίση στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου 

(δεκαετία ‘30) η οποία έφτασε το 31.2%. Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται το διάγραμμα της 

μεταβολής του ΑΕΠ της κάθε χώρας για το χρονικό που βίωσε την κρίση η κάθε μια, όπως επίσης 

και το διάγραμμα της μεταβολής στο ΑΕΠ την περίοδο 2007- 2013, την περίοδο δηλαδή που βίωσε 

την κρίση η Ελλάδα. 

Σχήμα 22 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, εν περίοδο κρίσης της κάθε χώρας (της Ελλάδας και των G-7). Η 

Αυστραλία δεν συμπεριλαμβάνεται στο διάγραμμα, καθώς δεν βίωσε ύφεση. 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 
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Σχήμα 23 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, την περίοδο 2007-2013 (την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα). 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

 

4.1.2 Η Ελλάδα και οι γείτονες της 

Πίνακας 5 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

ΑΕΠ  

στο peak 

ΑΕΠ  

στο trough 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ  

την περίοδο  

2007- 2013 

Ελλάδα 2007 2013 6 χρόνια 250.7196 184.2232 -26.52% -26.52% 

Κύπρος 2011 2014 3 χρόνια 19.3615 17.40777 -10.90% -5.43% 

Τουρκία 2008 2009 1 χρόνος 1122.048 1069.262 -4.70% 31.70% 

Αλβανία - - - 1456.286  

(2017) 
- - 21.03% 

Βουλγαρία 2008 2009 1 χρόνος 76.53896 73.79422 -3.58% 6.49% 

ΠΓΔΜ 2008 2009 1 χρόνος 424.6079 423.085 -0.35% 13.89% 

Σημείωση: Η Αλβανία δεν γνώρισε πτώση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τα τελευταία 20 χρόνια. 

Πηγή: AMECO database 

Αυτό που παρατηρείται στη σύγκριση μεταξύ της Ελλάδας και των γειτόνων της, είναι ότι το 

μεγαλύτερο αρνητικό ρυθμό μεγέθυνσης, τον γνώρισαν η Ελλάδα και η Κύπρος. Συγκεκριμένα 

βλέπουμε ότι πέραν του γεγονότος ότι Ελλάδα και Κύπρος είχαν τις πιο μακροχρόνιες υφέσεις, έξι 

και τρία χρόνια αντίστοιχα, και η Κύπρος γνώρισε μεγάλη μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 

της, σε ποσοστό 10.9%. Εν αντιθέσει, οι υπόλοιποι γείτονες μας, είχαν ύφεση μόλις για ένα χρόνο, 

με την Αλβανία δε να μην γνωρίζει ύφεση για τα τελευταία 20 χρόνια. Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα 

μεγέθυνσης της Τουρκίας, η οποία φτάνει στο 31.7% την εξαετία 2007-2013 και φαίνεται να έχει την 

πιο ανταγωνιστική στο δείγμα οικονομία, όταν η Ελλάδα βυθίζεται στην ύφεση, και ακολούθως 

εντυπωσιακά είναι τα νούμερα της Αλβανίας, με 21.03% και της ΠΓΔΜ με 13.89%.  
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Όσον αφορά την εντυπωσιακή μεγέθυνση της Τουρκίας, οι περισσότερες πηγές (διεθνείς και εγχώριες) 

αναφέρουν πως κύριος παράγοντας της εντυπωσιακής μεγέθυνσης της γειτονικής χώρας είναι η 

αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. Η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης στην πραγματικότητα μετατρέπει 

την άνοδο του ΑΕΠ από δείκτη οικονομικής ανάπτυξης σε μια χαλαρή ένδειξη αυξημένης 

κυκλοφορίας χρήματος. Με απλούς μακροοικονομικούς όρους αυτό σημαίνει πως η μεγαλύτερη 

προσφορά τούρκικων λιρών (ΤΛ) ενθαρρύνει τον δανεισμό (από νοικοκυριά και επιχειρήσεις), αλλά 

και την εσωτερική κατανάλωση. Σε όλα τα προαναφερθέντα, είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε 

ότι το 2010 οι καταθέσεις στις τούρκικες τράπεζες ήταν 617δις ΤΛ, περισσότερες και από τα δάνεια 

(510δις ΤΛ), όμως τα πράγματα σήμερα είναι αντίστροφα και τα δάνεια έχουν ξεπεράσει τα 1.8τρις 

ΤΛ. 

Η Αλβανία κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες χώρες με την οικονομία της να βασίζεται ως επί το 

πλείστον στις υπηρεσίες (63.5%), τη γεωργία (21.6%) και τη βιομηχανία (14.9%). Όσον αφορά τις 

«δοσοληψίες» Ελλάδας και Αλβανίας, παρά την κρίση η Ελλάδα παραμένει ο μεγαλύτερος ξένος 

επενδυτής της Αλβανίας. Την περίοδο 2007-1014 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν επενδύσει 1.16 δις 

ευρώ στην γειτονική χώρα ποσό που την φέρνει στην πρώτη θέση καταλαμβάνοντας πάνω από το 1/4 

(25.8%) των συνολικών ξένων επενδύσεων και το 1/10 περίπου του σημερινού ΑΕΠ της Αλβανίας. Οι 

βασικές ελληνικές επενδύσεις αφορούν κυρίως τράπεζες και τηλεπικοινωνίες. Επίσης πρέπει να 

τονιστεί ότι, η συμβολή των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων στην ανάπτυξη της αλβανικής 

οικονομίας ήταν διαχρονικά ιδιαίτερα σημαντική και μια από τις κινητήριες δυνάμεις της εγχώριας 

ζήτησης. Όμως την περίοδο 2007-2014, η συρρίκνωση των εισροών μέσω μεταναστευτικών 

εμβασμάτων στην Αλβανία έφτασε στο -37.51%. 

Αφού αναλύθηκαν συνοπτικά, κάποιοι από τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στην οικονομική 

μεγέθυνση για τις δυο χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη οικονομική μεγέθυνση από τους 

γείτονες της Ελλάδας, παρουσιάζονται στο σημείο αυτό το διάγραμμα της μεταβολής του ΑΕΠ της 

κάθε χώρας για το χρονικό που βίωσε την κρίση η κάθε μια, όπως επίσης και το διάγραμμα της 

μεταβολής στο ΑΕΠ την περίοδο 2007- 2013, την περίοδο δηλαδή που βίωσε την κρίση η Ελλάδα. 

Σχήμα 24 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, εν περίοδο κρίσης της κάθε χώρας (της Ελλάδας και των «γειτόνων» 

της). Η Αλβανία δεν συμπεριλαμβάνεται στο διάγραμμα, καθώς δεν βίωσε ύφεση. 

Πηγή: AMECO database 
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Σχήμα 25 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, την περίοδο 2007-2013 (την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα).  

Πηγή: AMECO database 

 

 

 

4.1.3 Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην υποενότητα αυτή, γίνεται σύγκριση μεταξύ της Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και 

η Ελλάδα ανήκει. Η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα μιας σειράς 

κανόνων που έχουν θεσπιστεί έτσι ώστε να αποφασίζεται αντικειμενικά η καταλληλότητα μιας χώρας 

για τη προσχώρησή της σε αυτή. Σε γενικές γραμμές τα κριτήρια αυτά υπαγορεύουν ότι μια υποψήφια 

χώρα θα πρέπει να κυβερνάται από μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, να σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, να έχει μια καλά οργανωμένη οικονομία και να αποδέχεται πλήρως τις 

υποχρεώσεις και τους στόχους της ΕΕ.  Η σύγκριση αυτή λοιπόν λαμβάνει χώρα, καθώς οι χώρες 

που βρίσκονται σε αυτή την ένωση, θεωρητικά πληρούν τα ίδια κριτήρια. Συγκρίνουμε λοιπόν, την 

«οικονομική» πορεία της Ελλάδας με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη 

διαπίστωση ομοιοτήτων ή διαφορών.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πορεία του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 

2007, στα πρόθυρα δηλαδή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, έως και το 2017. 
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Σχήμα 26 

 
Σημείωση: Το ΑΕΠ υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως έτος βάσης το 2010. 

Πηγή: AMECO database 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι, για το έτος 2007-2008 το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, 

κάτι που δεν συμβαίνει με την απαρχή της οικονομικής ύφεσης, καθώς την περίοδο 2008-2009 το 

ΑΕΠ της ΕΕ μειώνεται κατά ένα ποσό της τάξης των 571 δισεκατομμυρίων. Από εκεί και έπειτα 

ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία, με εξαίρεση την περίοδο 2011-2013, όταν και υπάρχει 

συνολικά, μια μικρή μείωση. 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα στοιχεία των ρυθμών οικονομικής μεταβολής της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 6 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

ΑΕΠ  

στο peak 

ΑΕΠ  

στο trough 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ  

την περίοδο  

2007- 2013 

Ελλάδα 2007 2013 6 χρόνια 250.7196 184.2232 -26.52% -26.52% 

Ε. Ε. 2008 2009 1 χρόνος 13134.12 12563.89 -4.34% -0.37% 

Σημείωση: Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης, λογίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια χώρα. 

Πηγή: AMECO database 

Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά μόλις ένα χρόνο, σε αντίθεση με την Ελλάδα που διαρκεί έξι 

χρόνια. Στο σύνολο της η Ε.Ε. την εξαετία της βαθιάς ύφεσης στην Ελλάδα, γνωρίζει και αυτή ύφεση 

της τάξης του 0.37%, κάτι που οφείλεται και στη νέα μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ της 

Ε.Ε. τη διετία 2011-2013, με ποσοστό 0.14%. Δηλαδή, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας είναι πολύ μακριά από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. 

Σε γενικές γραμμές όμως, παρατηρείται η τεραστία διαφορά στα ποσοστά των υφέσεων. Η κρίση στην 

Ελλάδα διαρκεί έξι χρόνια και το ΑΕΠ μειώνεται κατά 26.52%, ενώ η αντίστοιχη κρίση στην Ε.Ε. 

διαρκεί μόλις ένα χρόνο, με ποσοστό μείωσης του ΑΕΠ 4.34%. 
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Ακολούθως παρουσιάζονται, σε ένα κοινό διάγραμμα, η μεταβολή του ΑΕΠ της κάθε χώρας για το 

χρονικό που βίωσε την κρίση αυτή καθεαυτή, όπως επίσης και της μεταβολής του ΑΕΠ, κατά την 

περίοδο 2007- 2013, την περίοδο δηλαδή που βίωσε κρίση η Ελλάδα.  

Σχήμα 27 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, εν περίοδο κρίσης της κάθε χώρας (της Ελλάδας και της Ε. Ε.). 

Πηγή: AMECO database 

 

 

 

4.1.4 Η Ελλάδα και οι χώρες που εντάχθηκαν στο ΔΝΤ (2007-2017) 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) – (International Monetary Fund (IMF)) είναι ένας διεθνής 

οργανισμός με 189 χώρες-μέλη ο οποίος εργάζεται για την ενίσχυση της διεθνούς νομισματικής 

συνεργασίας, τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, 

την προώθηση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση 

της φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Το ΔΝΤ αποτελεί τον βασικό δανειστή μέσω διαφόρων τυποποιημένων προγραμμάτων και 

επιβαλλόμενων οικονομικών πολιτικών, εφόσον εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από την εκάστοτε 

υποψήφια χώρα. Το σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η εκταμίευση του δανείου γίνεται 

τμηματικά, υπό τον όρο ότι θα έχουν επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι της συμφωνίας βάσει των 

τακτικών εκθέσεων (τρίμηνες ή εξάμηνες) από ειδικό κλιμάκιο, με έδρα τη χώρα, η οποία έχει αιτηθεί 

δανεισμό.  

Το ΔΝΤ χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη του οργανισμού, ανάλογα με το μερίδιο που υπολογίζεται 

ότι έχουν στη παγκόσμια οικονομία. Με βάση το ποσοστό χρηματοδότησης, κάθε κράτος έχει και το 

αντίστοιχο μερίδιο σε ψήφους. Βάσει των συμφωνιών που διέπουν το ΔΝΤ, κάθε χώρα μπορεί να 

δανειστεί ετησίως το 200% των ποσών που συνεισφέρει και 600% συνολικά, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, ποσοστό που λαμβάνει κατά βάση ισχύ σε περιπτώσεις σαν την περίοδο της αστάθειας 

που διανύουμε.  
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Στην ενότητα αυτή μελετάται η οικονομική πορεία των χωρών που πήραν τη βοήθεια του Διεθνούς 

Νομισματικού ταμείου την τελευταία δεκαετία, με στόχο τη σύγκριση με την αντίστοιχη πορεία της 

ελληνικής οικονομίας. Ακολουθεί ο πίνακας με τα σχετικά δεδομένα.  

Πίνακας 7 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

ΑΕΠ  

στο peak 

ΑΕΠ  

στο trough 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ  

την περίοδο  

2007- 2013 

Ελλάδα 2007 2013 6 χρόνια 250.7196 184.2232 -26.52% -26.52% 

Κύπρος 2011 2014 3 χρόνια 19.3615 17.40777 -10.90% -5.43% 

Λετονία 2007 2010 3 χρόνια 22.61797 17.93788 -20.69% -9.96% 

Ισλανδία 2008 2010 2 χρόνια 1805.473 1620.293 -10.25% -1.80% 

Ουγγαρία 2008 2009 1 χρόνος 28950.83 27040.08 -6.59% -3.17% 

Λευκορωσία 2008 2009 1 χρόνος 60.763 49.210 -19.01% 67.0% 

Σερβία 2008 2014 6 χρόνια 3147.461 3099.964 -1.5% 5.71% 

Ρουμανία 2008 2010 2 χρόνια 579.1025 533.8811 -7.80% 5.28% 

Πορτογαλία 2008 2013 5 χρόνια 181.9972 167.6112 -7.90% -7.72% 

Ισπανία 2008 2013 5 χρόνια 1120.839 1021.089 -8.89% -7.88% 

Ιρλανδία 2007 2009 2 χρόνια 179.6753 164.6174 -8.38% -2.33% 

Ιταλία 2008 2010 2 χρόνια 1669.421 1604.515 -3.88% -8.65% 

Σημείωση: Η Λευκορωσία παρά το γεγονός ότι γνωρίζει τεράστια άνθιση την εξαετία 2007-2013, την τριετία 

2013-2016 διέπεται από τεράστια μείωση στη μεταβολή του ΑΕΠ της, με ποσοστό 40%, φτάνοντας στα 

επίπεδα παραγωγής του 2008, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, καθώς η Λευκορωσία δεν είναι 

το βασικό αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής. 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

Όπως παρατηρείται, η Ελλάδα μεταξύ των χωρών στις οποίες επενέβη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα και υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της. 

Το πλήθος των χωρών που υποστηρίχθηκαν από το ΔΝΤ κατά την εξαετία της βαθιάς ύφεσης της 

Ελλάδας παρουσιάζουν αρνητικό ρυθμό μεταβολής στο ΑΕΠ τους με εξαίρεση τη Σερβία και τη 

Ρουμανία, οι οποίες παρουσιάζουν θετικό ρυθμό μεταβολής στο ΑΕΠ. Χώρες όπως για παράδειγμα 

η Ιρλανδία, η οποία ξεπέρασε την ύφεση σε δυο μόλις χρόνια, ή μια μεγαλύτερη «δύναμη» αυτής σαν 

την Ιταλία, η οποία επίσης ξεπέρασε την ύφεση και αυτή σε δύο χρόνια κατά την εξαετία 2007-2013 

παρουσιάζουν αρνητικό ρυθμό μεγέθυνσης. Αυτό σημαίνει ότι παρά το γεγονός πως ξεπέρασαν την 

ύφεση σε μικρό χρονικό διάστημα, ο ρυθμός μεγέθυνσης τους ήταν τόσο μικρός, που τέσσερα χρόνια 

μετά την ύφεση δεν είχαν επιστρέψει στα επίπεδα παραγωγής στα οποία βρίσκονταν προ κρίσης. Το 

γεγονός αυτό φανερώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 

χώρες αυτές. Έτσι λοιπόν, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαία παρέμβαση του ΔΝΤ στην Ελλάδα, 

η οποία είχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συρρίκνωσης του ΑΕΠ της σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.  

Ένα άλλο μέτρο σύγκρισης είναι η διάρκεια της ύφεσης. Η Ελλάδα, η Σερβία, η Πορτογαλία και η 

Ισπανία παρουσιάζουν τις μακροβιότερες υφέσεις. Καμία όμως από τις προαναφερθείσες χώρες, δεν 

φτάνει τα ποσοστά συρρίκνωσης του ελληνικού ΑΕΠ. Η Σερβία, με τα έξι χρόνια οικονομικής 

αβεβαιότητας, στο πέρας της εξαετίας παρουσιάζει θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, καθώς η περίοδος 

αστάθειας της ήταν μια σειρά υφέσεων και ανακάμψεων που εναλλάσσονταν ανά ένα χρόνο, ενώ 

Ισπανία και Πορτογαλία με πέντε χρόνια ύφεσης, έφτασαν μέχρι ένα ποσοστό κοντά στο -8%, το ένα 
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τρίτο δηλαδή του ποσοστού οικονομικής ύφεσης της Ελλάδας. Οι διαφορές λοιπόν, είναι πάρα πολύ 

μεγάλες και φανερώνουν την αναγκαιότητα της παρέμβασης του ΔΝΤ στην ελληνική οικονομία και 

επίσης φανερώνουν πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη δανεισμού και χρηματοδότησης της χώρας μας. 

Όλα τα προαναφερθέντα παρουσιάζονται και στα δυο επόμενα διαγράμματα, στο διάγραμμα της 

μεταβολής του ΑΕΠ της κάθε χώρας για το χρονικό που βίωσε την κρίση η κάθε μια από αυτές, όπως 

επίσης και το διάγραμμα της μεταβολής στο ΑΕΠ της κάθε χώρας, την περίοδο 2007- 2013, την 

περίοδο δηλαδή που βίωσε κρίση η Ελλάδα. 

Σχήμα 28 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, εν περίοδο κρίσης της κάθε χώρας (της Ελλάδας και των χωρών που 

και αυτές υπάχθηκαν στο ΔΝΤ). 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

Σχήμα 29 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, την περίοδο 2007-2013 (την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα).  

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

Συμπερασματικά, από τις χώρες που εντάχθηκαν στο ΔΝΤ, η Λευκορωσία φαίνεται να έχει την 

ανταγωνιστικότερη οικονομία.  
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4.1.5 Η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος 

Στο κομμάτι αυτό θα συγκρίνουμε, την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες του συνόλου δεδομένων της 

AMECO, καθώς επίσης και με κάποιες άλλες οικονομίες, όπως αυτές της Κίνας, της Νότιας Κορέας, 

της Ινδίας, της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 8 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

ΑΕΠ  

στο peak 

ΑΕΠ  

στο trough 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ 

Μεταβολή  

στο ΑΕΠ  

την περίοδο  

2007- 2013 

Ελλάδα 2007 2013 6 χρόνια 250.7196 184.2232 -26.52% -26.52% 

Βέλγιο 2008 2009 1 χρόνος 363.5402 355.349 -2.25% 3.48% 

Τσεχία 2008 2009 1 χρόνος 4069.84 3874.383 -4.80% 0.44% 

Δανία 2007 2009 2 χρόνια 1879.009 1777.667 -5.39% -1.20% 

Εσθονία 2007 2009 2 χρόνια 17.84338 14.39142 -19.34% -5.64% 

Κροατία 2008 2014 6 χρόνια 360.3234 315.0016 -12.57% -10.34% 

Λιθουανία 2008 2009 1 χρόνος 32.37096 27.57547 -14.21% 1.25% 

Λουξεμβούργο 2007 2009 2 χρόνια 40.57915 38.31386 -5.58% 4.86% 

Μάλτα 2008 2009 1 χρόνος 6.53458 6.37368 -2.46% 13.60% 

Ολλανδία 2008 2009 1 χρόνος 647.1588 622.7766 -3.76% -0.36% 

Αυστρία 2008 2009 1 χρόνος 301.925 290.5588 -3.76% 3.06% 

Κίνα - - - 
11.199(USD) 

(2017) 
- - - 

Ρωσία 2013 2016 3 χρόνια 2.297(USD) 1.283 (trillion) -57.19% 76.69% 

Ινδία - - - 2.264(USD) - - 54.62% 

Πολωνία - - - 
1929.987 

(2017) 
- - 20.15% 

Σλοβενία 2008 2009 1 χρόνος 38.83747 35.8092 -7.79% -6.61% 

Σλοβακία 2008 2009 1 χρόνος 68.0223 64.33377 -5.42% 11.32% 

Φινλανδία 2008 2015 7 χρόνια 198.04 186.537 -5.80% -4.51% 

Σουηδία 2007 2009 2 χρόνια 3522.32 3321.096 -5.71% 3.57% 

Μαυροβούνιο 2008 2009 1 χρόνος 3.232903 3.049948 -5.65% 7.46% 

Νορβηγία 2008 2009 1 χρόνος 2620.232 2575.922 -1.69% 4.24% 

Ελβετία 2008 2009 1 χρόνος 604.5151 591.0822 -2.22% 7.63% 

Μεξικό 2008 2009 1 χρόνος 13239.21 12611.19 -4.74% 11.38% 

Νότια Κορέα - - - 
1550496.4 

(2017) 
- - 20.35% 

Νέα Ζηλανδία 2007 2008 1 χρόνος 200.8053 197.7015 -1.54% 8.56% 

Αργεντινή 2008 2009 1 χρόνος 
361.558(USD) 

(billion) 
332.976 -0.08% 91% 

Βραζιλία 2011 2016 5 χρόνια 
2.616(USD) 

(trillion) 
1.796 -31.34% 77.02% 

Σημείωση: Η επταετία κρίσης στη Φινλανδία διεκόπη από δύο χρόνια ανάκαμψης και αύξησης του ΑΕΠ (2010 και 

2011) αλλά από εκεί και έπειτα ξεκίνησε ξανά η ύφεση, έως το 2015. 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

Αυτό που παρατηρείται και σε αυτό το κομμάτι της σύγκρισης, είναι ότι η Ελλάδα είναι τρίτη σε 

μέγεθος ύφεσης, πίσω από την «πρώτη» Ρωσία με ποσοστό 57.2%, στην οποία όμως η ύφεση διήρκεσε 

τρία χρόνια και τη δεύτερη Βραζιλία με ποσοστό 31.34%, όπου η ύφεση διήρκεσε πέντε χρόνια. Την 

Ελλάδα ακολουθεί η Εσθονία με ποσοστό ύφεσης 19.34%.  

Η Κροατία είχε το ίδια έτη ύφεσης με την Ελλάδα, έξι δηλαδή, όμως το ποσοστό της ήταν πολύ 

μικρότερο, και συγκεκριμένα 12.57%. Επίσης σημαντικό είναι και το παράδειγμα της Φινλανδίας, η 
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οποία βίωσε την αστάθεια για επτά χρόνια, καθώς από το 2008 έως το 2015 γνώριζε ύφεση, με μια 

διακοπή δυο ετών (2010-2011), όπου η οικονομία της ανέκαμψε και μάλιστα σημαντικά καθώς μετά 

το πέρας της επταετίας το ποσοστό συρρίκνωσης του ΑΕΠ ήταν μόλις 5.8%, συγκριτικά με αυτό της 

Ελλάδας, της οποίας ήταν 26.52%. Οι υπόλοιπες χώρες είχαν λίγα χρόνια ύφεσης και ποσοστό 

συρρίκνωσης κάτω του 8%. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι οικονομίες της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σλοβενίας 

που βίωσαν ύφεση μόλις για ένα χρόνο, την εξαετία της βαθιάς ελληνικής ύφεσης δεν κατάφεραν να 

επιστρέψουν στα επίπεδα παραγωγής που διέθεταν προ κρίσης, στοιχείο σημαντικό για το «κακό» 

οικονομικό κλίμα που υπήρχε στην Ευρώπη την περίοδο εκείνη, έχοντας βέβαια πολύ μικρότερες 

απώλειες. Στην κατηγορία αυτή προστίθενται φυσικά η Εσθονία, η Κροατία, η Σλοβενία και η 

Φιλανδία με μεγαλύτερες όμως απώλειες. 

Όλα τα προαναφερθέντα παρουσιάζονται στα δυο επόμενα διαγράμματα. 

Σχήμα 30 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, εν περίοδο κρίσης της κάθε χώρας (της Ελλάδας και των υπόλοιπων 

χωρών του δείγματος). Στο διάγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται, η Κίνα, η Κορέα, η Πολωνία και η 

Ινδία καθώς δεν γνώρισαν ύφεση. 

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 
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Σχήμα 31 

 
Σημείωση: Μεταβολή στο ΑΕΠ, την περίοδο 2007-2013 (την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα).  

Πηγές: AMECO database, World Bank Group 

Συμπερασματικά, από τις χώρες του δείγματος αυτού, η Αργεντινή φαίνεται να έχει την 

ανταγωνιστικότερη οικονομία, με τη Βραζιλία και τη Ρωσία να ακολουθούν. Η ανταγωνιστικότητα 

όμως δεν αντικατοπτρίζει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων στις χώρες. 

 

 

 

4.2 Συγκρίσεις για τη μεταβολή χρέους και του ελλείμματος (πλεονάσματος) μεταξύ 

των χωρών 

Στο κομμάτι αυτό θα προβούμε σε συγκριτική ανάλυση μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που 

μελετάμε, κάνοντας χρήση δυο βασικών οικονομικών εννοιών: του χρέους ως %ΑΕΠ και του 

ελλείμματος (πλεονάσματος) ως %ΑΕΠ, καθώς και των μεταβολών αυτών.  

Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ είναι το συνολικό ακαθάριστο δημόσιο χρέος μιας χώρας 

ως ποσοστό του ΑΕΠ της. Αποτελεί το δείκτη της «υγείας» μιας οικονομίας και βασικό παράγοντα για 

τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Το χρέος ορίζεται συνήθως ως ένα συγκεκριμένο 

υποσύνολο των υποχρεώσεων που προσδιορίζονται σύμφωνα με τους τύπους χρηματοπιστωτικών 

μέσων που περιλαμβάνονται ή αποκλείονται. Επομένως, το χρέος προκύπτει ως το άθροισμα των 

ακόλουθων υποχρεώσεων (ανά κατηγορία) : α) νομισμάτων και καταθέσεων, β) τίτλοι εκτός των 

μετοχών και εκτός των χρηματοπιστωτικών παραγώγων, γ) δάνεια, δ) ασφαλιστικά τεχνικά 

αποθεματικά και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί. Οι μεταβολές του δημόσιου χρέους με την πάροδο 

του χρόνου αντικατοπτρίζουν την επίπτωση στα δημοσιονομικά ελλείμματα ή πλεονάσματα. Ο 

δείκτης αυτός, του δημοσιονομικού ελλείμματος ή πλεονάσματος, επίσης μετράται ως ποσοστό του 

ΑΕΠ. 

Συνεχίζοντας, παραθέτονται οικονομικά στοιχεία τα οποία αφορούν την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα 

θα δούμε τρεις χρονοσειρές, τη χρονοσειρά του χρέους, τη χρονοσειρά του χρέους ως ποσοστό του 

ΑΕΠ και τη χρονοσειρά του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 1995 έως το 2017. Ακολουθούν 

τα σχετικά διαγράμματα.  
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Σχήμα 32 

 
Σημείωση: Το χρέος για την περίοδο πριν την ενσωμάτωση της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ, 

υπολογίζεται σε ευρώ χρησιμοποιώντας σαν έτος βάσης το 2010. 

Πηγή: AMECO database 

Από το διάγραμμα παρατηρείται ότι το χρέος της Ελλάδας από το 1995 έως το 2011 έχει μια συνεχή 

ανοδική τάση. Το 2012 το χρέος αρχίζει να μειώνεται. Από το 2013 έως το 2017 παρατηρείται μια 

συνεχής «αυξο-μείωση», κάτι που καθιστά το χρέος σχεδόν σταθερό για την τετραετία αυτή. Το 1995 

το χρέος της Ελλάδας ήταν 92.1 δις και έως το 2007 φτάνει στα 239.9 δις. Δηλαδή τη δωδεκαετία 

αυτή το  χρέος αυξάνεται 2.6 φορές. Την περίοδο 2007-2013, την περίοδο δηλαδή της βαθιάς 

οικονομικής ύφεσης της Ελλάδας, το χρέος από τα 239.9 δις πηγαίνει στα 320.5 δις, αυξάνεται 

δηλαδή 1.3 φορές. Αυτό που παρατηρούμε δηλαδή είναι ότι παρά τη βαθιά ύφεση στην Ελλάδα ο 

αυξανόμενος ρυθμός του χρέους είναι ουσιαστικά σταθερός καθώς ισούται με 2.6 φορές για τη 

δωδεκαετία 1995-2007, ενώ ακριβώς για μια περίοδο 6 ετών, τα μισά χρόνια δηλαδή του 

προηγούμενου δείγματος μέτρησης, ο ρυθμός αύξησης του δημοσίου χρέους ισούται ακριβώς με το 

μισό ρυθμό αύξησης της προηγούμενης περιόδου, δηλαδή 1.3 φορές. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η χρονοσειρά του του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο 

1995-2017. 
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Σχήμα 33 

 
Σημείωση: Το χρέος ως %ΑΕΠ για την περίοδο πριν την ενσωμάτωση της Ελλάδας στη ζώνη του 

Ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ με έτος βάσης το 2010. 

Πηγή: AMECO database 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι από το 1995 έως και το 2007 το χρέος της ελληνικής 

οικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα και συγκεκριμένα ο λόγος του 

δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ βρίσκεται γύρω από το 100%. Από εκεί και έπειτα, την περίοδο 

έναρξης της βαθιάς ελληνικής ύφεσης δηλαδή, παρατηρείται ραγδαία αύξηση στο λόγο αυτό, η οποία 

φτάνει στο 170% το 2011. Το 2012 και έπειτα από τέσσερα χρόνια συνεχούς αύξησης, παρατηρούμε 

την πρώτη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, η οποία μείωση φτάνει σε επίπεδο 159% περίπου. 

Τη μείωση αυτή διαδέχεται νέα αύξηση έως το 2013, το τέλμα δηλαδή της βαθιάς ελληνικής 

οικονομικής ύφεσης, η οποία αύξηση ισοδυναμεί με ένα ποσοστό της τάξης του 11%, δηλαδή ο λόγος 

πλέον ισούται με 180%. Εκεί επέρχεται και η σταθερότητα. Πιο συγκεκριμένα την τετραετία που 

ακολουθεί, 2013-2017, υπάρχουν μικρές αυξομειώσεις του λόγου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, που 

τον διατηρούν κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 180%. 

Στο σημείο αυτό και μόνο για την Ελλάδα, καθώς η μελέτη μας γίνεται ουσιαστικά για αυτή, 

παραθέτουμε τη χρονασειρά χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο 1970-2017, φεύγοντας για 

λίγο από το κομμάτι της περιόδου 1995-2017, σε μια μακροβιότερη προσπάθεια μελέτης του χρέους 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η σχετική χρονοσειρά παρουσιάζεται ακολούθως. 
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Σχήμα 34 

 
Σημείωση: Το χρέος ως %ΑΕΠ για την περίοδο πριν την ενσωμάτωση της Ελλάδας στη ζώνη του 

Ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ, έχοντας ως έτος βάσης το 2010. 

Πηγές: AMECO database,  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ(ΙΝΕ) – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ το 

διάστημα 1970-2017. Παρατηρούμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια ο λόγος του δημόσιου χρέους προς 

το ΑΕΠ αυξήθηκε από περίπου 20% το 1970 σε περίπου 145% το 2010. Ειδικότερα, ο λόγος αυτός 

άρχισε να αυξάνεται σημαντικά μετά το 1981, φτάνοντας το 1993 στο 100%. Στη συνέχεια, η πολιτική 

δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολουθήθηκε προκειμένου η χώρα να μπορέσει να 

ικανοποιήσει τα κριτήρια εισόδου στην ΟΝΕ σε συνδυασμό με τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής 

μεγέθυνσης συνέβαλαν στη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους στο 100% του ΑΕΠ. Ωστόσο, το 

2007 καταγράφεται μια εκ νέου υψηλή άνοδος του χρέους, η οποία οδήγησε το λόγο του δημόσιου 

χρέους προς το ΑΕΠ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Από εκεί και έπειτα όπως προαναφέρθηκε και στο 

προηγούμενο διάγραμμα η κατάσταση αρχίζει και σταθεροποιείται.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειώσουμε ότι το χρέος της Ελλάδας σε απόλυτα μεγέθη αυξανόταν 

συνεχώς τα τελευταία 40 χρόνια, και μάλιστα από το 1980 και μετά με εκθετικό ρυθμό, κάτι που 

είδαμε και στο Σχήμα 32. Την περίοδο της υψηλής οικονομικής μεγέθυνσης, από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη της κρίσης, η συνεχής αύξηση του ΑΕΠ δεν 

σηματοδοτούσε το γεγονός της συνεχούς αύξησης του δημοσίου χρέους. Επομένως ο καθοριστικός 

παράγοντας που συνέβαλε στο να μην εκτροχιαστεί ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ήταν 

η αύξηση του ΑΕΠ και όχι η ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική, που δημιουργούσε σταθερά 

ελλείμματα, τα οποία ήταν αναγκαίο να χρηματοδοτούνται με νέο δανεισμό. Μετά την εμφάνιση της 

κρίσης, η ραγδαία οικονομική συρρίκνωση συνέβαλε στην εκτόξευση του λόγου του χρέους προς το 

ΑΕΠ. 

Εν συνεχεία απεικονίζεται η χρονοσειρά του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
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Σχήμα 35 

 
Σημείωση: Το έλλειμμα ως %ΑΕΠ για την περίοδο πριν την ενσωμάτωση της Ελλάδας στη ζώνη του 

Ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ με έτος βάσης το 2010. 

Πηγή: AMECO database 

Όπως παρατηρούμε υπάρχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό του κράτους ήδη από το 1995, το οποίο 

φτάνει το 10% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από εκεί και έπειτα, έως το 2001 παρατηρείται μείωση του 

ελλείμματος που φτάνει λίγο πάνω από το 5%. Στο σημείο αυτό αρχίζει η μεγάλη αύξηση του 

ελλείμματος το οποίο από το 5%, φτάνει το 2010 στο 15% περίπου. Την περίοδο εκείνη η κατάσταση 

βελτιώνεται σχετικά για να φτάσουμε το 2015 κοντά στο 3.5%. Η μείωση βέβαια του ελλείμματος δεν 

συνεπάγεται τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Την περίοδο 2016-2017 παρατηρείται 

για πρώτη φορά και μετά από πολλά χρόνια πλεόνασμα, το οποίο διατηρείται για πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα και ακολουθείται εκ νέου από έλλειμμα.  

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι το υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας είχε δημιουργήσει τις 

τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες μια εύθραυστη χρηματοπιστωτική κατάσταση για τον δημόσιο 

τομέα της οικονομίας. Οι λόγοι του προαναφερθέντος βασίζονται κατά κύριο λόγο στην αποτύπωση 

των εξής στοιχείων: των δανειακών αναγκών, του τρόπου με τον οποίο γινόταν η κάλυψη τους, της 

μέσης υπολειπόμενης διάρκειας του χρέους καθώς και της διάρθρωσης του χρέους σε εσωτερικό και 

εξωτερικό.  

Οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες είναι προσεγγιστικά ίσες με το άθροισμα των τόκων, των 

χρεολυσίων1 και του πρωτογενούς ελλείμματος, δηλαδή του ελλείμματος χωρίς το συνυπολογισμό 

των τόκων. Αν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, τότε οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες είναι 

προσεγγιστικά ίσες με τα τοκοχρεολύσια μείον το πρωτογενές πλεόνασμα. Για τον ακριβή 

προσδιορισμό των δανειακών αναγκών συνυπολογίζονται τα ποσά που αφορούν προσαρμογές 

ελλείμματος-χρέους (stock-flow adjustments). Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τις καθαρές 

αποκτήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, στις οποίες συνυπολογίζονται και πιθανές 

εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις, τις μεταβολές σε στοιχεία του παθητικού που δεν 

περιλαμβάνονται στον ορισμό του χρέους και τις προσαρμογές λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

1: Με τον όρο χρεολύσιο, χαρακτηρίζεται κάθε ισόποση δόση που καταβάλλεται προς τμηματική εξόφληση ενός δανείου. Ο 
αριθμός των χρεολυσίων είναι ανάλογος του βάθους χρόνου αποπληρωμής του δανείου υπολογιζόμενος συνηθέστερα σε μήνες. 
Αν σε κάθε χρεολύσιο προστεθεί και ο προβλεπόμενος από την έντοκη δανειακή σύμβαση τόκος τότε προκύπτει το λεγόμενο 
τοκοχρεολύσιο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF
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Το διάστημα 1988-1997 οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες παρέμεναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 

και πιο συγκεκριμένα, περίπου στο 40% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο. Στη συνέχεια, οι δανειακές ανάγκες 

έφτασαν περίπου στο 15% του ΑΕΠ το 2006. Η μείωση αυτή συνδέεται κυρίως με τρεις παράγοντες: 

Πρώτον, έχει να κάνει με τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας λόγω της ένταξής της στην 

ΟΝΕ. Η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των ποσών που δαπανώνται για τόκους. 

Δεύτερον, αναφέροντας μια σημαντική «ιστορική» λεπτομέρεια που δεν φαίνεται στο διάγραμμα μας 

λόγω έλλειψης στοιχείων. Η μετατροπή του πρωτογενούς ελλείμματος σε πρωτογενές πλεόνασμα στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990 κατέστησε για μεγάλο διάστημα το δανεισμό αναγκαίο μόνο για την 

αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων και όχι για την κάλυψη πρωτογενών δαπανών. Τρίτον, η συμμετοχή 

της Ελλάδας στην ΟΝΕ της επέτρεψε τη σταδιακή αντικατάσταση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού 

με μακροπρόθεσμο δανεισμό, και έτσι η αποπληρωμή του χρέους κατανεμήθει σε μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, έχοντας σαν αποτέλεσμα, τη μείωση των χρεολυσίων ανά έτος. Ωστόσο, από το 

2007 και μετά καταγράφεται μια αύξηση των ακαθάριστων δανειακών αναγκών, η οποία οφείλεται 

τόσο στην επιδείνωση του πρωτογενούς ελλείμματος όσο και στην αύξηση των χρεολυσίων. Το 

τελευταίο σχετίζεται με το γεγονός ότι ορισμένοι μεσομακροπρόθεσμοι τίτλοι μέσω των οποίων 

δανείστηκε η χώρα την περίοδο της ένταξής της στην ΟΝΕ ξεκίνησαν να λήγουν μετά τα μέσα της 

δεκαετίας του 2000, αυξάνοντας έτσι το ποσό των χρεολυσίων που έπρεπε να αποπληρωθεί το 

συγκεκριμένο διάστημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες έφτασαν το 2009 

λίγο πάνω από το 31% του ΑΕΠ. 

Παρατηρώντας αυτή την αύξηση των δανειακών αναγκών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 

πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό σε συνδυασμό με τη γενικότερη ευφορία που δημιουργήθηκε από τη 

συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη επηρέασαν δυσμενώς, σε βάθος χρόνου, τη 

χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις εκμεταλλευόμενες τα 

βραχυπρόθεσμα οφέλη που προέκυψαν από την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, 

επιδόθηκαν σε αυξανόμενο δανεισμό με χρέη υψηλού χρόνου αποπληρωμής, αφήνοντας σε δεύτερη 

μοίρα την προσπάθεια που θα έπρεπε να είχε γίνει για την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Είναι 

ενδεικτικό μάλιστα ότι αυτό το έπραξαν σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα είχε πλέον χάσει 

τη δυνατότητά της να ασκεί ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, και έτσι δημιουργήθηκαν σημαντικοί 

κίνδυνοι για τη μη αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές, όπως έγινε εντέλει το 2009. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο βασικές πηγές χρηματοδότησης του χρέους τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες ήταν οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι και τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, υπάρχει 

μια σημαντική διάκριση όσον αφορά τη σχετική συμβολή τους πριν και μετά την ένταξη της χώρας 

στην ΟΝΕ. Πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ, οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι συνιστούσαν μεγάλο μερίδιο 

του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι ενδεικτικό ότι το 1990 το ποσοστό τους ήταν μεγαλύτερο 

από 50%. 

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή σταδιακά μεταβαλλόταν με την αύξηση της συμμετοχής των ομολόγων. 

Αυτό σχετίζεται σημαντικά με τη μείωση των επιτοκίων των ελληνικών κρατικών ομολόγων τη 

συγκεκριμένη περίοδο και τις δυνατότητες που κατά συνέπεια δημιουργήθηκαν για ευκολότερη 

πρόσβαση στις αγορές μακροπρόθεσμου δανεισμού. Μετά το 2000 η συνεισφορά των ομολόγων 

συνέχισε να αυξάνεται και κορυφώθηκε το 2007, χρονιά κατά την οποία τα ομόλογα αποτελούσαν 

πάνω από το 80% του χρέους της κυβέρνησης. Το 2008, όταν ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική 

κρίση, το μερίδιο των ομολόγων άρχισε να μειώνεται φανερώνοντας τις δυσκολίες που ξεκίνησαν να 

δημιουργούνται στην πρόσβαση της χώρας στις αγορές μακροπρόθεσμου δανεισμού. Παράλληλα, 

παρατηρείται αύξηση του μεριδίου των βραχυπρόθεσμων τίτλων, οι οποίοι ουσιαστικά αποτέλεσαν τη 

βασική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης.  

Η αύξηση του δανεισμού μέσω ομολόγων είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της μέσης φυσικής 

υπολειπόμενης διάρκειας του χρέους της κυβέρνησης, της διάρκειας δηλαδή για την πλήρη 

αποπληρωμή των δανείων. Η διάρκεια αυτή αυξήθηκε από 3.9 το 1998 σε 8.6 το 2008. Με βάση τα 

στοιχεία που αφορούν τον Δεκέμβριο του 2010, η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει μέση φυσική 

υπολειπόμενη διάρκεια υψηλότερη από αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Πορτογαλία 

και η Ισπανία, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστούμε τα μεγέθη των χωρών για στις οποίες 
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αναφερόμαστε. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα της μέσης φυσικής υπολειπόμενης διάρκειας του 

χρέους της Ελλάδας, σε σύγκριση με επιλεγμένες χώρες. 

Σχήμα 37 

Σημείωση: Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια σε έτη, Δεκέμβριος 2010. 

Πηγή: OEDC  

Η αύξηση της μέσης υπολειπόμενης φυσικής διάρκειας επέφερε τον περιορισμό του 

βραχυπρόθεσμου και του μεσοπρόθεσμου χρέους. Αυτό βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγέθυνση 

του μακροχρόνιου χρέους. Η σταδιακή αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού στην Ελλάδα από 

τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι και πριν από το ξέσπασμα της κρίσης είναι κατά βάση 

αποτέλεσμα των θετικών προσδοκιών που δημιουργήθηκαν στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου για τις 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας λόγω της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση. 

Οι θετικές αυτές προσδοκίες επέφεραν τη μείωση του επιτοκίου δανεισμού και έτσι η εκάστοτε 

ελληνική αρχή υποκατέστησε παροδικά τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό με μεσομακροπρόθεσμο.  

Όμως, η αύξηση της μέσης υπολειπόμενης φυσικής διάρκειας του χρέους μπορεί να έχει τόσο θετικές 

όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα η υψηλή υπολειπόμενη φυσική διάρκεια έχει σαν 

αποτέλεσμα το γεγονός ότι, η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους γίνεται σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα καθώς επίσης και ότι η αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου χρέους, κατά συνέπεια, είναι 

μικρότερη. Αυτό μπορεί να είναι θετικό για μια χώρα που θα αντιμετωπίσει προβλήματα 

επαναχρηματοδότησης του χρέους της, καθώς τα χρεολύσια που θα πρέπει να αποπληρώσει άμεσα 

θα είναι λιγότερα. Από την άλλη όμως, υψηλό μακροπρόθεσμο χρέος σημαίνει μετάθεση της 

αποπληρωμής χρεολυσίων σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί 

δεν ξέρουμε αν οι οικονομικές συνθήκες εκείνης της περιόδου θα είναι ευνοϊκές για την αποπληρωμή 

των χρεολυσίων αυτών.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας η απότομη αύξηση της μέσης υπολειπόμενης φυσικής διάρκειας του 

δημόσιου χρέους της είχε βραχυπρόθεσμα θετικά οφέλη, αφού οδήγησε σε μετατόπιση της 

αποπληρωμής χρεολυσίων και κατά συνέπεια σε συρρίκνωση των δανειακών αναγκών στο άμεσο 

χρονικό διάστημα. Με το πέρας όμως κάποιων ετών, πολλά από τα ομόλογα άρχισαν να λήγουν 

αυξάνοντας τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας και έτσι και τη χρηματοπιστωτική ευθραυστότητα 

του δημόσιου τομέα. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά την περίοδο της κρίσης διέπεται από υψηλή 

μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια κάτι το οποίο παίζει θετικό ρόλο, καθώς συνεπάγεται ότι οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χώρας είναι σχετικά λιγότερες από όσες θα ήταν αν η 

υπολειπόμενη διάρκεια ήταν μικρότερη. Από την άλλη πλευρά όμως, η αύξηση του μακροπρόθεσμου 

δανεισμού τα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά δανειακών 
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υποχρεώσεων στα μετ’ έπειτα έτη. Αυτό ναρκοθέτησε τη μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

δημόσιου χρέους προς όφελος της βραχυπρόθεσμης, μεταφέροντας τα προβλήματα που υπήρχαν 

εξαιτίας των υψηλών δανειακών αναγκών του δημόσιου τομέα της Ελλάδας για το μέλλον. Ιδιαίτερης 

σημασίας χρίζει το γεγονός ότι η αύξηση του μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους της Ελλάδας 

συνδυάστηκε με την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών από το εξωτερικό. Το 1999, είχαμε τη 

δημιουργία ενός ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος για τους μη εγχώριους διακρατητές 

ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ως αποτέλεσμα αυτού, το ποσοστό του εξωτερικού χρέους στο σύνολο 

του χρέους αυξήθηκε και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα ολόκληρη σχεδόν τη δεκαετία του 2000. Το 

γεγονός αυτό φανερώνει υψηλή εξάρτηση από εξωτερικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 

επενδυτές ως προς την επαναχρηματοδότηση του χρέους. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτή η 

εξάρτηση έκανε πιο εύθραυστη τη χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας. 

Ο λόγος είναι ότι οι εξωτερικοί επενδυτές είναι κατά βάση λιγότερο διατεθειμένοι από τους εγχώριους 

να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν ένα δημόσιο χρέος όταν οι χρηματοοικονομικές και οικονομικές 

συνθήκες γίνονται χειρότερες. Επίσης, μια χώρα με υψηλό εξωτερικό χρέος είναι περισσότερο 

επιρρεπής στις κερδοσκοπικές κινήσεις που γίνονται από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές 

χρήματος. 

Συνοψίζοντας, από τις παραπάνω ενδείξεις, υποδηλώνεται η ύπαρξη ενός εύθραυστου 

χρηματοπιστωτικά δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε τα τελευταία 

χρόνια πριν από την εκδήλωση της κρίσης εξαιτίας: (α) της ιδιαίτερα έντονης αύξησης των δανειακών 

αναγκών και (β) της μεγέθυνσης της εξάρτησης του δημόσιου τομέα από τις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίου και τους ξένους επενδυτές. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συμμετοχή της Ελλάδας στη 

ζώνη του ευρώ, που επέφερε συνθήκες εύκολης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ακόμα, 

η ευθραυστότητα του δημόσιου τομέα της αυξήθηκε με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, καθώς η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν διαδραμάτισε το ρόλο του «δανειστή της εσχάτης προσφυγής», με 

αποτέλεσμα αυτού, η όποια αναταραχή στις αγορές ομολόγων να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

κάποιας μορφής άμεση χρηματοδότηση από την ΕΚΤ. 

Συνεχίζοντας, θα εισέλθουμε στο κομμάτι της συγκριτικής ανάλυσης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 

και του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ της Ελλάδας και άλλων επιλεγμένων χωρών, τις 

οποίες χωρίζουμε σε «ομάδες».  

4.2.1 Ελλάδα, G-7 και Αυστραλία 

Πίνακας 9 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ  

κατά την  

έναρξη  

της ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ  

κατά το  

τέλος 

 της ύφεσης 

Μεταβολή  

Χρέους  

ως %ΑΕΠ  

κατά τη 

 διάρκεια  

της ύφεσης 

Μεταβολή  

Ελλείμματος/Πλεονάσματος  

ως %ΑΕΠ  

κατά τη  

διάρκεια  

της ύφεσης 

Ελλάδα 2007 2013 
9 χρόνια 103.10% 180.84% 77.74% 7.16% 

2014 2016 

Καναδάς 2008 2009 1 χρόνος 90% 103.1% 13.10% -4.07% 

Γαλλία 2008 2009 1 χρόνος 68% 78.94% 10.94% -4% 

Γερμανία 2008 2009 1 χρόνος 65.14% 72.57% 7.43% -3.06% 

Ιαπωνία 
2007 2009 

3 χρόνια 176.57% 222.28% 45.71% -6.33% 
2010 2011 

Ηνωμένο  

Βασίλειο 
2007 2009 2 χρόνια 41.87% 64.05% 22.18% -7.32% 

ΗΠΑ 2007 2009 2 χρόνια 64.01% 86.03% 22.02% -9.13% 
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Πίνακας 9 (συνέχεια) 

Ιταλία 
2008 2010 

3 χρόνια 102.40% 129.01% 26.61% -0.25% 
2012 2013 

Αυστραλία - - - - - - - 

Σημείωση: Για την Αυστραλία δεν παρουσιάζονται στοιχεία καθώς τα τελευταία 20 χρόνια δεν βίωσε ύφεση. Σύμφωνα με τα 

τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD), το 2016 η Αυστραλία παρουσίασε χρέος ως %ΑΕΠ ίσο με 68.1% και έλλειμμα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ίσο με 1.44%. 

Πηγές: AMECO database, OECD 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούμε ότι στο δείγμα σύγκρισης, αυτό η Ελλάδα παρουσιάζει 

τα περισσότερα χρόνια αστάθειας και με σημαντική διαφορά μάλιστα από τη δεύτερη Ιταλία και 

συγκεκριμένα παρουσιάζει διαφορά τεσσάρων χρόνων. Συγκριτικά με τις χώρες τις ευρωπαϊκής 

νομισματικής ένωσης η Ελλάδα εισέρχεται στην ύφεση με το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

το οποίο αγγίζει το 103.10% με την Ιταλία μόνο να είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο ποσοστό με 

102.40%. 

Όσον αφορά τις χώρες εκτός της νομισματικής ένωσης, η Ιαπωνία είναι η μοναδική χώρα η οποία 

έχει χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεγαλύτερο της Ελλάδας και μάλιστα το ποσοστό της είναι αρκετά 

μεγαλύτερο (176.57%), όμως η αστάθεια εκεί διαρκεί μόλις τρία χρόνια σε σχέση με την Ελλάδα που 

διαρκεί εννιά χρόνια. 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία παρουσιάζει μείωση 

στο έλλειμμα της ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος της αστάθειας της, σε σχέση με τις άλλες χώρες οι 

οποίες παρουσιάζουν όλες έλλειμμα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η οικονομία της Ελλάδας πήγαινε 

από το καλό στο καλύτερο. Αντιθέτως, όπως είδαμε και πιο πάνω, στο αντίστοιχο κομμάτι, η Ελλάδα, 

κατά τη διάρκεια της ύφεσης βίωσε βαθιά ελλείμματα ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα οποία άγγιξαν και το 

16%, με την κατάσταση να βελτιώνεται τα τρία τελευταία χρόνια της ύφεσης, η οποία οδηγεί σε αυτή 

τη θετική μεταβολή. Αποτυπώνεται ξανά, όπως και πιο πάνω ότι, η θετική αυτή μεταβολή δεν 

συνεπάγεται τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων του ελληνικού κράτους. Όλα αυτά όμως 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω, όπου ακολουθούν και τα σχετικά διαγράμματα. 

Σχήμα 38 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 
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Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα η Ελλάδα είναι δεύτερη, μεταξύ των εφτά μεγαλύτερων 

οικονομιών και της Αυστραλίας, σε χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την έναρξη της ύφεσης της και 

παραμένει δεύτερη κατά το τέλος της ύφεσης της, με τη μεγαλύτερη μάλιστα μεταβολή. Είναι όμως 

καλύτερο να ειπωθούν επακριβώς οι μεταβολές στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, για να γίνουν 

ασφαλέστερες συγκρίσεις. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα.    

Σχήμα 39 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα η Ελλάδα έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μεταβολή στο χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ της. Η Ιταλία η οποία είχε χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κοντά σε αυτό της Ελλάδας 

έχει υποστεί το ένα τρίτο της μεταβολής από αυτό που υπέστη η Ελλάδα, ενώ η Ιαπωνία η οποία είχε 

μεγαλύτερο ποσοστό χρέους, στα τρία χρόνια ύφεσης της παρουσίασε μεταβολή της τάξης του 

45.71%, τριάντα ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο δηλαδή από την Ελλάδα. Τη μικρότερη μεταβολή 

παρουσιάζει η Γερμανία με 7.43% και ακολουθούν η Γαλλία (10.94%), ο Καναδάς (13.10%), οι ΗΠΑ 

(22.02%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (22.18%). Όμως στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να δούμε τη 

μεταβολή χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ των εφτά αυτών οικονομιών και της Αυστραλίας κατά την 

περίοδο της ελληνικής οικονομικής αστάθειας, τα έτη δηλαδή 2007-2016.  

Σχήμα 40 

 
Πηγή: AMECO database 
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Αυτό που φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι κατά την περίοδο της ελληνικής ύφεσης 

καμία χώρα δεν είχε μεγαλύτερη μεταβολή στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της από την Ελλάδα. Η 

μόνη χώρα η οποία είναι κοντά της είναι η Ιαπωνία με ποσοστό 62.39%. Από εκεί και έπειτα οι 

υπόλοιπες χώρες κυμαίνονται σε ποσοστά 26% με 46% περίπου. Η Γερμανία έχει συντριπτικά τη 

μικρότερη μεταβολή στο χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ, με ποσοστό συγκεκριμένα 4.40%. Τέλος, 

εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Αυστραλία η οποία δεν υπέστη καθόλου ύφεση έχει ένα από τα 

μεγαλύτερα ποσοστά μεταβολής χρέους. Συνεχίζοντας, παραθέτεται το διάγραμμα ελλείμματος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια ύφεσης που βίωσε η κάθε χώρα.  

Σχήμα 41 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Παρατηρείται ότι οι χώρες που είχαν αστάθεια μικρότερης χρονικής διάρκειας παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα ελλείμματα σε σχέση με τις χώρες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα το 

μικρότερο έλλειμμα παρουσιάζει η Γερμανία, που είναι κοντά στο 3% και το μεγαλύτερο 

παρουσιάζουν οι ΗΠΑ που φτάνει το 9.13%. Ελλάδα και Ιταλία που έχουν τις μακροβιότερες σε 

χρονική διάρκεια υφέσεις παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά και συγκεκριμένα η Ελλάδα είναι η 

μόνη χώρα του δείγματος που στο πέρας της ύφεσης της παρουσιάζει μείωση στο έλλειμμα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο προσεγγίζει το 7.16% και η Ιταλία παρουσιάζει αύξηση στο έλλειμμα της 

ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος της ύφεσης της, της τάξης μόλις του 0.25%. Αυτό όμως δεν είναι 

ιδιαίτερα θετικό, ούτε ιδιαίτερα παράλογο καθώς στις δυο αυτές χώρες πάρθηκαν σκληρότερα 

οικονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, γεγονός που οδήγησε σε αυτά τα 

ποσοστά (Ifanti et al., 2013). Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη η παρουσίαση της μεταβολής στο 

έλλειμμα ή το πλεόνασμα αντίστοιχα που παρουσίασε η κάθε χώρα την περίοδο της ελληνικής 

ύφεσης. 
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Σχήμα 42 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Αυτό που φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι κατά την εννεαετία αστάθειας της ελληνικής 

οικονομίας, οι υπόλοιπες οικονομίες παρουσιάζουν έλλειμμα με ανώτερο αυτό του Καναδά που είναι 

στο 3%. Η Ιταλία η οποία βίωσε πενταετή ύφεση παρουσιάζει αύξηση στο έλλειμμα της ως ποσοστό 

του ΑΕΠ ίσο με 0.96% ενώ η Αυστραλία, η μόνη χώρα του δείγματος μας που δεν βίωσε ύφεση 

δηλαδή, παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στο έλλειμμα της, κατά την περίοδο 2007-2016, 

με ποσοστό 2.15%. Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Ελλάδα, που παρουσιάζει μείωση στο 

έλλειμμα της κατά την εννεαετία αυτή. Το «πλεόνασμα» αυτό είναι αποτέλεσμα δυο χρόνων για τη 

γερμανική οικονομία, «πλεόνασμα» το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το 2014 και ήταν μεγαλύτερο στο 

σύνολο του από τα ελλείμματα των επτά προηγούμενων ετών. Το «πλεόνασμα» που παρουσιάζει η 

Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της αυστηρής οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε κατά την περίοδο 

αυτή, ενώ της Γερμανίας είναι αποτέλεσμα της ισχυρής της οικονομίας.   

4.2.2 Η Ελλάδα και οι γείτονες της 

Πίνακας 10 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος 

 Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ 

 κατά την  

έναρξη της 

ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ  

κατά το 

 τέλος  

της ύφεσης 

Μεταβολή  

Χρέους  

ως %ΑΕΠ 

 κατά τη 

 διάρκεια  

της ύφεσης 

Μεταβολή 

 Ελλείμματος/Πλεονάσματος 

 ως %ΑΕΠ 

 κατά τη  

διάρκεια 

 της ύφεσης 

Ελλάδα 
2007 2013 

9 χρόνια 103.10% 180.84% 77.74% 7.16% 
2014 2016 

Κύπρος 
2008 2010 

5 χρόνια 45.07% 107.47% 62.40% -9.61% 
2011 2014 

Τουρκία 2008 2009 1 χρόνος 38.20% 43.92% 5.71% -6.22% 

Αλβανία - - - - - - - 

Βουλγαρία 2008 2009 1 χρόνος 13.03% 13.68% 0.65% -5.64% 
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Πίνακας 10 (συνέχεια) 

ΠΓΔΜ 
2008 2009 

2 χρόνια 20.48% 33.67% 19.19% -2.89% 
2011 2012 

Σημειώσεις: * Για την Αλβανία δεν παρουσιάζονται στοιχεία καθώς τα τελευταία 20 χρόνια δεν βίωσε ύφεση. Σύμφωνα με 

τα τελευταία στοιχεία της AMECO, το 2017 η Αλβανία παρουσίασε χρέος ως %ΑΕΠ ίσο με 70.45% και έλλειμμα ως ποσοστό 

του ΑΕΠ ίσο με -2.1%. 

* Η μεταβολή του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Τουρκία, είναι το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ της το 2009, 

καθώς πριν το 2009 δεν υπάρχουν στοιχεία της συγκεκριμένης χώρας, για τη συγκεκριμένη κατηγορία. 

* Για την κατηγορία αυτή, καθώς και για όλες αυτές που ακολουθούν, τα δεδομένα μας υπολογίζονται έχοντας ως έτος βάσης 

το 2010.  

Πηγές: AMECO database, OECD 

Αυτό που φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι η Ελλάδα έχει συντριπτικά μεγαλύτερο χρέος 

ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τους γείτονες της, και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβολή στο 

χρέος κατά τη διάρκεια της περιόδου αστάθειας της, με μεγάλη διαφορά από της άλλες χώρες του 

δείγματος αυτού, με μοναδική χώρα την Κύπρο να έχει ποσοστό μεταβολής κοντά σε αυτή. Είναι 

χρήσιμο όμως, να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, κατηγοριοποιώντας τα στοιχεία του 

παραπάνω πίνακα. Ακολουθούν τα σχετικά διαγράμματα.  

Σχήμα 43 

 
Σημείωση: Η Αλβανία δεν περιλαμβάνεται στο διάγραμμα, καθώς δεν βίωσε ύφεση. 

Πηγές: AMECO database, OECD 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα η Ελλάδα είναι πρώτη, μεταξύ των γειτόνων της, σε χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατά την έναρξη της ύφεσης της και παραμένει πρώτη κατά το τέλος της ύφεσης 

της, με τη μεγαλύτερη μάλιστα μεταβολή. Είναι όμως καλύτερο να ειπωθούν επακριβώς οι μεταβολές 

στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, για να γίνουν ασφαλέστερες συγκρίσεις. Οι μεταβολές αυτές φαίνονται 

στο επόμενο διάγραμμα.  
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Σχήμα 44 

 
Σημείωση: Η Αλβανία δεν περιλαμβάνεται στο διάγραμμα, καθώς δεν βίωσε ύφεση. 

Πηγές: AMECO database, OECD 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα η Ελλάδα έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μεταβολή στο χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ της. Η Κύπρος, η οποία είχε το αμέσως επόμενο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από 

αυτό της Ελλάδας, έχει υποστεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταβολή, χωρίς όμως να ξεπερνάει την 

Ελλάδα. Η ΠΓΔΜ έχει υποστεί περίπου το ένα τέταρτο του ποσοστού της ελληνικής μεταβολής, κατά 

τη διάρκεια της δικής της αστάθειας. Η Τουρκία, με ένα έτος αστάθειας υπέστη μια μεταβολή κοντά 

στο 6%. Αν θεωρούσαμε δηλαδή τη μεταβολή αυτή σταθερή και την υπολογίζαμε για εννιά χρόνια, 

όσο δηλαδή η διάρκεια της ελληνικής αστάθειας, θα έφτανε το 54%, και πάλι δηλαδή ένα ποσοστό 

25% περίπου μικρότερο της ελληνικής μεταβολής και 10% μικρότερο της κυπριακής μεταβολής, η 

οποία υπολογίστηκε για αστάθεια έξι ετών. Τέλος η Βουλγαρία έχει τρομερά μικρό ποσοστό 

μεταβολής, συγκεκριμένα μικρότερο του 1%. Όμως στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να δούμε τη 

μεταβολή χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ των γειτόνων της Ελλάδας κατά την περίοδο της ελληνικής 

οικονομικής αστάθειας, τα έτη δηλαδή 2007-2016.  

Σχήμα 45 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 
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Αυτό που φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι κατά την περίοδο της ελληνικής ύφεσης 

καμία χώρα δεν είχε μεγαλύτερη μεταβολή στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της από την Ελλάδα. Η 

μόνη χώρα η οποία είναι κοντά της είναι η Κύπρος με ποσοστό 53.63%. Από εκεί και έπειτα οι 

υπόλοιπες χώρες κυμαίνονται σε ποσοστά 12.5% με 19% περίπου. Τέλος, εντυπωσιακή είναι η 

πορεία της Τουρκίας η οποία παρουσιάζει αρνητικό ποσοστό. Αυτό σηματοδοτεί τη ραγδαία ανάπτυξη 

της Τουρκίας, όπως ειπώθηκε και στο κεφάλαιο μελέτης και σύγκρισης των ΑΕΠ, ραγδαία ανάπτυξη 

η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση του χρέους της Τουρκίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, όσο η 

ελληνική οικονομία, διένυε μια μεγάλη περίοδο αστάθειας και βυθιζόταν στην κρίση. Οι μικρές αυτές 

μεταβολές δεν σημαίνουν ότι άλλαξε σημαντικά το βιωτικό επίπεδο των χωρών αυτών. Αντιθέτως, αυτό 

που μας δείχνουν είναι ότι δεν επηρεάστηκαν τόσο πολύ από την παγκόσμια οικονομική ύφεση, όσο 

επηρεάστηκε η Ελλάδα και η Κύπρος. Συνεχίζοντας, παραθέτεται το διάγραμμα ελλείμματος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια ύφεσης που βίωσε η κάθε χώρα.  

Σχήμα 46 

 
Σημείωση: Η Αλβανία δεν περιλαμβάνεται στο διάγραμμα, καθώς δεν βίωσε ύφεση. 

Πηγές: AMECO database, OECD 

Παρατηρείται ότι οι χώρες που είχαν αστάθεια μικρότερης χρονικής διάρκειας παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα ελλείμματα σε σχέση με τις χώρες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αστάθειας. 

Συγκεκριμένα το μικρότερο έλλειμμα παρουσιάζει η ΠΓΔΜ, που είναι κοντά στο 3% και το 

μεγαλύτερο παρουσιάζει η  Κύπρος που φτάνει το το 9.61%. Η Ελλάδα με τη μακροβιότερη σε 

χρονική διάρκεια ύφεση, είναι η μόνη χώρα του δείγματος που στο πέρας της ύφεσης της παρουσιάζει 

μείωση στο έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο προσεγγίζει το 7.16% και η Ιταλία παρουσιάζει 

αύξηση στο έλλειμμα της ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος της ύφεσης της, της τάξης μόλις του 0.25%. 

Αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα πάρθηκαν 

οικονομικά μέτρα λιτότητας για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, γεγονός που οδήγησε σε 

αυτά τα ποσοστά. Όμως το διάγραμμα αυτό δεν είναι και το καλύτερο μέτρο σύγκρισης αν 

συνυπολογίσουμε ότι η Ελλάδα μόνο για την περίοδο 2008-209, τότε που οι περισσότερες χώρες του 

δείγματος μας βίωσαν τη δικιά τους μονοετή ύφεση, παρουσίαζε έλλειμμα της τάξης του 15% 

περίπου. Έτσι, είναι προτιμότερη στο σημείο αυτό, ως καλύτερο μέτρο σύγκρισης, η παρουσίαση της 

μεταβολής στο έλλειμμα ή το πλεόνασμα αντίστοιχα που παρουσίασε η κάθε χώρα την περίοδο της 

ελληνικής ύφεσης. 
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Σχήμα 47 

 
Σημείωση: Ο υπολογισμός της διαφοράς στο έλλειμμα της Τουρκίας γίνεται από το 2009, καθώς 

αυτό είναι το πρώτο έτος για το οποίο δίνονται στοιχεία της συγκεκριμένης κατηγορίας,για τη 

συγκεκριμένη χώρα. 

Πηγές: AMECO database, OECD 

Αυτό που φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι κατά την εννεαετία αστάθειας της ελληνικής 

οικονομίας, μερικές από τις υπόλοιπες οικονομίες παρουσιάζουν αύξηση στο έλλειμμα τους, με 

ανώτερο αυτό της ΠΓΔΜ που είναι στο 3.22%. Η Κύπρος η οποία βίωσε εξαετή ύφεση παρουσιάζει 

αύξηση στο έλλειμμα της ως ποσοστό του ΑΕΠ ίσο με 2.76% ενώ η Αλβανία, η μόνη χώρα του 

δείγματος μας που δεν βίωσε ύφεση δηλαδή, παρουσιάζει μείωση στο έλλειμμα της κατά την περίοδο 

2007-2016 με ποσοστό 1.72%. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα, η οποία παρουσιάζει πλεόνασμα κατά 

την εννεαετία αυτή, μεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας. Το πλεόνασμα αυτό, σε συνδυασμό με την 

ενός έτους μόνο ύφεση και τη μείωση του τούρκικου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά τα έτη 2007-

2016, είναι δείγμα γραφής της συνεχούς ανάπτυξης και ισχυροποίησης της οικονομίας των Τούρκων. 

Εν αντιθέσει, όπως και προαναφέρθηκε, το πλεόνασμα που παρουσιάζει η Ελλάδα είναι αποτέλεσμα 

της αυστηρής πολιτικής των μέτρων λιτότητας που ακολουθήθηκε κατά την περίοδο αυτή. 
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4.2.3 Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην υποενότητα αυτή, γίνεται σύγκριση μεταξύ της Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και 

η Ελλάδα ανήκει. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πορεία του χρέους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007, στα πρόθυρα δηλαδή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής 

κρίσης, έως και το 2017. 

Σχήμα 48 

 
Σημείωση: Τα νούμερα που αναγράφονται στο σχεδιάγραμμα, αναφέρονται σε δις ευρώ (δηλαδή το 

χρέος της ΕΕ το 2017 ήταν 12.8 τρις ευρώ), έχοντας ως έτος βάσης το 2010. 

Πηγές: AMECO database, OECD 

Αυτό που φαίνεται από τη χρονοσειρά του χρέους της ΕΕ, είναι ότι το χρέος ακολουθεί σταθερή 

ανοδική πορεία από το 2008 και έπειτα, τότε δηλαδή που αρχίζει και εδραιώνεται η παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. Ποιο συγκεκριμένα, το 2007, το χρέος της ΕΕ ήταν 7.4 τρισεκατομμύρια ευρώ, 

ενώ δέκα χρόνια αργότερα το χρέος αγγίζει τα 12.8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το υψηλότερο χρέος σε 

ονομαστική αξία έχει η Ιταλία (2.2 τρις), ωστόσο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, το χρέος της φτάνει στο 

132.14% και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ το έχει η Ελλάδα (179%) ενώ το χαμηλότερο η Εσθονία (9.5%), με συνολικό δανεισμό μόλις 

1.9 δις ευρώ. Αξιοσημείωτο στην προηγούμενη πρόταση, είναι ότι ο συνολικός δανεισμός στην 

Εσθονία είναι λιγότερος από τον ΕΝΦΙΑ ενός έτους. Το υψηλότερο χρέος το 2017 σε ονομαστική αξία 

εκτός από την Ιταλία, είχε η Γαλλία με 2.14 τρις, η Γερμανία με 2.14 τρις και το Ηνωμένο βασίλειο 

με 2 τρις ευρώ. Όσον αφορά το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, χρέος το οποίο ξεπερνά το 100% του 

ΑΕΠ, εμφανίζουν εκτός από την Ελλάδα και την Ιταλία, η Κύπρος το Βέλγιο και η Πορτογαλία. Σαν 

σύνολο στην Ευρωπαϊκή ένωση το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2007 ήταν 57.5% ενώ το 2017, το 

χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ άγγιζε το 83.51%, είχε αυξηθεί δηλαδή, γύρω στα 26%. Ακολουθεί το 

σχετικό διάγραμμα.  
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Σχήμα 49 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Η αύξηση του χρέους σαν ποσοστό του ΑΕΠ φαίνεται να είναι σταθερή από το 2008 έως και το 2014, 

όπου το ποσοστό αυτό αρχίζει να μειώνεται. Αξίζει να δούμε και το έλλειμμα σαν ποσοστό του ΑΕΠ 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τελευταία δεκαετία. 

Σχήμα 50 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Από το 2007 ως το 2008, το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται κατά 4%, φτάνει δηλαδή λίγο 

πάνω από το 6.5%. Αυτό το ποσοστό σχεδόν διατηρείται έως το 2009, εκεί δηλαδή που χρονολογείται 
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για τις περισσότερες χώρες το τέλος της ύφεσης. Από εκεί και έπειτα το έλλειμμα διαρκώς μειώνεται 

και το 2017 φτάνει σχεδόν το 1%. Έτσι η ΕΕ σαν σύνολο, το 2017 έχει μικρότερο έλλειμμα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με το 2007και συγκεκριμένα το έχει μειώσει κατά 1.5% περίπου. 

Συνολικά λοιπόν, το χρέος τόσο ως απόλυτη τιμή, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ για την ΕΕ αυξήθηκε 

με το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε χώρα απήλαυσε 

της ίδιας ευφορίας και ανάπτυξης. Η αύξηση του χρέους δεν είναι πάντα κάτι κακό, καθώς αν το 

χρέος είναι βιώσιμο δεν αποτελεί πρόβλημα για μια χώρα. Το χρέος για κάποιες χώρες είναι 

δυσβάσταχτο και για κάποιες άλλες όχι. Ένας από τους τρόπους χρηματοδότησης του χρέους για την 

αποφυγή μεγάλων ελλειμμάτων και τη συνέχεια κίνησης μιας οικονομίας γίνεται μέσω του 

δανεισμού. Ο δανεισμός αυτός επέρχεται μέσω της έκδοσης κρατικών ομολόγων από την εκάστοτε 

εθνική οικονομία. Η κάθε χώρα όμως, δανείζεται με διαφορετικά επιτόκια σε ότι αφορά ειδικά στις 

εκδόσεις κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Τα επιτόκια δανεισμού τον Αύγουστο του 2017 

παραθέτονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Σχήμα 51 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr 

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων υπολογίζονται ως μηνιαίοι μέσοι όροι. Τα 

επιτόκια αυτά αναφέρονται στις αποδόσεις των κεντρικών κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, 

(εκτός φόρου), με δεκαετή διάρκεια. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιείται στα κριτήρια σύγκλισης της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, όπως απαιτείται βάσει του 

άρθρου 121 της Συνθήκης του Άμστερνταμ και του πρωτοκόλλου για τα κριτήρια σύγκλισης. Τα 

στοιχεία παρουσιάζονται σε ακατέργαστη μορφή. Η Ελλάδα το 2017 δεν μπορούσε να δανειστεί 

ακόμα μέσω των αγορών καθότι βρισκόταν, όπως και βρίσκεται, σε πρόγραμμα. Ο μέσος όρος 

επιτοκίων δανεισμού των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης κυμάνθηκε στο τέλος του 2016 σε 

1.30%, ενώ τον Αύγουστο του 2017 βρέθηκε στο 1.29%. Η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

επιτόκιο δανεισμού στην ΕΕ. Αυτό μόνο καλό δεν μπορεί να θεωρηθεί καθώς το υψηλό επιτόκιο 

δανεισμού, φανερώνει ότι η αγορά του ελληνικού ομολόγου υφίσταται υψηλότερο κίνδυνο. Η 

απόκλιση 4.26% από το μέσο επιτόκιο δανεισμού στην ΕΕ συνεπάγεται μια πιο ασταθή οικονομία, 

η οποία χρίζει ανάγκης δανεισμού, και κατά συνέπεια καλείται μελλοντικά να καταβάλλει 
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μεγαλύτερες αποδόσεις στους δανειστές της. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε και στο σημείο 

αυτό, όπως και πρωτύτερα, την πορεία απόδοσης του ελληνικού ομολόγου την τελευταία δεκαετία. 

Σχήμα 52 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr 

Η γενική όψη του ελληνικού ομολόγου φανερώνει μια δεκαετία οικονομικής αστάθειας. Από το 2007 

που η Ελλάδα αρχίζει και βιώνει ύφεση η απόδοση του ελληνικού ομολόγου αρχίζει να αυξάνει. Το 

2012 η απόδοση έχει φτάσει στο «peak» της και συγκεκριμένα στο 36%. Με λίγα λόγια η ελληνική 

οικονομία βυθίζεται. Η κατάσταση όμως αλλάζει από το 2012 και μετά, όταν και υπογράφεται το 2ο 

μνημόνιο και οι αποδόσεις του ελληνικού ομολόγου αρχίζουν να μειώνονται. Έτσι φαίνεται να 

επέρχεται σταθερότητα στην ελληνική οικονομία, η οποία όμως είναι αποτέλεσμα των «μνημονιακών» 

μέτρων, τα οποία χειροτέρευσαν το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού (Ifanti et al., 2013). Από το 

2014 και έπειτα οι αποδόσεις ακολουθούν μια πιο σταθερή πορεία, παραμένοντας όμως σε υψηλά 

σχετικά επίπεδα. Έτσι γίνεται ολοφάνερο πως παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει 

αποφύγει τη μεγάλη κρίση, παραμένει γενικότερα σε μια αδρανή και συνάμα ασταθή κατάσταση. 

Στο σημείο αυτό, συνεχίζεται η ανάλυση μας συγκρίνοντας τα ποσοστά χρέους μεταξύ της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ακόλουθο διάγραμμα, διαγράφονται τα ποσοστά χρέους για την 

Ελλάδα και την ΕΕ, πριν και μετά το τέλος της ύφεσης της καθεμιάς. 

Σχήμα 53 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 
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Το 2007 που ξεκινάει η ύφεση στην Ελλάδα, το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται στο 

103.10%, εν αντιθέσει με την ΕΕ, η οποία βιώνει ύφεση ένα χρόνο αργότερα, έχοντας όμως χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ στο 60.67%. Εν ολίγοις, η Ελλάδα έχει χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ περίπου 43% 

παραπάνω, από το μέσο όρο της μεγάλης κοινότητας στην οποία ανήκει. 

Όπως προαναφέραμε, στην Ελλάδα η αστάθεια διήρκεσε εννιά χρόνια, ενώ στην ΕΕ, την ύφεση του 

2008-2009, διαδέχτηκε μια νέα μικρή ύφεση την περίοδο 2011-2012. Έτσι θα λέγαμε ότι η αστάθεια 

στην ΕΕ διήρκεσε συνολικά 4 χρόνια. Σε τέσσερα χρόνια αστάθειας η ΕΕ αυξάνει το χρέος της ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατά 25%, ενώ η Ελλάδα ως το 2012 είχε αυξήσει το χρέος της ως ως ποσοστό του 

ΑΕΠ κατά 56%, δυο φορές και κάτι δηλαδή το μέσο χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ως το 2016, 

όταν και φαίνεται να τελειώνει η αστάθεια στην Ελλάδα η μεταβολή έχει φτάσει στο 77%. Είναι 

χρήσιμο όμως να παρουσιαστεί ο αναλυτικός πίνακας με όλα τα στοιχεία που αφορούν το χρέος και 

τις μεταβολές του. 

Πίνακας 11 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ  

κατά την  

έναρξη  

της ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ 

 κατά  

το τέλος  

της ύφεσης 

Μεταβολή  

Χρέους  

ως %ΑΕΠ  

κατά τη  

διάρκεια  

της ύφεσης 

Μεταβολή  

Ελλείμματος/Πλεονάσματος  

ως %ΑΕΠ  

κατά τη  

διάρκεια  

της ύφεσης 

Ελλάδα 
2007 2013 

9 χρόνια 103.10% 180.84% 77.74% 7.16% 
2014 2016 

ΕΕ 
2008 2009 

2 χρόνια 60.67% 81.57% 24.49% -1.75% 
2011 2012 

Πηγή: AMECO database 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει χαρακτηριστικά τη μεγάλη απόκλιση που έχει η Ελλάδα από την ΕΕ 

σε κάθε κατηγορία μελέτης του κεφαλαίου αυτού. Η ύφεση στην ΕΕ κατά μέσο όρο ήταν δυο χρόνια 

ενώ στην Ελλάδα πολύ περισσότερα. Το 2012, όταν η Ελλάδα υπέγραφε το 2ο μνημόνιο, η αστάθεια 

στην ΕΕ κατά μέσο όρο τελείωνε, ενώ στην Ελλάδα τέλειωσε «θεωρητικά» τέσσερα χρόνια αργότερα 

περίπου. Αυτό φανερώνει το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Επειδή όμως «μια εικόνα 

ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις» ακολουθεί η οπτικοποίηση της μεταβολή του χρέους ως %ΑΕΠ κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης. 

Σχήμα 54  

 
Πηγές: AMECO database, OECD 
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Η μεγάλη διαφορά της Ελλάδας από την ΕΕ είναι εμφανής. Η Ελλάδα με τέσσερα επιπλέον χρόνια 

ύφεσης έχει την τριπλάσια μεταβολή χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από ότι η ΕΕ. Είναι όμως φρόνιμο 

στο σημείο αυτό, να παρουσιαστεί η μεταβολή χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ της ΕΕ για την περίοδο 

αστάθειας της ελληνικής οικονομίας ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στο σχετικό διάγραμμα που ακολουθεί. 

Σχήμα 55 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος της 

οικονομικής ύφεσης στο γενικό σύνολο της ΕΕ, αυξήθηκε μόλις 3% περίπου και η Ελλάδα έχει ξανά 

περίπου 50% χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παραπάνω από το γενικό σύνολο της ΕΕ. Άλλη μια φορά 

λοιπόν, διαφαίνεται το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας.  

Συνεχίζοντας, παρατείνεται η σύγκριση του ελλείμματος ή πλεονάσματος ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ 

Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σχήμα 56 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 
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Η Ελλάδα, στα εννιά χρόνια οικονομικής αστάθειας που διανύει καταφέρνει να πετύχει πλεόνασμα 

της τάξης του 7.16%, το οποίο όμως όπως έχουμε προαναφέρει είναι αποτέλεσμα των οικονομικών 

μέτρων που πάρθηκαν. Το πλεόνασμα αυτό δεν συνεπάγεται ότι η Ελλάδα, στα οικονομικά της 

στοιχεία παρουσιάζει πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, εν αντιθέσει παρουσιάζει έλλειμμα. Η 

μεταβολή από το έλλειμμα της ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πλεονασματική. Όσον αφορά την ΕΕ, στα 

τέσσερα έτη οικονομικής της αστάθειας, αποτυπώνει μεταβολή στο έλλειμμα της, της τάξης του 

1.75%. Συνεχίζοντας, όπως και στα προηγούμενα κομμάτια ανάλυσης, παραθέτεται ή μεταβολή 

ελλείμματος ή πλεονάσματος κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής ύφεσης για την Ελλάδα 

και την ΕΕ.  

Σχήμα 57 

 
Πηγές: AMECO database, OECD 

Από το διάγραμμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ΕΕ μετά το τέλος της περιόδου αστάθειας της μείωσε το 

έλλειμμα της έως την περίοδο του τέλους της ελληνικής ύφεσης. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρουσιάζει τόσο μικρό έλλειμμα κατά μέσο όρο, σημαίνει ότι το πλήθος των χωρών, κατά ένα 

ποσοστό γύρω στο 60%, που ανήκουν σε αυτή, έχουν σταθερές οικονομίες, που αντιμετωπίζουν με 

ορθότητα την δύσκολη οικονομική παγκοσμίως κατάσταση και σίγουρα δεν βιώνουν τις τόσο 

δύσκολες συγκυρίες και τα οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην «πλεονασματική» Ελλάδα. 
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4.2.4 Η Ελλάδα και οι χώρες που εντάχθηκαν στο ΔΝΤ (2007-2017) 

Στην ενότητα αυτή μελετώνται οι διαφορές στις μεταβολές χρέους και ελλείμματος ή πλεονάσματος 

μεταξύ των χωρών που εντάχθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και της Ελλάδας, η οποία επίσης 

εντάχθηκε. 

Πίνακας 12 

Χώρα 
Αρχή  

Ύφεσης 

Τέλος  

Ύφεσης 

Διάρκεια  

Ύφεσης 

Χρέος  

ως %ΑΕΠ 

 κατά  

την έναρξη  

της ύφεσης 

Χρέος 

 ως %ΑΕΠ  

κατά  

το τέλος  

της ύφεσης 

Μεταβολή  

Χρέους  

ως %ΑΕΠ  

κατά τη 

 διάρκεια  

της ύφεσης 

Μεταβολή  

Ελλείμματος/Πλεονάσματος  

ως %ΑΕΠ  

κατά τη 

 διάρκεια  

της ύφεσης 

Ελλάδα 
2007 2013 

9 χρόνια 103.10% 180.84% 77.74% 7.16% 
2014 2016 

Κύπρος 
2008 2010 

5 χρόνια 45.07% 107.47% 62.40% -9.61% 
2011 2014 

Λετονία 2007 2010 3 χρόνια 8.04% 46.83% 38.78% -8.17% 

Ισλανδία 2008 2010 2 χρόνια 67.13% 88.13% 21% 3.28% 

Ουγγαρία 
2008 2009 

2 χρόνια 70.95% 77.58% 6.62% 1.28% 
2011 2012 

Λευκορωσία 
2008 2009 1 χρόνος 20.98% 32.55% 11.57% -2.15% 

2014 2016 2 χρόνια 38.79% 53.50% 14.71% 1.12% 

Σερβία 
2008 2010 

5 χρόνια 26.05% 71.81% 45.75% -3.97% 
2011 2014 

Ρουμανία 2008 2010 2 χρόνια 13.16% 29.91% 16.74% -1.33% 

Πορτογαλία 2008 2013 5 χρόνια 71.66% 129.03% 57.37% -1.07% 

Ισπανία 2008 2013 5 χρόνια 39.47% 95.45% 55.98% -2.56% 

Ιρλανδία 2007 2009 2 χρόνια 23.90% 61.54% 37.64% -14.07% 

Ιταλία 
2008 2010 

5 χρόνια 102.40% 129.01% 26.61% -0.25% 
2012 2013 

Σημείωση: Για τη Λευκορωσία υπολογίζουμε δυο μεταβολές, γιατί οι δυο υφέσεις που υπέστη η χώρα, χρονικά, απέχουν 

αρκετά μεταξύ τους. 

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Στο κομμάτι της έρευνας αυτό, γίνεται σύγκριση μεταξύ των χωρών, των οποίων οι οικονομίες είχαν 

σοβαρό πρόβλημα και χρειάστηκε να ενταχθούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να 

καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα τους. Επειδή όλες οι χώρες του 

συγκεκριμένου δείγματος, είχαν ανάγκη στήριξης από το ΔΝΤ, υπολογίζεται ένας μέσος όρος για κάθε 

κατηγορία των μεταβολών εν προκειμένω να καταγραφεί η απόσταση της Ελλάδας κατά βάση, αλλά 

και των άλλων χωρών από το γενικό μέσο όρο, του δείγματος των χωρών, οι οποίες εντάχθηκαν στο 

ΔΝΤ. Ακολουθεί ο πίνακας των μέσων όρων. 
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Πίνακας 13 

 
Χρέος 

ως %ΑΕΠ 

κατά την 

έναρξη 

της ύφεσης 

Χρέος 

ως %ΑΕΠ 

κατά το 

τέλος 

της 

ύφεσης 

Μεταβολή 

Χρέους 

ως %ΑΕΠ 

κατά τη 

διάρκεια 

της ύφεσης 

Μεταβολή 

Ελλείμματος/Πλεονάσματος 

ως %ΑΕΠ 

κατά τη 

διάρκεια 

της ύφεσης 

Μέσος όρος 

χωρών που 

εντάχθηκαν 

στο ΔΝΤ 

38.31% -2.48% 38.52% 2.40% 

Σημείωση: Για τη Λευκορωσία, η οποία έχει δυο τιμές, υπολογίζεται ο μέσος όρος των 

δυο αυτών τιμών και αυτός ο μέσος όροςχρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του γενικού 

μέσου όρου της κάθε κατηγορίας, μαζί με τις τιμές των άλλων χωρών. 

Αρχικά παρατίθεται το διάγραμμα με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, για την κάθε χώρα του δείγματος 

μας, πριν και μετά την ύφεση που βίωσε η κάθε μια. 

Σχήμα 58 

 
Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ από 

όλες τις χώρες που εντάχθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κοντά 

σε αυτό της Ελλάδας έχει μόνο η Ιταλία. Παρ’ όλα αυτά η μεταβολή που υπέστη είναι πολύ μικρότερη. 

Με μια πρώτη ματιά μεγάλες μεταβολές στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ τους φαίνεται να υπέστησαν 

η Κύπρος, η Λετονία, η Σερβία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία, χώρες οι οποίες για αρκετό 

καιρό, βρίσκονταν στο επίκεντρο των συζητήσεων εξ’ αιτίας των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων 

που βίωναν. Ακολούθως, παρατίθεται το διάγραμμα των μεταβολών του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 

με στόχο την ακριβή επισήμανση και σύγκριση των μεταβολών μεταξύ των χωρών. 
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Σχήμα 59 

 
Σημείωση: Για τη Λευκορωσία, η οποία έχει δυο τιμές, υπολογίζεται ο μέσος όρος των δυο αυτών 

τιμών και αυτός χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου της κάθε κατηγορίας, 

μαζί με τις τιμές των άλλων χωρών. 

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι έξι από τις δώδεκα χώρες του δείγματος μας βρίσκονται πάνω από τον 

υπολογισμένο μέσο όρο και οι υπόλοιπες έξι από κάτω. Τη μεγαλύτερη μεταβολή χρέους ως ποσοστό 

του ΑΕΠ έχει η Ελλάδα με ποσοστό 77.74%, ενώ ακολουθεί η Κύπρος με ένα ποσοστό μικρότερο 

κατά 15% περίπου. Έπονται Ισπανία και Πορτογαλία με ποσοστά μικρότερα κατά 20% και 22%. Η 

Ιρλανδία, η οποία το 2010 ήταν ένα βήμα από τη χρεοκοπία, βρίσκεται οριακά κάτω από το μέσο 

όρο μεταβολών. Επειδή όμως το χρονικό της κρίσης σε κάθε χώρα ήταν διαφορετικό συνεχίζουμε με 

το διάγραμμα των μεταβολών χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της ελληνικής ύφεσης. 

Σχήμα 60 

 
Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 
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Η Ελλάδα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται στην κορυφή των μεταβολών. Η Πορτογαλία και η Ισπανία, 

όσο η Ελλάδα βίωνε οικονομική αστάθεια, παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μεταβολές χρέους ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, οι οποίες μάλιστα διαφέρουν από την «ελληνική» μεταβολή κατά 15% περίπου με 

την Κύπρο να ακολουθεί. Επόμενη είναι η Ιρλανδία, η οποία, όπως προαναφέραμε βρέθηκε ένα 

βήμα πριν τη χρεοκοπία, με το μέτρα που πήρε κατάφερε να βγει από την κρίση και εννιά χρόνια 

μετά έχει αυξήσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, σχεδόν 50%. Τέλος, εντυπωσιακά είναι τα 

νούμερα της Ισλανδίας, η οποία όχι μόνο δεν αύξησε, αντιθέτως όμως μείωσε το δημόσιο χρέος της 

ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 21% περίπου. 

Λόγω του γεγονότος ότι η Ισλανδία είναι η μόνη χώρα, η οποία πέτυχε μείωση του δημοσίου χρέους 

της ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους παράγοντες που συντέλεσαν σε 

αυτή τη μείωση. Η Ισλανδία προχώρησε σε αναδιάρθρωση τριών εμπορικών τραπεζών, ενώ οι 

υπόλοιπες τράπεζες συνέχισαν να εξυπηρετούν την τοπική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική 

συμβολή της κυβέρνησης στις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε 

σε 135 δις ισλανδικές κορώνες, ενώ η πολιτεία χορήγησε επιπλέον δάνεια σε δύο από τις τράπεζες 

και ειδικότερα στην Arion banki και συγκεκριμένα σχεδόν 24 δις ισλανδικές κορώνες και στην 

Islandsbanki συνολικά 25 δις ισλανδικές κορώνες. Το συνολικό κόστος για την αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού κλάδου διαμορφώθηκε σε 184 δις ισλανδικές κορώνες. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι οι αρχικές εκτιμήσεις ανέβαζαν το κόστος της αναδιάρθρωσης στα 385 δις, ενώ όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό εν τέλη επήλθε στα 184 δις, 200 δις λιγότερα δηλαδή. Η πολιτεία 

διατήρησε συμμετοχή και στις τρεις τράπεζες, με το μεγαλύτερο μερίδιο (81%) στην Landsbanki. 

Έτσι λοιπόν, η χρηματοδότηση των τριών νέων τραπεζών Arion banki, Landsbanki και Islandsbanki, 

οδήγησε τις τράπεζες να διαθέτουν ισχυρά οικονομικά θεμέλια. Ακόμα η Ισλανδία υποτίμησε το 

εγχώριο νόμισμα της, κάτι που συντέλεσε στο να καταπολεμήσει την τραπεζική κρίση, καθώς έτσι 

έγινε πιο ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. Επίσης επέβαλε συστηματικούς συναλλαγματικούς 

ελέγχους. Τέλος, οι ακριβές τιμές των εισαγομένων προϊόντων συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της 

εγχώριας βιομηχανίας και στην αύξηση των εξαγωγών. Τα αποτελέσματα όλων αυτών ήταν 

εντυπωσιακά. Η Ισλανδία από το 2007 έως τα τέλη του 2016 πέτυχε μεγέθυνση του ΑΕΠ της κατά 

11.68%, μείωση του δημοσίου χρέους της ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 21%, μείωση του ελλείμματος 

ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 25.82%, οδηγούμενη σε πλεόνασμα της τάξης του 12.77% και τέλος, τα 

ποσοστά ανεργίας της έφταναν μόλις το 3%. 

Συνεχίζοντας, παραθέτεται το διάγραμμα των ελλειμμάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε να 

αποσαφηνιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, το μέγεθος της σημασίας της μεταβολής του δημοσίου 

χρέους. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα. 
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Σχήμα 61 

 
Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Η Ελλάδα είναι χώρα που μειώνει το έλλειμμα της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, με το πέρας της 

ύφεσης της. Το γεγονός όμως, ότι η Ελλάδα βρίσκεται περίπου 9% πάνω από το μέσο όρο δεν σημαίνει 

ότι υπήρξε ευημερία και σταθερότητα εντός της χώρας, καθώς όπως προαναφέρθηκε το αποτέλεσμα 

αυτό ήταν αποτέλεσμα των «πακέτων» στήριξης που συνδυάστηκε από μια σειρά οικονομικών μέτρων. 

Έπειτα, οι χώρες που μείωσαν το έλλειμμα τους ήταν η Ισλανδία, η Ουγγαρία και τέλος η Λευκορωσία 

κατά τη δεύτερη ύφεση της την περίοδο 2014-2016. Από εκεί και μετά το μεγαλύτερο κατάλοιπο της 

ύφεσης της βιώνει η Ιρλανδία, η οποία αυξάνει το έλλειμμα της κατά 14% περίπου αποκλίνοντας 

από το μέσο όρο 12% και ακολουθούν Κύπρος και Λετονία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία που είχαν 

πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά την ύφεση αυξάνουν το έλλειμμα τους, περίπου, κατά 2.5% και 1% 

αντίστοιχα, δείχνοντας έτσι ότι βίωσαν μια μέση κατάσταση όσον αφορά το γενικό σύνολο του 

δείγματος μας. Για να γίνει όμως μια πιο ακριβής σύγκριση παραθέτεται το διάγραμμα μεταβολής 

των ελλειμμάτων κατά την περίοδο ύφεσης της Ελλάδας. 

Σχήμα 62 

 
Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 
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Την περίοδο αστάθειας της ελληνικής οικονομίας, τη μεγαλύτερη μείωση στο έλλειμμα της ως 

ποσοστό του ΑΕΠ πετυχαίνει η Ισλανδία με ένα ποσοστό κοντά στο 26% και δεύτερη είναι η Ελλάδα 

με ένα ποσοστό λίγο πάνω του 7%. Από εκεί και έπειτα, κατά βάση όλες οι χώρες του δείγματος μας, 

καταφέρνουν να μειώσουν το έλλειμμα τους ως ποσοστό του ΑΕΠ με εξαίρεση την Κύπρο, την Ισπανία, 

την Ιρλανδία και την Ιταλία. Από τις χώρες αυτές, τη μεγαλύτερη αύξηση στο έλλειμμα της 

παρουσιάζει η Ισπανία, με ένα ποσοστό κοντά στο 6.5%, απέχει δηλαδή γύρω στο 4% από το μέσο 

όρο και ακολουθεί η Κύπρος με ένα ποσοστό κοντά στα 2.8%. 

Συμπερασματικά λοιπόν, παραθέτονται κάποια «ιστορικά» στοιχεία σε συνδυασμό με τα στοιχεία 

ανάλυσης που προαναφέρθηκαν ώστε να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη και ακριβής σύγκριση. 

Η χρονική περίοδος 2009-2013 χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαταραχές. Οι τράπεζες είναι 

επιφυλακτικές στην έγκριση δανείων για την αποφυγή δυσμενών επιλογών και την έκθεση τους σε 

ηθικούς κινδύνους. Εξαιτίας των μακροοικονομικών συνθηκών και ανάλογα με την πολιτική της 

εκάστοτε χώρας, οι τράπεζες οδηγήθηκαν σε μείωση του κινδύνου τους μέσω της μείωσης της ζήτησης 

των πιστώσεων (Beckert & Wehinger, 2013). Η σύνθεση των πιστοδοτικών περιορισμών είναι σχετικά 

σταθερή με την πάροδο του χρόνου με εξαίρεση το 2009, όταν τα ποσοστά απόρριψης αυξήθηκαν 

και οι δυσμενείς όροι μειώθηκαν. Τα χαμηλότερα επίπεδα περιορισμών (credit constraints) 

κυμαίνονται στο 5 % (Μάλτα, Αυστρία), ενώ τα υψηλότερα στο 16%, 19 % (Ιρλανδία, Ισπανία), 

(Kysucky, 2014). Για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια, τα πιστοδοτικά κριτήρια προσδιορίζονται σε 

χρόνο προγενέστερο της διαπραγμάτευσης των δανειακών όρων και της απόφασης της τράπεζας 

σχετικά με το αν το αίτημα δανείου θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί. Τα πιστοδοτικά κριτήρια 

περιλαμβάνουν, όχι κατ’ ανάγκην αποκλειστικά γραπτές, εξειδικεύσεις κριτηρίων και διαδικασιών οι 

οποίες αποσκοπούν στον προσδιορισμό: (α) των νέων δανείων που είναι επιθυμητά για την τράπεζα, 

(β) των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η τράπεζα, (γ) των εξασφαλίσεων οι 

οποίες είναι αποδεκτές και αυτών που πρέπει να αποκλειστούν. Ειδικότερα περιγράφονται τα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά των δανειοληπτών όσον αφορά π.χ. την ποιότητα του ισολογισμού τους, 

το εισόδημα, την ηλικία και την επαγγελματική τους κατάσταση. Ενίοτε οι τράπεζες, χωρίς να 

αλλάξουν την τυχόν γραπτή διατύπωση των πιστοδοτικών κριτηρίων, μεταβάλλουν την αυστηρότητα 

με την οποία εφαρμόζουν τις γραπτές οδηγίες, γεγονός που λογίζεται επίσης ως μεταβολή των 

πιστοδοτικών κριτηρίων για τους σκοπούς της έρευνας. Ο ποσοτικός δείκτης που καταρτίζεται στο 

πλαίσιο της έρευνας για τα πιστοδοτικά κριτήρια συνήθως χρησιμοποιείται (π.χ. για τους σκοπούς 

εμπειρικών μελετών) ως αντιπροσωπευτική μεταβλητή η οποία συνοψίζει τις συνθήκες προσφοράς 

των τραπεζικών πιστώσεων. Μια μορφή χρηματοπιστωτικού περιορισμού ακόμα, είναι τα λεγόμενα 

capital controls, τα οποία εφαρμόζονται κυρίως σε χώρες, οι οποίες έχουν πληγεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό από την κρίση. Σημαντικά παραδείγματα είναι η Ελλάδα και η Ισλανδία. Γενικότερα, η 

επιβολή των capital controls λαμβάνεται ως μέτρο θωράκισης υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Το μέτρο 

αυτό προβλέπει το κλείσιμο των τραπεζών για κάποιες ημέρες, ώστε να προετοιμαστεί το σύστημα και 

απαγορεύει το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών. Όσον αφορά τους κυριότερους 

προσδιοριστικούς πιστοδοτικούς παράγοντες, αυτοί είναι ο ανταγωνισμός και η σταθερότητα, η ανοχή 

κινδύνου, το κόστος κεφαλαίου και η καθαρή θέση και τέλος η αντίληψη του κινδύνου. 

Στην περίπτωση της Ελλάδα υπήρξε άγνοια στοιχειωδών αρχών εφαρμοσμένης μακροοικονομικής 

πολιτικής, αμάθεια των θεσμικών λειτουργιών των διεθνών οργανισμών, ειδικότερα του ΔΝΤ και 

απειρία στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κρίσης οδηγηθήκαμε 

σε στενότητα όσον αφορά τη ρευστότητα. Τον Ιανουάριο του 2009 ο οίκος αξιολόγησης Standard & 

Poor's υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από Α σε Α- αυξάνοντας 

το κόστος δανεισμού της χώρας και στις 8 Δεκεμβρίου 2010, ο οίκος Fitch υποβάθμισε για δεύτερη 

φορά την ελληνική οικονομία στο επίπεδο ΒΒΒ+. Σε πραγματικούς όρους, το πραγματικό ετήσιο 

δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 15% για το 2009 σήμαινε ότι μέσα σε ένα χρόνο το δημόσιο 

χρέος αυξήθηκε από περίπου 110% σε πάνω από 125% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από εκεί και έπειτα 

το δημόσιο έλλειμμα μειώνεται, όμως μειώνεται και το ΑΕΠ κάτι που συνεπάγεται την αύξηση του 

δημοσίου χρέους, το οποίο σχεδόν σταθεροποιείται από το 2014 έως ως το 2017, κάτι το οποίο 

συμβαίνει και στο ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Είναι σημαντική και η αναφορά στο κομμάτι της ανεργίας. 

Από το 2005 έως 2008 παρουσιάζεται μικρή μείωση της ανεργίας κατά 2% λόγω της αύξησης των 

επιχειρήσεων. Όμως, από το 2009 έως 2011, η είσοδος της χώρας στο μνημόνιο και η πολιτική 

https://el.wikipedia.org/wiki/Standard_&_Poor's
https://el.wikipedia.org/wiki/Standard_&_Poor's
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λιτότητας οδήγησε στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη 

ραγδαία αύξηση ανεργίας από το 9% σε 15%. Από το 2012 έως 2015, παρουσιάζεται συνεχόμενη 

αύξηση της ανεργίας από το 15% σε 26.5% που προήλθε από το κλείσιμο επιχειρήσεων και από τις 

αποκρατικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών. Το 2017 η ανεργία έχει φτάσει στο 21.5%, με περίπου 

500.000  Έλληνες να έχουν φύγει στο εξωτερικό αναζητώντας εργασία. Ακολουθεί το σχετικό 

διάγραμμα. 

Σχήμα 63 

 
Πηγή: AMECO database 

Συνεχίζοντας με την Ισπανία, το δημόσιο έλλειμμα της Ισπανίας αγγίζει το 11.9% του ΑΕΠ (2009). H 

Standard & Poor's υποβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας από ΑΑΑ σε ΑΑ+. Oι ρυθμοί 

μεγέθυνσης της οικονομίας υποχώρησαν από το 3.5% στο 0.9% Αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία αύξηση 

του δημόσιου χρέους. Από το 39.4% του ΑΕΠ (2008) πηγαίνει στο 52.78% (2009) και 60.14% (2010). 

Το 2011 το επιτόκιο δανεισμού της Ισπανίας άγγιξε το 5.5% ενώ το 2015 όταν είχε βγει από τα 

μνημόνια ήταν στο 1.5%. 

Στην περίπτωση της Πορτογαλία τώρα, η πορτογαλική οικονομία μπορεί να περιγραφεί ως 

εξωστρεφής αν αναλογιστούμε τα χρόνια διαρθρωτικά της προβλήματα της. Από το 2000 έως και το 

2008 το ΑΕΠ της αυξανόταν σταθερά μέχρι τη χρονική στιγμή που έγινε αισθητή η οικονομική κρίση 

στην Ευρώπη. Από το 2008 έως το 2011 λοιπόν, το ΑΕΠ της Πορτογαλίας σημείωσε σημαντική 

μείωση. Το ΑΕΠ της χώρας ισοδυναμούσε με το 80.5% του μέσου όρου της ΕΕ το 2000, αυξήθηκε 

σταδιακά στο 85% μέχρι το 2004, για να υποχωρήσει στη συνέχεια, διαμορφούμενο τελικά στο 82.2% 

στο τέλος της δεκαετίας. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2001-2010), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

σε σταθερές τιμές και σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, αυξήθηκε σωρευτικά μόλις κατά 

2.73%, ενώ το κατά κεφαλήν καθαρό εθνικό εισόδημα παρέμεινε κατ’ ουσία στάσιμο, σημειώνοντας 

σωρευτική αύξηση της τάξεως του 0.6%. Ύστερα μέχρι το 2012 μειώθηκε κατά 4% και το 2014 

υπήρχε αύξηση κατά 0.9%. Το χρέος της χώρας από 53.4% το 2001 έφτασε το 126% το 2012 ενώ το 

έλλειμμα από 4.7 % το 2001 έφτασε το 5.6 % το 2012 . Τα επιτόκια εκτινάχθηκαν από το 3.9% το 

1999 στο 14% το 2012. Έτσι αγορές χρήματος έκλεισαν για αυτούς. Μέσα σε ένα έτος (2011-2012) 

χάθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ανεργία του 3.8 % το 2001 το 

ποσοστό των ανέργων εκτινάχθηκε στις 900.000 ανέργους ή 18% τον Φεβρουάριο του 2012. 

Κλείνοντας παραθέτονται οι απόψεις των Σωτήρη Ζαρταλούδη και Χοσέ Γκόμες Φερέιρα. Ο Σωτήρης 

Ζαρταλούδης, λέκτορας Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του 

Μπέρμιγχαμ, θεωρεί ότι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισε η Πορτογαλία ήταν η απώλεια της 

ανταγωνιστικότητάς της μετά τη διεύρυνση της Ε.Ε. το 2004. «Το βασικό οικονομικό μοντέλο της 
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χώρας ήταν ότι θα ήταν μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης με χαμηλό κόστος παραγωγής και στην ουσία 

θα αποτελούσε το «εργοστάσιο» των ανεπτυγμένων χωρών. Συγκεκριμένα, υπήρχαν πολλά εργοστάσια, 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κυρίως από Γερμανία και Γαλλία. Με τη διεύρυνση της ΕΕ πολλά από 

τα εργοστάσια αυτά πήγαν στην ανατολική Ευρώπη και για αυτό σχεδόν όλη τη δεκαετία του 2000 η 

χώρα είχε είτε μηδενική ανάπτυξη είτε ύφεση. Επίσης, όπως προσθέτει, ένα άλλο μέρος της κρίσης 

ήταν η πρόσβαση σε φθηνό χρήμα, χάρη στο ευρώ. «Ένα μεγάλο μέρος της απώλειας της 

ανταγωνιστικότητας καλύφθηκε με επενδύσεις σε σπίτια, τουρισμό και γενικότερα αγαθά μη 

εμπορεύσιμα. Και για αυτό βρέθηκε να είναι μια από τις χώρες με ιδιαίτερα υψηλό ιδιωτικό δανεισμό, 

πολύ υψηλότερο από ότι στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορτογαλική κυβέρνηση είχε πολύ 

διαφορετική στάση από τις αντίστοιχες ελληνικές πριν το μνημόνιο, σχεδόν όλη τη δεκαετία του 2000 

με 2010 εφαρμοζόταν λιτότητα, με περικοπές συντάξεων, αναδιαμόρφωση δημόσιου τομέα, 

χαμηλότερους μισθούς και άλλα σκληρά μέτρα». Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να μετατραπεί σε μία 

περιοχή φθηνού εργατικού κόστους για τη γερμανική βιομηχανία.  

Από την άλλη ο Χοσέ Γκόμες Φερέιρα, επιχειρηματικός συντάκτης και αναπληρωτής διευθυντής του 

SIC TV, συνοψίζει το πρόβλημα διαφορετικά: «ζούσαμε πέρα από τις δυνατότητές μας στον δυτικό 

κόσμο, εξαιτίας της πίστωσης των τραπεζών. Όταν μελετάει κανείς μια οικονομία, ο πιο σημαντικός 

παράγοντας είναι το κράτος. Εάν βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητές του, όλοι οι άλλοι θα κάνουν 

το ίδιο. Αυτό συνέβη στον δυτικό κόσμο. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, η Πορτογαλία δεν αποτελεί 

εξαίρεση, ούτε η Ολλανδία ή η Γερμανία. Κάποιες χώρες προέβησαν στις απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις νωρίτερα, όπως η Γερμανία, οπότε και μείωσαν το κόστος εργασίας, αύξησαν την 

παραγωγικότητα και μείωσαν τον ρυθμό αύξησης του δημοσίου χρέους. Δεν τον εκμηδένισαν, αλλά 

τον μείωσαν. Με την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ο ρυθμός αυτός αυξανόταν, και για 

αυτό οι δανειστές και οι αγορές άρχισαν να αμφισβητούν τις δυνατότητές μας όσον αφορά στην 

αποπληρωμή των χρεών» ήταν τα λόγια του. 
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4.2.5 Η Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος 

Στο κομμάτι αυτό θα συγκρίνουμε, την Ελλάδα με τις υπόλοιπες χώρες του συνόλου δεδομένων της 

της βάσης AMECO, καθώς επίσης και με κάποιες άλλες σημαντικές οικονομίες, όπως αυτές της 

Κίνας, της Νότιας Κορέας, της Ινδίας, της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 14 

  

Χώρα 
Αρχή 

Ύφεσης 

Τέλος 

Ύφεσης 

Διάρκεια 

Ύφεσης 

Χρέος 

ως %ΑΕΠ 

κατά την 

έναρξη 

της ύφεσης 

Χρέος 

ως %ΑΕΠ 

κατά το 

τέλος 

της ύφεσης 

Μεταβολή 

Χρέους 

ως %ΑΕΠ 

κατά τη 

διάρκεια 

της ύφεσης 

Μεταβολή 

Ελλείμματος/Πλεονάσματος 

ως %ΑΕΠ 

κατά τη 

διάρκεια 

της ύφεσης 

Ελλάδα 
2007 2013 

9 χρόνια 103.10% 180.84% 77.74% 7.16% 
2014 2016 

Βέλγιο 2008 2009 1 χρόνος 92.53% 99.53% 7% -4.28% 

Τσεχία 
2008 2009 

3 χρόνια 28.25% 44.90% 16.65% 0.73% 
2011 2013 

Δανία 2007 2009 2 χρόνια 27.34% 40.18% 18.84% -7.81% 

Εσθονία 2007 2009 2 χρόνια 3.66% 7.03% 3.37% -4.90% 

Κροατία 2008 2014 6 χρόνια 39.56% 85.78% 46.22% -2.37% 

Λιθουανία 2008 2009 1 χρόνος 14.56% 27.95% 13.38% -6.02% 

Λουξεμβούργο 
2007 2009 

3 χρόνια 7.71% 21.98% 14.27% -3.80% 
2011 2012 

Μάλτα 2008 2009 1 χρόνος 62.60% 67.64% 5.04% -1.09% 

Ολλανδία 
2008 2009 

3 χρόνια 54.74% 67.79% 13.05% -2.59% 
2011 2013 

Αυστρία 2008 2009 1 χρόνος 68.41% 79.56% 11.15% -3.83% 

Κίνα 2015 2016 1 χρόνος 41.07% 44.32% 3.25% -0.91% 

Ρωσία 2013 2016 3 χρόνια 12.70% 15.67% 2.97% -2.50% 

Ινδία - - - - - 68.89%(2016) -6.65%(2016) 

Πολωνία - - - - - 53.21%(2017) -1.73%(2017) 

Σλοβενία 
2008 2009 

3 χρόνια 21.80% 70.37% 48.57% -13.26 
2011 2013 

Σλοβακία 2008 2009 1 χρόνος 28.46% 36.29% 7.83% -5.37% 

Φινλανδία 
2008 2009 

5 χρονιά 32.65% 63.57% 30.91% -6.90% 
2011 2015 

Σουηδία 
2007 2009 

3 χρόνια 39.25% 38.14% -1.10% -4.33% 
2011 2012 

Μαυροβούνιο 
2008 2009 

2 χρόνια 28.79% 53.41% 24.61% -6.72% 
2011 2012 

Νορβηγία 2008 2009 1 χρόνος 46.69% 41.53% -5.16% -8.33% 

Ελβετία 2008 2009 1 χρόνος 46.81% 45.24% -1.57% -1.28% 

Μεξικό 2008 2009 1 χρόνος 42.49% 43.68% 1.19% -4.12% 

Νότια Κορέα - - - - - 40.00%(2016) 1.75%(2016) 

Νέα Ζηλανδία 
2008 2009 1 χρόνος 16.45% 21.08% 4.63% -2.97% 

2014 2015 1 χρόνος 29.05% 28.43% -0.62% 0.66% 
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Πίνακας 14 (συνέχεια) 

Αργεντινή 

1998 2002 4 χρόνια 35.20% 152.25% 117.05% -0.24% 

2008 2009 1 χρόνος 52.56% 53.83% 1.27% -2.83% 

2015 2016 1 χρόνος 55.08% 53.32% -1.76% -0.57% 

Βραζιλία 

2008 2009 

5 χρόνια 61.90% 78.44% 16.54% -7.48% 2011 2012 

2013 2016 

Σημείωση: Στις χώρες, οι οποίες δεν παρουσίασαν ύφεση από το 1995 και μετά, δεν καταγράφεται κάποια 

μεταβολή, αλλά το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, και το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, την τελευταία χρονιά, για την 

οποία συλλέχθηκαν στοιχεία.  

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Αρχικά παρατίθεται το διάγραμμα με το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, για την κάθε χώρα του δείγματος 

μας, πριν και μετά την ύφεση που βίωσε η κάθε μια. 

Σχήμα 64 

 
Σημείωση: Από το διάγραμμα παραλείπονται οι χώρες που δεν βίωσαν ύφεση. Η Αργεντινή και η 

Νέα Ζηλανδία αναφέρονται πάνω από μια φορές στο διάγραμμα, γιατί οι υφέσεις που βίωσαν απέχουν 

χρονικά μεταξύ τους. 

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι στο δείγμα μας, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ μετά την ύφεση που υπέστη. Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδας ξεπέρασε και την 

«καταστροφικό» χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ της Αργεντινής την περίοδο 1998-2002, σαν ποσοστό 

πάντα, κατά 29% περίπου. Η Αργεντινή, στις επόμενες δυο υφέσεις της έχει χρέος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ κάτω του 80%, όταν το 2002 έφτανε το 152.25%. Οι υπόλοιπες χώρες του δείγματος μας δεν 

έχουν χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ πάνω από 80%, με εξαίρεση την Κροατία που μετά το πέρας της 

ύφεσης της παρουσιάζει χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ γύρω στο 82% και το Βέλγιο που εμφανίζει χρέος 

ως ποσοστό του ΑΕΠ κοντά στο 100%. Συνεχίζοντας, παρατίθεται το διάγραμμα των μεταβολών του 

χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ με στόχο την ακριβέστερη σύγκριση των μεταβολών μεταξύ των χωρών. 
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Σχήμα 65 

 
Σημείωση: Από το διάγραμμα παραλείπονται οι χώρες που δεν βίωσαν ύφεση. Η Αργεντινή και η 

Νέα Ζηλανδία αναφέρονται πάνω από μια φορές στο διάγραμμα, γιατί οι υφέσεις που βίωσαν απέχουν 

χρονικά μεταξύ τους. 

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Η μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι δεύτερη σε σειρά στο δείγμα μας, 

πίσω από τη μεγάλη καταστροφή στην Αργεντινή την τετραετία 1998-2002, η οποία έφτασε το 117% 

μέσα σε τέσσερα χρόνια και της οποίας το ποσοστό ξεπερνά αυτό της ελληνικής ύφεσης κατά 40% 

περίπου. Αξιοσημείωτο όμως για την Αργεντινή είναι το γεγονός ότι στις δυο επόμενες υφέσεις της 

αύξησε το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ περίπου 1% στην πρώτη και αντιστοίχως το μείωσε στη 

δεύτερη κατά 1.5% περίπου. Από εκεί και έπειτα, την Ελλάδα ακολουθούν Σλοβενία και Κροατία, 

με μεταβολές 48.57% και 46.22% αντίστοιχα και Φινλανδία και Μαυροβούνιο με μεταβολές 31% 

και 24.61%, αντίστοιχα. Οι μεταβολές στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ των υπόλοιπων χωρών του 

δείγματος μας μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες 

των οποίων οι μεταβολές κυμαίνονται μεταξύ 0 έως 10%. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το Βέλγιο, η 

Εσθονία, η Μάλτα, η Κίνα, η Ρωσία, η Σλοβακία, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία. Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν οι χώρες των οποίων οι μεταβολές βρίσκονται εντός του εύρους 10% - 20%. Στην 

κατηγορία αυτή συγκεκριμένα υπάγονται η Τσεχία, η Δανία, η Λιθουανία το Λουξεμβούργο, η 

Ολλανδία, η Αυστρία και η Βραζιλία. Τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες οι οποίες μείωσαν 

το χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά την ύφεση τους. Οι χώρες αυτές είναι οι Σουηδία, η Ελβετία 

και η Νορβηγία, η οποία πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση ξεπερνώντας το 5%. Συνεχίζοντας, γίνεται 

σύγκριση μεταξύ των μεταβολών του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις χώρες του δείγματος μας, 

όμως τώρα για την περίοδο της ελληνικής ύφεσης. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα.  
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Σχήμα 66 

 
Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Από το διάγραμμα φαίνεται ότι κατά την περίοδο της ελληνικής αστάθειας καμία από τις χώρες του 

δείγματος μας δεν είχε μεγαλύτερη μεταβολή χρέους από την Ελλάδα. Η χώρα, η οποία είναι πιο 

κοντά της είναι η Σλοβενία, της οποίας όμως η μεταβολή είναι μικρότερη κατά 22%. Ακολουθεί η 

Κροατία, με μεταβολή λίγο μεγαλύτερη από 45% και έπειτα το Μαυροβούνιο με μεταβολή του χρέους 

ως ποσοστό του ΑΕΠ σχεδόν 37%. Στη συνέχεια είναι η Φιλανδία με μεταβολή ίση με 29% και η 

Σλοβακία μεταβολή κοντά στο 22%. Όλες οι άλλες χώρες του δείγματος μας παρουσιάζουν μεταβολή 

του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2007-2016 μικρότερη του 20%. Η Αργεντινή, της 

οποίας την πολύ μεγάλη μεταβολή στο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είδαμε πριν, όταν παρουσίασε τη 

δικιά της βαθιά οικονομική κρίση (1998-2002), την εννεαετία αυτή παρουσιάζει μεταβολή στο χρέος 

της ως ποσοστό του ΑΕΠ μόλις στο 7.66%, κάτι που δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω της για τα καλά την 

δικιά της κρίσιμη κατάσταση.  

Ακολούθως, παραθέτεται το διάγραμμα των ελλειμμάτων ως ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε να 

αποσαφηνιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, το μέγεθος της σημασίας της μεταβολής του δημοσίου 

χρέους. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα. 
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Σχήμα 67 

 
Σημείωση: Από το διάγραμμα παραλείπονται οι χώρες που δεν βίωσαν ύφεση. Η Αργεντινή και η 

Νέα Ζηλανδία αναφέρονται πάνω από μια φορές στο διάγραμμα, γιατί οι υφέσεις που βίωσαν απέχουν 

χρονικά μεταξύ τους. 

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 

Η Ελλάδα, η Τσεχία και η Νέα Ζηλανδία κατά τη δεύτερη ύφεση της είναι η μόνες χώρες οι οποίες 

πέτυχαν μείωση στο έλλειμμα τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Τσεχία 

βίωσαν εννιά και πέντε έτη οικονομικής αστάθειας αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν λόγω της μακροβιότητας 

της αστάθειας τους και της λήψης σημαντικών οικονομικών μέτρων οδηγήθηκαν σε αυτό το 

αποτέλεσμα. Οι 6.5 ποσοστιαίες μονάδες που έχουν διαφορά στα ποσοστά τους οι δυο χώρες, 

δικαιολογούνται από τα τέσσερα επιπλέον χρόνια οικονομικής αστάθειας που βίωσε η Ελλάδα σε 

σχέση με την Κροατία, τα οποία συνδυάστηκαν με περισσότερα οικονομικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Από εκεί και έπειτα, τη μεγαλύτερη αύξηση στο έλλειμμα της ως ποσοστό 

του ΑΕΠ παρουσιάζει η Σλοβενία με ποσοστό άνω του 13% και το πλήθος των υπόλοιπων χωρών 

κυμαίνονται μεταξύ του 4% με 8% με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί 

ότι η Αργεντινή την περίοδο της μεγάλης ύφεσης της (1998-2002) αύξησε το έλλειμμα της ως ποσοστό 

του ΑΕΠ μόλις 0.24%. Συνεχίζοντας, παραθέτεται το διάγραμμα της μεταβολής του ελλείμματος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για τις χώρες του δείγματος μας την περίοδο της ελληνικής οικονομικής αστάθειας. 

Σχήμα 68 

 
Σημείωση: Από το διάγραμμα παραλείπονται οι χώρες που δεν βίωσαν ύφεση.  

Πηγές: AMECO database, OECD, World Bank Group, countryeconomy.com 
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Την εννεαετία της ελληνική οικονομικής αστάθειας, το «τοπίο» αλλάζει για τις περισσότερες χώρες. 

Για παράδειγμα, η Μάλτα πετυχαίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στο έλλειμμα της πίσω από την 

Ελλάδα, ενώ μείωση στο έλλειμμα τους πετυχαίνουν τόσο η Κροατία και η Λιθουανία όσο και η 

Τσεχία που αναφέρθηκε και πριν. Από εκεί και έπειτα τη μεγαλύτερη αύξηση στο έλλειμμα της ως 

ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει η Νορβηγία με ποσοστό πάνω από 12% και ακολουθούν 

Μαυροβούνιο, Ρωσία και οι δυο χώρες της Λατινικής Αμερικής Βραζιλία και Αργεντινή. Χώρες, όπως 

η Πολωνία, η Ινδία και η Νότια Κορέα παρουσιάζουν μικρές μεταβολές στη μείωση του ελλείμματος 

τους, ενώ οι «συγκροτημένες» οικονομίες της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Σουηδίας, του Βελγίου 

και της Ελβετίας, παρουσιάζουν επίσης μικρές μεταβολές. Τέλος, η αναπτυσσόμενη οικονομία της 

Κίνας παρουσιάζει αύξηση κοντά στο 4%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν την παγκόσμια 
οικονομική ύφεση του 2008-2009 

5.1 Βιβλιογραφία 

Η πρόσφατη ύφεση επηρέασε όλες τις χώρες του κόσμου, σχεδόν ταυτόχρονα. Ενδιαφέρον προκαλεί 

το γεγονός ότι δεν επηρέασε μόνο χώρες με κακές μακροοικονομικές θεμελιώδης αρχές, αλλά και 

χώρες οι οποίες κατατάσσονται ως ΑΑΑ. Ο βαθμός στον οποίο οι χώρες επηρεάστηκαν από την κρίση 

διαφέρει. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, οι χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, 

βίωσαν σοβαρότερη απώλεια παραγωγής (Giannone, Lenza & Reichlin (2010), Claessens et al 

(2010), Frankel & Saravelos (2010) και Lane & Milesi-Ferretti (2010)).  

Για τη μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων μας, αφήνεται εκτός του δείγματος μας η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σαν μια ενιαία χώρα, και προστίθενται πενήντα ένα επιπλέον χώρες, δημιουργώντας δηλαδή 

ένα δείγμα, αποτελούμενο από εκατό χώρες. Το συμπέρασμα των Giannone, Lenza & Reichlin 

επιβεβαιώνεται και στο δείγμα μας. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα χωρίζεται σε δυο μικρότερα 

δείγματα, όπου το πρώτο αποτελείται από τις πενήντα χώρες με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

και το δεύτερο από τις υπόλοιπες. Ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ για την 

περίοδο 2008-2009 του δείγματος των πενήντα χωρών με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ ισούται 

με -0.35%, ενώ ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ για το δεύτερο δείγμα, τις χώρες 

με το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ δηλαδή, ισούται με 8.35%.  

Για την εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων, το αρχικό δείγμα χωρίζεται σε πέντε μικρότερες 

κατηγορίες, όπου η κάθε κατηγορία αποτελείται από είκοσι χώρες, χωρίς να αλλάζει το πεδίο μελέτης. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα.  

Σχήμα 69 

 
Σημείωση: Η κάθε κατηγορία του διαγράμματος δημιουργείται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

πρώτης και της τελευταίας χώρας της εκάστοτε κατηγορίας. 

Πηγές: World Bank Group, Ameco database 
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Φαίνεται ξεκάθαρα από το διάγραμμα, ότι όσο μικρότερο είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μέση μεγέθυνση του ΑΕΠ των χωρών της κάθε υποκατηγορίας, φανερώνοντας 

έτσι το μεγαλύτερο αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στις χώρες με το μεγαλύτερο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ.  

Ένα ερώτημα που ανακύπτει σε σχέση με τις χαμηλές αποδόσεις των φαινομενικά ισχυρών χωρών, 

των χωρών δηλαδή με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, οι οποίες είναι ανεπτυγμένες στις 

κεφαλαιαγορές και «απολαμβάνουν» υψηλές αξιολογήσεις, είναι αν οι αξιολογήσεις που αφορούν τον 

κίνδυνο για την κάθε χώρα, όπως έγιναν πριν από την κρίση, ήταν ακριβείς και αν δεν ήταν, τι είναι 

αυτό που λείπει από τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι εκτιμήσεις του κινδύνου για την κάθε χώρα 

λαμβάνουν υπόψη τη διακυβέρνηση, την πολιτική αστάθεια και την ποιότητα των θεσμικών και 

ρυθμιστικών θεσμών. Ο χαμηλός κίνδυνος είναι αποτέλεσμα των αποδόσεων των χωρών 

μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με τους Acemoglu, Johnson και Robinson (2005), ο προσανατολισμός 

προς την αγορά, το σταθερό πολιτικό σύστημα και η καλή διακυβέρνηση μπορούν να καταστήσουν 

τις χώρες πιο ανθεκτικές σε μεγάλες διαταραχές και, συνεπώς, να μετριάσουν τις απώλειες 

παραγωγής που συνδέονται με τις υφέσεις. 

Στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιούνται δείκτες που μετρούν τον κίνδυνο για την κάθε χώρα σε μια 

σειρά παλινδρομήσεων όπου εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μέση μεγέθυνση του ΑΕΠ για την περίοδο 

2008-2009.  

Η απελευθέρωση της «πιστωτικής αγοράς» έχει ως αποτέλεσμα θετική επίδραση στην οικονομική 

μεγέθυνση του ΑΕΠ μιας χώρας (Levine, 2005) και επίσης παρουσιάζει ορισμένες ενδείξεις για θετική 

επίδραση στη μακροοικονομική σταθερότητα (Beck et al., 2009).  

Ωστόσο, η απελευθέρωση της «πιστωτικής αγοράς» δεν εγγυάται την προστασία των κρατών από 

πιθανά επαναλαμβανόμενα σοκ. Ο Diaz-Alejandro (1984), υποστήριξε ότι οι χρηματοπιστωτικές 

μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν το 1983 σε εκτεταμένες πτωχεύσεις, μαζική κυβερνητική 

παρέμβαση και χαμηλή εγχώρια αποταμίευση. 

Σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν, είναι και παράγοντες οι οποίοι συνδέονται 

με τον τραπεζικό τομέα. Σύμφωνα με τους Claessens et al (2010), η αύξηση των τραπεζικών 

πιστώσεων και το μέγεθος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μπορούν να συνδεθούν με την 

εμφάνιση έντονων κρίσεων.  

Επιπρόσθετα, οι Lane και Milesi-Ferretti (2010) και οι Berkmen et al (2009) επιβεβαιώνουν το 

γεγονός ότι η μεγάλη πιστωτική επέκταση και οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν τη 

σοβαρότητα μιας κρίσης. 

Το τμήμα του τραπεζικού τομέα το οποίο θα μελετηθεί είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια είναι ποσά δανεισμού, όπου ο οφειλέτης δεν έχει πραγματοποιήσει τις 

προγραμματισμένες πληρωμές για μια περίοδο, συνήθως για τουλάχιστον 90 ημέρες για εμπορικά 

τραπεζικά δάνεια και 180 ημέρες για καταναλωτικά δάνεια. Η μη πληρωμή ενός δανείου σημαίνει 

ότι οι πληρωμές τόκων ή κεφαλαίου για το δάνειο εντός καθορισμένης περιόδου ήταν μηδενικές.  

Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια για νέα δάνεια με 

αποτέλεσμα οι τράπεζες να μειώνουν τα κέρδη ή ακόμα και να αυξάνουν τις ζημίες τους. Αυτό 

συνεπάγεται μείωση των πιστώσεων προς τα κράτη ή τις επιχειρήσεις αλλά και υποτονικές επενδύσεις 

και κατά συνέπεια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να αποτελούν «εμπόδιο» για την οικονομική 

μεγέθυνση μιας χώρας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται. Η αύξηση αυτή, οδηγεί σε επιπλέον οικονομικές υφέσεις. 

Τη δυναμική των τραπεζών επίσης, απαρτίζουν και οι υποχρεώσεις των τραπεζών με τους 

συναλλασσόμμενους με αυτή, βάση οποιασδήποτε πιστωτικής συμφωνίας. 

Αύξηση στην απώλεια παραγωγής σε ένα κράτος μπορεί να δημιουργήσει και η χρηματοοικονομική 

μόχλευση που το διακατέχει. Η φοροδιαφυγή που σχετίζεται με την τρέχουσα συνολική οικονομική 
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δραστηριότητα (φόροι εισοδήματος, φόροι κατανάλωσης), και η φοροδιαφυγή η μη σχετιζόμενη με 

την τρέχουσα συνολική οικονομική δραστηριότητα (για παράδειγμα η φορολογία κληρονομιών, τα 

τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, η φορολογία της ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.) μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα καθώς όλες οι παραπάνω δράσεις συνδέουν αποτελεσματικά την αύξηση 

των κερδών των επιχειρήσεων ή των ανθρώπων με την τάση να αποκρύψουν πλήθος διαφόρων 

οικονομικών στοιχειών. Η δράση αυτή κρίνεται ως παράνομη και πλήττει ένα κράτος, δημιουργώντας 

πρόβλημα στη λειτουργία του, αυξάνοντας πιθανότατα τον εξωτερικό δανεισμό του και κατ’ αυτό τον 

τρόπο το καθιστά περισσότερο μοχλευμένο. Οι Berkmen et al (2009) διαπιστώνουν ότι χώρες με 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση αντιμετώπισαν μεγαλύτερες υφέσεις.  

Σημαντικό ρόλο στην ύφεση διαδραμάτισε και το εξωτερικό χρέος των χωρών. Οι Blanchard et al 

(2010) δείχνουν ότι το εξωτερικό χρέος συνδέεται στενά και μάλιστα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο 

ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ.  

Στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια συσχέτισης των διαστρωματικών διαφορών στην αύξηση της 

παραγωγής που συνδέονται με την πρόσφατη ύφεση. Οι προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει δείκτες που 

μετρούν τον κίνδυνο και τη διακυβέρνηση των χωρών. 

5.2 Εμπειρική Ανάλυση 

Το πρώτο βήμα της ανάλυσής μας αναφέρεται στο κατά πόσο οι δείκτες μέτρησης του κινδύνου και 

της διακυβέρνησης των χωρών, όπως υπολογίστηκαν πριν από την κρίση, μπορούν να εξηγήσουν 

σημαντικά τη διακύμανση της απώλειας παραγωγής κατά την πρόσφατη κρίση. 

Η ανάλυσή μας βασίζεται σε απλές παλινδρομήσεις OLS σε 100 χώρες όπου εξαρτημένη μεταβλητή 

είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ για το 2008-09. Γίνονται περισσότερες από μια 

παλινδρομήσεις, όπου συμπεριλαμβάνονται διαφορετικοί δείκτες αξιολόγησης. 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται ο δείκτης αξιολόγησης Euromoney (Μάρτιος 2007), η 

μεταβλητή της ποιότητας ρυθμιστικών θεσμών (Regulatory Quality) όπως υπολογίστηκε το 2002, η 

οποία αποτελεί μέτρο της «ικανότητας» της κυβέρνησης να διαμορφώνει και να εφαρμόζει υγιείς 

πολιτικές και κανονισμούς που επιτρέπουν και προάγουν τη μεγέθυνση του ιδιωτικού τομέα και τέλος 

η μεταβλητή ρυθμιστικοί θεσμοί (Regulation), μεταβλητή η οποία επικεντρώνεται στους 

ρυθμιστικούς περιορισμούς που περιορίζουν την ελευθερία ανταλλαγής στις αγορές πιστώσεων, 

εργασίας και προϊόντων και είναι ένα από τα πέντε πεδία του δείκτη που μετρά το βαθμό οικονομικής 

ελευθερίας των χωρών. Πιο συγκεκριμένα, στις παλινδρομήσεις δεν θα χρησιμοποιηθεί η μεταβλητή 

Regulation αυτούσια, αλλά τα τρία υποκατάστατα που τη συνθέτουν, τα οποία είναι οι ρυθμίσεις της 

πιστωτικής αγοράς (credit market regulation), οι ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας (labor market 

regulation) και οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις (business regulation). 

Σαν ανεξάρτητες μεταβλητές επίσης, χρησιμοποιούνται κάποιες επιπλέον μεταβλητές, οι οποίες στην 

πραγματικότητα έχουν το ρόλο βοηθητικών μεταβλητών. Με βάση τα προαναφερθέντα, αναφερόμαστε 

στις εξής μεταβλητές: το λογαριθμισμένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2006, τον μέσο ρυθμό μεγέθυνσης 

του ΑΕΠ την περίοδο 2002-06 και τέλος, τη λογαριθμισμένη μεταβλητή του πληθυσμού για το 2006. 

Ο πληθυσμός, ως βοηθητική μεταβλητή, συμπεριλαμβάνεται για να καταγράψει παράγοντες οι οποίοι 

μπορεί να προκαλέσουν θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους και της μεταβλητότητας της 

παραγωγής. Η μεγέθυνση του ΑΕΠ πριν από την κρίση αποσκοπεί στον έλεγχο της ετερογένειας 

μεταξύ των ρυθμών μεγέθυνσης των χωρών, προ κρίσης. 

Στο κομμάτι που αφορά τον τραπεζικό τομέα και την ανάληψη ρίσκου σαν ανεξάρτητες μεταβλητές 

θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι τα τρία υποκατάστατα της μεταβλητής Regulation, δηλαδή τις 

ρυθμίσεις της πιστωτικής αγοράς (credit market regulation), τις ρυθμίσεις της αγοράς εργασίας 

(labor market regulation) και τις ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις (business regulation) και θα 

χρησιμοποιήσουμε και κάποιες μεταβλητές ελέγχου. Αυτές είναι η μεταβολή των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων ως ποσοστό των συνολικών δανείων της εκάστοτε χώρας για το 2005-2006, 

τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών ως ποσοστό των καταθέσεων τους για το 2006, η 

χρηματοοικονομική μόχλευση των κρατών το 2006, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2006 και 

κάποιες μεταβλητές που «αιχμαλωτίζουν» μακροοικονομικές ανισορροπίες όπως το εξωτερικό χρέος 
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ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος για το 2006, το συνολικό χρέος ως ποσοστό του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος για το 2006 και τη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών για 

την περίοδο 2005-2006. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι, όλες οι μεταβλητές στο δεξί σκέλος των παλινδρομήσεων,  χρονολογούνται 

πριν από το 2008, καθώς έτσι περιοριστούν ζητήματα ενδογένειας. Πιο συγκεκριμένα, ενδογενής 

ονομάζεται μία μεταβλητή που συσχετίζεται με το διαταρακτικό όρο του υποδείγματος ui. Το ui είναι 

τυχαία μεταβλητή και ονομάζεται όρος σφάλματος ή στοχαστικός όρος ή διαταρακτικός όρος καθώς 

διαταράσσει την προσδιοριστική σχέση ανάμεσα στην εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Αν 

κάποια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζεται με το διαταρακτικό όρο, τότε πιθανότατα υπάρχουν 

παράγοντες που δεν έχουμε υπολογίσει και επηρεάζουν την εξαρτημένη και τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές και κατά συνέπεια αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι εκτιμήσεις μας θα είναι μεροληπτικές και 

ασυνεπείς. Έτσι με τη χρονολόγηση πριν τη περίοδο 2008-2009, γίνεται προσπάθεια ώστε οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές να μην σχετίζονται με το διαταρακτικό όρο του κάθε υποδείγματος, με στόχο 

την καταγραφή της αμερόληπτης και συνεπούς επίδρασης, της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στο 

ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για την περίοδο 2008-2009. 

5.3 Δεδομένα 

Όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται η μεταβλητή Euromoney (για το Μάρτιο του 2007), η οποία 

υπολογίζεται με βάση μια διετή έρευνα των οίκων αξιολόγησης, έχοντας ως στόχο την παρακολούθηση 

της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας 185 κυρίαρχων χωρών. Βέβαια στη δική μας ανάλυση 

χρησιμοποιούμε τις τιμές του Euromoney για τις 100 χώρες του δείγματος μας. Η μεταβλητή αυτή 

είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος τριών δεικτών: (1) δείκτης της αγοράς (40%) που μετρά την 

πρόσβαση στις αγορές ομολόγων, τη χρηματοδότηση του εμπορίου και ούτω καθεξής (2) πιστωτικοί 

δείκτες (20%) που περιλαμβάνουν πιστωτικά στοιχεία και δυσκολίες αναδιάρθρωσης (3) αναλυτικοί 

δείκτες (40%) οι οποίοι περιλαμβάνουν τον πολιτικό κίνδυνο, αλλά και οικονομικούς δείκτες και 

προβλέψεις οικονομικών αποδόσεων. Ο συνολικός δείκτης του Euromoney που χρησιμοποιούμαι 

είναι αυτός, ο οποίος μετρήθηκε τον Μάρτιο του 2007.  

Από το Ινστιτούτο Frazer παίρνουμε το δείκτη οικονομικής ελευθερίας της αγοράς που αποσκοπεί 

στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι αγορές λειτουργούν χωρίς την παρέμβαση κυβερνητικών 

ελέγχων. Ο δείκτης αυτός, μετράται σε πέντε βασικά πεδία: 1) μέγεθος της κυβέρνησης (Size of 

Government), 2) νομικό σύστημα και ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (Legal System and 

Security of Property Rights), 3) ασφάλεια χρημάτων (Sound Money), 4) διεθνής ελευθερία 

κινητικότητας του εμπορίου (Freedom to Trade Internationally), 5) Ρυθμιστικοί θεσμοί (Regulation). 

Εδώ χρησιμοποιείται η πέμπτη κατηγορία του δείκτη οικονομικής ελευθερίας, οι ρυθμιστικοί θεσμοί. 

Οι ρυθμιστικοί θεσμοί αποτελούνται από: α) ρυθμίσεις πιστωτικής αγοράς ( i) ιδιοκτησία τραπεζών, 

ii) πιστώσεις του ιδιωτικού τομέα, iii) έλεγχοι επιτοκίων / αρνητικά πραγματικά επιτόκια), β) 

ρυθμιστικοί θεσμοί αγοράς εργασίας ( i) ρυθμίσεις πρόσληψης και ελάχιστος μισθός, ii) ρυθμίσεις 

πρόσληψης και απόλυσης, iii) ωράριο απασχόλησης, iv) υποχρεωτικό κόστος απόλυσης εργαζομένων, 

γ) ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις (i) διοικητικές απαιτήσεις, ii) κόστος γραφειοκρατίας, iii) 

διευκόλυνση για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, iv) περιορισμοί αδειοδότησης). Προκειμένου να 

επιτευχθεί υψηλή αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας, οι χώρες πρέπει να επιτρέψουν στις αγορές να 

καθορίσουν τις τιμές και να απέχουν από ρυθμιστικές δραστηριότητες που καθυστερούν την είσοδο 

μιας νέας επιχείρησης σε ένα κλάδο και αυξάνουν το κόστος παραγωγής προϊόντων.  

1. Οι ρυθμίσεις πιστωτικής αγοράς αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες στην 

εγχώρια πιστωτική αγορά. Η υποκατηγορία 5αi παρέχει στοιχεία σχετικά 

με το βαθμό στον οποίο ο τραπεζικός κλάδος είναι ιδιωτικός. Οι δύο 

τελευταίες συνιστώσες υποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο παρέχεται 

πίστωση στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και αν οι έλεγχοι των επιτοκίων 

επηρεάζουν την αγορά πιστώσεων. Οι χώρες που χρησιμοποιούν το ιδιωτικό 

τραπεζικό σύστημα για να παραχωρήσουν πίστωση σε ιδιωτικούς φορείς και 

απέχουν από τον έλεγχο των επιτοκίων, λαμβάνουν υψηλότερες 

αξιολογήσεις για αυτό το ρυθμιστικό στοιχείο. 
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2. Πολλοί τύποι ρυθμίσεων για την αγορά εργασίας παραβιάζουν την 

οικονομική ελευθερία των εργαζομένων και των εργοδοτών. Μεταξύ των πιο 

σημαντικών είναι οι κατώτατοι μισθοί, οι κανονισμοί απόλυσης, η επέκταση 

των συνδικαλισμού και η στρατολόγηση. Η συνιστώσα της αγοράς εργασίας 

(5β) αποσκοπεί στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο υπάρχουν αυτοί οι 

περιορισμοί στην οικονομική ελευθερία. Προκειμένου να κερδίσει κανείς 

υψηλό βαθμό στην κανονιστική ρύθμιση της κατάταξης των συνιστωσών της 

αγοράς εργασίας, μια χώρα πρέπει να επιτρέπει στις δυνάμεις της αγοράς 

να καθορίζουν τους μισθούς και να καθορίζουν τους όρους πρόσληψης και 

απόλυσης. 

3. Η ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (υποκατηγορία 5γ) 

εμποδίζει την οικονομική ελευθερία. Οι συνιστώσες του 5γ έχουν σχεδιαστεί 

για να εντοπίζουν το βαθμό στον οποίο οι κανονισμοί και οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες περιορίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων 

στην αγορά και μειώνουν τον ανταγωνισμό. Προκειμένου να επιτευχθεί 

υψηλό ποσοστό σε αυτό το δείκτη, οι χώρες πρέπει να επιτρέψουν στις 

αγορές να καθορίζουν τις τιμές και να απέχουν από ρυθμιστικές 

δραστηριότητες που καθυστερούν την είσοδο νέων επιχειρήσεων και 

αυξάνουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Πρέπει επίσης να απέχουν 

από τη δημιουργία συμπαιγνιών. 

Η επόμενη μεταβλητή που χρησιμοποιούμε είναι η μεταβλητή Regulatory Quality (ποιότητα 

ρυθμιστικών θεσμών). Πρόκειται για μια επιμέρους συνιστώσα του Δείκτη Παγκόσμιας 

Διακυβέρνησης που υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η ποιότητα των ρυθμίσεων είναι ένα 

μέτρο της «ικανότητας της κυβέρνησης να διαμορφώνει και να εφαρμόζει υγιείς πολιτικές και 

κανονισμούς που επιτρέπουν και προάγουν τη μεγέθυνση του ιδιωτικού τομέα» (Kaufmann, Kraay 

και Zoido-Lobaton, 2002). Βασίζεται σε έρευνες επιχειρήσεων και βιομηχανιών και στις εκτιμήσεις 

των οργανισμών αξιολόγησης εμπορικού κινδύνου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των 

διαφόρων υπηρεσιών πολυμερούς βοήθειας και των οργανώσεων του δημόσιου τομέα. Για 

παράδειγμα, περιλαμβάνει την αξιολόγηση της έκθεσης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των τιμών, τις πολιτικές 

ανταγωνισμού σε διάφορους τομείς, τους φόρους και τους δασμούς, τους ελέγχους συναλλαγών και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και ούτω καθεξής. 

Χρησιμοποιείται ακόμα η μεταβλητή της μεταβολής των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το 2005-

2006. Τη μεταβλητή αυτή την παίρνουμε από τη βάση FRED. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι 

ποσά δανεισμού, όπου ο οφειλέτης δεν έχει πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές για 

μια περίοδο, συνήθως για τουλάχιστον 90 ημέρες για εμπορικά τραπεζικά δάνεια και 180 ημέρες για 

καταναλωτικά δάνεια. Η μη πληρωμή ενός δανείου σημαίνει ότι  οι πληρωμές τόκων ή κεφαλαίου 

για το δάνειο εντός καθορισμένης περιόδου ήταν μηδενικές. Στην παλινδρόμηση που θα γίνει, στην 

πραγματικότητα χρησιμοποιούνται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών δανείων.  

Τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών ως ποσοστό των καταθέσεων τους για το 2006, τα αντλούμε 

από International Financial Statistics (IFS) και το International Monetary Fund (IMF). Πιο 

συγκεκριμένα, η μεταβλητή αυτή αναφέρεται στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν 

οι τράπεζες και προέρχονται είτε από τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό τομέα, δηλαδή την κεντρική 

κυβέρνηση ή τις τοπικές διακυβερνήσεις, είτε από τις μη χρηματοπιστωτικές δημόσιες επιχειρήσεις, 

ή τον ιδιωτικό τομέα και υπολογίζονται ως ποσοστό των καταθέσεων των τραπεζών. Οι καταθέσεις 

αναφέρονται σε καταθέσεις εμπορικών τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία 

δέχονται μεταβιβάσιμες καταθέσεις, όπως καταθέσεις όψεως. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των αγαθών και των 

υπηρεσιών που εισάγει μια χώρα σε σχέση με την αξία αυτών που εξάγει. Πιο συγκεκριμένα, το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών απεικονίζει τη διαφορά των εσόδων που προέρχονται από το 

εξωτερικό για παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες μείον τις αντίστοιχες πληρωμές που γίνονται από 

ξένους προς την εγχώρια οικονομία. Εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό τότε η χώρα 

http://www.euretirio.com/isozygio
http://www.euretirio.com/axia-antallagis/
http://www.euretirio.com/esodo
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
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παρουσιάζει πλεόνασμα. Αυτό συνεπάγεται την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό. Εν 

αντιθέσει, αν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικό, τότε επέρχεται έλλειμμα κάτι το 

οποίο δείχνει τις καθαρές επενδύσεις που γίνονται σε μια χώρα από το εξωτερικό. Τα στοιχεία για το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντλήθηκαν από τη World Bank, και μετριούνται ως ποσοστό του 

ΑΕΠ της εκάστοτε χώρας. 

Το συνολικό δηµόσιο χρέος είναι η ονοµαστική αξία όλων των υφιστάµενων ακαθάριστων 

υποχρεώσεων του τοµέα της γενικής κυβέρνησης, στο τέλος του έτους, εξαιρουµένων των 

υποχρεώσεων των οποίων τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού βρίσκονται στην 

κατοχή του τοµέα της γενικής κυβέρνησης. Το δηµόσιο χρέος αποτελείται από τις υποχρεώσεις της 

γενικής κυβέρνησης στις ακόλουθες κατηγορίες: νοµισµατική κυκλοφορία και καταθέσεις, 

βραχυπρόθεσµοι τίτλοι, οµολογίες, λοιπά βραχυπρόθεσµα δάνεια, καθώς και µεσοπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα δάνεια, σύµφωνα µε τους ορισµούς του ΕΣΟΛ (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων 

Οικονοµικών Λογαριασµών). Το συνολικό εξωτερικό χρέος, ορίζεται ως το σύνολο των χρεών του 

δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα πληρωτέο σε ιδιώτες (επιχειρήσεις, οργανισµούς και φυσικά 

πρόσωπα) που εδρεύουν στο εξωτερικό. Οι δυο μεταβλητές που χρησιμοποιούνται υπολογίζουν τόσο 

το συνολικό χρέος, όσο και το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος 

για το 2006 και αντλούνται από τη World Bank. 

Η μόχλευση είναι μια επενδυτική στρατηγική για τη χρήση δανεισμένων κεφαλαίων. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι η χρήση διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων ή του δανειακού κεφαλαίου με 

απώτερο σκοπό να αυξηθεί η πιθανή απόδοση μιας επένδυσης. Η μόχλευση μπορεί επίσης να 

αναφέρεται στο ποσό του χρέους που χρησιμοποιεί ένα κράτος για τη χρηματοδότηση διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων του. Αν ένα κράτος αναφέρεται ως «εξαιρετικά μοχλευμένο», σημαίνει ότι το 

έχει μεγαλύτερο χρέος εν συγκρίσει με τα ίδια κεφάλαια, τα οποία και διαθέτει. Η μεταβλητή που 

χρησιμοποιείται εδώ καλύπτει τον τραπεζικό τομέα της κάθε χώρας, καθώς και άλλους ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά 

ταμεία. Η μόχλευση υπολογίζεται ως ο δείκτης των «επιλεγμένων» χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ως προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. Τα «επιλεγμένα» χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αντιστοιχούν στις καταθέσεις, στους χρεωστικούς τίτλους και στα δάνεια, όπως 

καταγράφονται στο ενεργητικό των χρηματοοικονομικών ισολογισμών των προαναφερθέντων 

χρηματοοικονομικών τομέων. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σχετίζεται με μετοχές και άλλα 

κεφάλαια, εκτός από τις μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως αναγράφονται στο παθητικό του 

οικονομικού ισολογισμού τους. Τα δεδομένα αντλήθηκαν απο τον ΟΟΣΑ κάτι που σημαίνει ότι στο 

δείγμα δεν υπάρχουν στοιχεία για τις χώρες που βρίσκονται εκτός του ΟΟΣΑ. Όλες οι χώρες 

συγκεντρώνουν τα στοιχεία τους σύμφωνα με το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών του 2008. Η 

τραπεζική μόχλευση υπολογίζεται σαν ποσοστό της καθαρής προστιθέμενης αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων της κάθε χώρας. 

Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή στην οποία ανταλλάσσονται δυο εθνικά νομίσματα στη διεθνή 

αγορά συναλλάγματος, δηλαδή η ποσότητα ενός νομίσματος που απαιτείται για την αγορά μιας 

μονάδας ενός άλλου νομίσματος. Τα δεδομένα για τη συναλλαγματική ισοτιμία, τα παίρνουμε από 

τη World Bank. 

5.4 Εμπειρικά Αποτελέσματα 

Στο κομμάτι αυτό γίνονται τέσσερις παλινδρομήσεις. Η πρώτη παλινδρόμηση μελετά κατά πόσο η 

πολιτική και οικονομική σταθερότητα σε μια προσπάθεια αξιολόγησης για την κάθε χώρα 

(Euromoney index) επηρεάζει τη μέση μεγέθυνση του ΑΕΠ την περίοδο 2008-2009.  

Η δεύτερη παλινδρόμηση μελετά κατά πόσο η αξιολόγηση των χωρών (Euromoney index) και η 

ποιότητα των ρυθμιστικών θεσμών (Regulatory Quality), επηρεάζουν τη μέση μεγέθυνση του ΑΕΠ 

την περίοδο αυτή.  

Η τρίτη παλινδρόμηση μελετά κατά πόσο η ποιότητα των ρυθμιστικών θεσμών και οι ρυθμίσεις  

πιστωτικής αγοράς, ρυθμιστικοί θεσμοί αγοράς εργασίας, ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις επηρεάζουν 

το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ την περίοδο 2008-2009.  

http://www.euretirio.com/2010/06/dimosionomiko-elleima-pleonasma.html
http://www.euretirio.com/2010/06/protogenes-elleima.html
http://www.euretirio.com/ependysi/
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Τέλος, η τέταρτη παλινδρόμηση μελετά κατά πόσο επηρεάζουν μόνο οι ρυθμίσεις πιστωτικής αγοράς, 

αγοράς εργασίας και ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, για την 

προαναφερθείσα περίοδο.  

Σε κάθε παλινδρόμηση, όπως προαναφέραμε, θα χρησιμοποιήσουμε σαν ανεξάρτητες μεταβλητές, το 

λογαριθμισμένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2006, τον μέσο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ την περίοδο 

2002-2006 και τη λογαριθμισμένη μεταβλητή του πληθυσμού για το 2006, μεταβλητές οι οποίες 

στην πραγματικότητα έχουν το ρόλο βοηθητικών μεταβλητών.  

Συνολικά λοιπόν, θα γίνει παλινδρόμηση, κάνοντας χρήση της μεθόδου OLS, στις παρακάτω 

εξισώσεις: 

gi = a0 + a1EMi + a2AGi + a3100logPOPi + a4100logGDPHi + ui  (I) 

gi = a0 + a1EMi + a2RQi + a3AGi + a4100logPOPi i + a5100logGDPHi + ui  (II) 

gi = a0 + a1RQi + a2CmRi + a3LmRi + a4BRi + a5AGi + a6100logPOPi + a7100logGDPHi + ui (III) 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + ui (IV) 

όπου gi είναι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ την περίοδο 2008-2009, EMi οι τιμές του δείκτη 

Euromoney, RQi η μεταβλητή της ποιότητας των ρυθμιστικών θεσμών, CmRi η μεταβλητή για τις 

ρυθμίσεις πιστωτικής αγοράς, LmRi η μεταβλητή για τις ρυθμίσεις αγοράς εργασίας, BRi η μεταβλητή 

για των ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις, η μεταβλητή AGi που είναι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ 

για την περίοδο 2002-2006, η μεταβλητή logPOPi που είναι ο λογαριθμισμένος πληθυσμός για την 

κάθε χώρα  το 2006 και η μεταβλητή logGDPHi που είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κάθε χώρας για 

την περίοδο 2006. Οι παρατηρήσεις που αφορούν το logPOP και το logGDPH είναι 

πολλαπλασιασμένες με 100 ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα ακριβώς σε ποσοστιαίες μονάδες. 

Σχήμα 70 

 

Στο προηγούμενο σχήμα, φαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDPH), της 

αξιολόγησης (EM), της ποιότητας των θεσμικών ρυθμίσεων(RQ), της μεταβλητής regulation (R) και 

της μέσης μεγέθυνσης την περίοδο 2008-09 (g). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η αξιολόγηση, η ποιότητας 

των θεσμικών ρυθμίσεων και η μεταβλητής regulation συσχετίζονται θετικά. Επίσης όλες αυτές οι 

μεταβλητές συσχετίζονται αρνητικά με την μεγέθυνση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας ύφεσης.  

Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 15: Αξιολόγηση, Ελευθερία και Ποιότητα Ρυθμιστικών Θεσμών 

Εξαρτημένη Mεταβλητή: g 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές:    (I) (II) (III) (IV) 

EM 0.025 

(0.067) 

  0.222** 

(0.089) 

  

RQ     -6.015*** 

(1.847) 

-0.190 

(1.687) 

 

CmR    -1.333* 

(0.705) 

 -1.318* 

(0.689) 

LmR   0.108 

(0.491) 

0.140 

(0.486) 

BR   -0.847 

(0.821) 

-0.945 

(0.733) 

AG 0.019 

(0.096) 

-0.093 

(0.098) 

-0.087 

(0.100) 

-0.074 

(0.094) 

logPOP 0.002 

(0.004) 

-0.002 

(0.004) 

0 

(0.003) 

0 

(0.003) 

logGDPH    -0.032*** 

(0.010) 

    -0.032*** 

(0.009) 

   -0.024*** 

(0.008) 

-   0.023*** 

(0.005) 

Const   26.003** 

(11.045) 

   26.065** 

(10.672) 

   41.244*** 

(12.579) 

   39.864*** 

(10.100) 

R2 0.3533 0.4205 0.4691 0.4664 

Αριθμός Παρατηρήσεων          99  98  92  93 

Σημείωση: Οι στήλες I-IV αναφέρουν τα αποτελέσματα από τέσσερις παλινδρομήσεις, μέσω της μεθόδου OLS. Η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι η μέση μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ το 2008-09 και οι επεξηγηματικές μεταβλητές παρατίθενται στην πρώτη 

στήλη. Τα αξιόπιστα τυπικά σφάλματα (ετεροσκεδαστικότητας) δίνονται σε παρένθεση κάτω από τους συντελεστές. Οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 10% *, 5% ** ή 1%***. 

Πηγές: euromoneycountryrisk.com, theglobaleconomy.com, fraserinstitute.org/economic-freedom, World Bank 

Η εξίσωση (I) μελετά την επίδραση που πιθανόν ασκεί η θέση, στην οποία ανήκει η κάθε χώρα, στη 

συνολική κατάταξη, του δείκτη Euromoney (EM). Ο συντελεστής για την αξιολόγηση του 2007 είναι 

στατιστικά μη-σημαντικός. Μόνο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι στατιστικά σημαντικό και μάλιστα ο 

εκτιμημένος συντελεστής είναι αρνητικός. Το αποτέλεσμα αυτό, εξηγείται από το γεγονός ότι η 

πρόσφατη κρίση έπληξε τις πιο «πλούσιες» χώρες. Σύμφωνα λοιπόν με την παλινδρόμηση, αν αυξηθεί 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 1%, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ μειώνεται κατά 0.032 ποσοστιαίες μονάδες 

κατά μέσο όρο.  

Στην εξίσωση (II), συμπεριλαμβάνεται η ποιότητα των ρυθμιστικών θεσμών ως μια πρόσθετη 

ανεξάρτητη μεταβλητή (RQ). Τα αποτελέσματα πλέον δείχνουν ότι η αξιολόγηση είναι στατιστικά 

σημαντική, καθώς επίσης και η ποιότητα των ρυθμιστικών θεσμών, ασκεί στατιστικά σημαντική 

επίδραση. Διαπιστώνουμε ότι η ποιότητα ρυθμιστικών θεσμών ασκεί αρνητική επίδραση ενώ επίσης 

στατιστικά σημαντικό και με αρνητικό συντελεστή είναι και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αυτά τα δύο 

αποτελέσματα πιθανόν σχετίζονται με το ότι οι πλούσιες χώρες (το 2007) με υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας ρυθμίσεων ήταν λιγότερο ανθεκτικές στην παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αντιθέτως, θετικό 

αντίκτυπο στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ παρουσιάζει η θέση των χωρών στην κατάταξη του δείκτη 

Euromoney. 

Στην εξίσωση (ΙΙΙ) συμπεριλαμβάνεται μια συνιστώσα του δείκτη οικονομικής ελευθερίας, η 

μεταβλητή Regulation και συγκεκριμένα οι κατηγορίες που συνθέτουν τη συγκεκριμένη μεταβλητή, 

δηλαδή οι ρυθμίσεις της πιστωτικής αγοράς (CmR), οι ρυθμιστικοί θεσμοί της αγοράς εργασίας (LmR) 

και οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις (BR). Μόνο ο συντελεστής των ρυθμίσεων της πιστωτικής αγοράς 

είναι στατιστικά σημαντικός και μάλιστα είναι αρνητικός. Η εκτίμηση δείχνει ότι οι πιο «ελεύθερες» 

οικονομίες υπέστησαν μεγαλύτερη απώλεια στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ τους. Πιο συγκεκριμένα, 
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το αποτέλεσμα αυτό μας δείχνει ότι, μια «πλούσια» χώρα που είναι πιο «φιλική» στις πιστώσεις στην 

παγκόσμια ενοποιημένη αγορά που βρισκόμαστε εδώ και πολλές δεκαετίες, υπέστη μεγαλύτερες 

απώλειες την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Τέλος, πρέπει να προστεθεί το γεγονός 

ότι, η ποιότητα ρυθμιστικών θεσμών πλέον γίνεται στατιστικά μη σημαντική. Αυτό πιθανότατα 

συμβαίνει επειδή η συσχέτιση της ποιότητας των ρυθμιστικών θεσμών με το μέσο ρυθμό μεγέθυνσης 

του ΑΕΠ για την περίοδο 2008-2009, είναι μικρότερη από τη συσχέτιση των ρυθμίσεων της 

πιστωτικής αγοράς με την εξαρτημένη μεταβλητή.2 

Στην εξίσωση (IV) αφαιρούμε την ποιότητα των ρυθμιστικών θεσμών. Το αρνητικό αντίκτυπο των 

ρυθμίσεων της πιστωτικής αγοράς επιβεβαιώνεται ξανά, με το κατά κεφαλήν εισόδημα να είναι και 

τώρα στατιστικά σημαντικό και ο εκτιμημένος συντελεστής να είναι και πάλι αρνητικός. 

Το ίδιο αποδεικνύεται και στην περίπτωση όπου, εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μεγαλύτερη απώλεια 

ή αλλιώς η μικρότερη μεγέθυνση, για την περίοδο 2007-2017. Εδώ αυξάνεται η περίοδος, εξ’ αιτίας 

του γεγονότος ότι κάποιες χώρες υπέστησαν μεγαλύτερη ύφεση μετά το 2008-2009. Λόγω του 

γεγονότος ότι η άποψη της διεθνούς βιβλιογραφίας που ενστερνίζεται το γεγονός πως οι χώρες με το 

υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, βίωσαν σοβαρότερη απώλεια παραγωγής, μελετήθηκε 

εκτενέστερα λίγο πριν, δεν θα επεκταθούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Όμως, παρατίθεται ο ίδιος 

πίνακας που δόθηκε πριν, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα αλλάζει η εξαρτημένη μεταβλητή και κατά 

συνέπεια και οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Πίνακας 15*: Αξιολόγηση, Ελευθερία και Ποιότητα Ρυθμιστικών Θεσμών 

Εξαρτημένη Mεταβλητή: ming 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές:    (I*) (II*) (III*) (IV*) 

EM 0.029 

(0.036) 

0.055 

(0.083) 

  

RQ  -2.198 

(1.906) 

1.114 

(1.812) 

 

CmR    -1.201* 

(0.100) 

-1.773 

(1.080) 

LmR   -0.640 

(0.688) 

-0.718 

(0.646) 

BR   -0.356 

(1.250) 

0.221 

(0.712) 

AG    -0.677*** 

(0.132) 

   -0.682*** 

(0.131) 

  -0.641*** 

(0.126) 

   -0.636*** 

(0.126) 

logPOP 0.013 

(0.566) 

0.043 

(0.561) 

-0.242 

(0.598) 

-0.214 

(0.574) 

logGDPH -1.102 

(0.866) 

1.069 

(0.864) 

 -1.373* 

(0.808) 

-1.314 

(0.830) 

Const 8.645 

(15.247) 

3.573 

(16.588) 

  34.874* 

(19.419) 

29.246 

(18.329) 

R2 0.248 0.255 0.308 0.306 

Αριθμός Παρατηρήσεων          99  99   93 94 

Σημείωση: Οι στήλες I*-IV* αναφέρουν τα αποτελέσματα από τέσσερις παλινδρομήσεις, μέσω της μεθόδου OLS. Η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι η μεγαλύτερη απώλεια του πραγματικού ΑΕΠ για το 2007-17 («ming» από το minimum growth) και οι επεξηγηματικές 

μεταβλητές παρατίθενται στην πρώτη στήλη. Τα αξιόπιστα τυπικά σφάλματα (ετεροσκεδαστικότητας) δίνονται σε παρένθεση κάτω από 

τους συντελεστές. Οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 10% * , 5% ** ή 1%***. Σημειώνεται ότι, το αστεράκι στην 

αρίθμηση των εξισώσεων, δηλώνει πως δεν γίνεται νέα μελέτη, παρατίθεται το ίδιο πράγμα, με άλλο τρόπο. Έτσι δεν έχουμε στην 

πραγματικότητα τέσσερις νέες εξισώσεις. 

Πηγές: euromoneycountryrisk.com, theglobaleconomy.com, fraserinstitute.org/economic-freedom, World Bank 

2Οι συσχετίσεις δίνονται στο Παράρτημα Δεδομένων. 
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Σε κάθε παλινδρόμηση βλέπουμε ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης της περιόδου 2002-2006 είναι αρνητικός 

και στατιστικά σημαντικός. Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι, οι πιο πλούσιες χώρες 

παρουσιάζουν μικρότερο ρυθμό μεγέθυνσης. Σύμφωνα με τη World Bank για την περίοδο 1965-99, 

ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ήταν 4.1% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, 4.2% στις χώρες 

μεσαίου εισοδήματος και 3.2% στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Αυτό φαίνεται και στο δείγμα μας. 

Οι πενήντα πλουσιότερες του δείγματος μας είχαν μέσο ρυθμό μεγέθυνσης στο ΑΕΠ 46.2%, για την 

περίοδο 2002-2006 , ενώ οι πενήντα αμέσως επόμενες είχαν 85.6%. Τα αποτελέσματα του πίνακα 

αυτού επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης για την περίοδο 2002-

2006 έχει αρνητικό συντελεστή, όταν σαν εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η μέγιστη απώλεια 

στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ (ming). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό 

μεγέθυνσης, οι λιγότερο πλούσιες δηλαδή είχαν κατά μέσο όρο, μικρότερη απώλεια στο ρυθμό 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ τους, συγκριτικά με τις πιο πλούσιες. 

Επίσης, σημαντικά συμπεράσματα βγαίνουν και στην περίπτωση όπου, εξαρτημένη μεταβλητή είναι 

η τα χρόνια ύφεσης των χωρών, για την περίοδο 2007-2017. Και πάλι όμως δεν θα επεκταθούμε σε 

περαιτέρω ανάλυση. Οι παλινδρομήσεις είναι και πάλι οι ίδιες, αλλά τώρα σαν εξαρτημένη μεταβλητή 

όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιούνται τα χρόνια ύφεσης των χωρών. 

Πίνακας 15**: Αξιολόγηση, Ελευθερία και Ποιότητα Ρυθμιστικών Θεσμών 

Εξαρτημένη Mεταβλητή: YoD 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές:    (I**) (II**) (III**) (IV**) 

EM 0.000 

(0.009) 

0.013 

(0.019) 

  

RQ  0.435 

(0.460) 

0.451 

(0.375) 

 

CmR   0.330 

(0.232) 

 0.407* 

(0.235) 

LmR      0.333** 

(0.145) 

 0.282* 

(0.147) 

BR     -0.562** 

(0.268) 

  -0.331** 

(0.163) 

AG 0.013 

(0.026) 

0.015 

(0.026) 

0.006 

(0.027) 

0.006 

(0.028) 

logPOP    0.291** 

(0.142) 

 0.270* 

(0.139) 

   0.308** 

(0.126) 

   0.340** 

(0.132) 

logGDPH    0.333** 

(0.151) 

  0.305** 

(0.150) 

   0.327** 

(0.164) 

   0.383** 

(0.167) 

Const -4.610 

(3.110) 

-3.394 

(3.201) 

-6.241 

(3.890) 

  -8.782** 

(3.963) 

R2 0.080 0.078 0.187 0.170 

Αριθμός Παρατηρήσεων        100 99 93 94 

Σημείωση: Οι στήλες I*-IV* αναφέρουν τα αποτελέσματα από τέσσερις παλινδρομήσεις, μέσω της μεθόδου OLS. Η εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι τα έτη ύφεσης των χωρών για το 2007-17 («YoD» από το years of depth) και οι επεξηγηματικές μεταβλητές παρατίθενται 

στην πρώτη στήλη. Τα αξιόπιστα τυπικά σφάλματα (ετεροσκεδαστικότητας) δίνονται σε παρένθεση κάτω από τους συντελεστές. Οι 

συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 10% * , 5% ** ή 1%***. Σημειώνεται ότι, τα αστεράκια στην αρίθμηση των εξισώσεων, 

δηλώνουν πως δεν γίνεται νέα μελέτη, παρατίθεται το ίδιο πράγμα, με άλλο τρόπο. Έτσι δεν έχουμε στην πραγματικότητα τέσσερις νέες 

εξισώσεις. 

Πηγές: euromoneycountryrisk.com, theglobaleconomy.com, fraserinstitute.org/economic-freedom, World Bank 

Από την κάθε παλινδρόμηση φαίνεται ότι, ο λογάριθμος του πληθυσμού και ο λογάριθμος του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι οι «πλουσιότερες» χώρες 

αλλά και οι χώρες με το μεγαλύτερο πληθυσμό είχαν κατά μέσο όρο περισσότερα χρόνια ύφεσης από 

τις υπόλοιπες. Σύμφωνα με στοιχεία της World Bank, οι χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό μεγέθυνσης 

του πληθυσμού είναι οι χώρες με το χαμηλότερο εισόδημα. Παρακάτω φαίνεται το σχετικό 

διάγραμμα. 
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Σχήμα 71 

 
Πηγή: World Bank 

Αυτό λοιπόν, πρακτικά μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες χώρες, 

είχαν κατά μέσο όρο περισσότερα χρόνια ύφεσης από τις «ενδιάμεσες» τους, με τις πλουσιότερες 

χώρες να βιώνουν μεγαλύτερο πλήγμα, και να έχουν περισσότερα χρόνια ύφεσης σε σχέση με τις 

φτωχότερες, καθώς ο συντελεστής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε κάθε παλινδρόμηση είναι μεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο του πληθυσμού. 

Έτσι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται το αρχικό συμπέρασμα, ότι δηλαδή οι πλουσιότερες χώρες 

είχαν, κατά μέσο όρο μεγαλύτερες απώλειες, από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση σε σχέση 

με τις υπόλοιπες χώρες. 

5.4.1 Ανάληψη Ρίσκου 

Τα χρηματοοικονομικά συστήματα που διαθέτουν υψηλή ποιότητα ρυθμιστικών θεσμών, σύμφωνα 

με τις παραπάνω παλινδρομήσεις, ενδέχεται να είναι επιρρεπεί σε μεγαλύτερη μείωση του μέσου 

ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ τους για την περίοδο 2008-2009. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να 

δημιουργήσει «αδύναμους» ισολογισμούς στον τραπεζικό τομέα κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγέθυνση της ύφεσης. Ο Diaz-Alejandro (1984), τονίζει ότι οι χρηματοπιστωτικές μεταρρυθμίσεις 

στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1970 οδήγησαν τις τράπεζες να αγνοήσουν τις «συνετές» 

ρυθμίσεις κάτι που οδήγησε στη δημιουργία μεγάλου όγκου χρεών στις επιχειρήσεις.  

Στο κομμάτι αυτό, εξετάζεται το κατά πόσο οι μεταβλητές που αντανακλούν την ευρωστία του 

τραπεζικού τομέα, επηρεάζουν την ελευθερία της πιστωτικής αγοράς, της αγοράς εργασίας και των 

επιχειρήσεων ή εάν αυτό το αποτέλεσμα επηρεάζεται από τις μεταβλητές που περιγράφουν τον βαθμό 

ανάληψης του κινδύνου. 

Ως μέτρο «δύναμης» των τραπεζών χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν από τους 

Rose και Spiegel (2009a) και πιο συγκεκριμένα, η μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων για 

το 2005-2006 και οι υποχρεώσεις των τραπεζών ως ποσοστό των καταθέσεων που διαθέτουν. 

Προστίθενται επίσης και μεταβλητές που καταγράφουν μακροοικονομικές ανισορροπίες όπως το 

εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, το συνολικό χρέος ως ποσοστό 

του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, η τραπεζική μόχλευση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

και η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν εφτά παλινδρομήσεις με τη χρήση της μεθόδου OLS. Οι παλινδρομήσεις 

αυτές είναι οι εξής: 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7gBnpLi+ ui (V) 
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gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7CaBi+ ui (VI) 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7Bci+ ui (VII) 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7BLi+ ui (VIII) 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7EDi+ ui (IX) 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7Di+ ui (X) 

gi = a0 + a1CmRi + a2LmRi + a3BRi + a4AGi + a5100logPOPi + a6100logGDPHi + a7gERi+ ui (XI) 

όπου σαν εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για την 

περίοδο 2008-2009 (gi) και σαν ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούνται η μεταβλητή για τις 

ρυθμίσεις πιστωτικής αγοράς (CmRi), η μεταβλητή για τις ρυθμίσεις αγοράς εργασίας (LmRi) και η 

μεταβλητή για των ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις (BRi). Επίσης σε κάθε παλινδρόμηση προστίθεται μια 

μεταβλητή ελέγχου, με στόχο την καταγραφή της επίδρασης του τραπεζικού τομέα και του βαθμού 

ανάληψης του κινδύνου σε συνδυασμό με τους τρεις παράγοντες οικονομικής ελευθερίας, στο μέσο 

ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2008-2009. Έτσι λοιπόν στην εξίσωση (V), η μεταβλητή ελέγχου είναι 

η μεταβολή των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως ποσοστό των συνολικών δανείων για το 2005-2006 

(gBnpLi), στην εξίσωση (VI), η μεταβλητή ελέγχου είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως 

ποσοστό του ΑΕΠ για το 2006 (CaBi), στην εξίσωση (VII), η μεταβλητή ελέγχου είναι οι υποχρεώσεις 

των τραπεζών ως ποσοστό των καταθέσεων τους για το 2006 (Bci), στην εξίσωση (VIII), η μεταβλητή 

ελέγχου είναι η τραπεζική μόχλευση των κρατών για το 2006 (BLi), στην εξίσωση (IX), η μεταβλητή 

ελέγχου είναι το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος για το 2006 

(EDi) στην εξίσωση (X), η μεταβλητή ελέγχου είναι το συνολικό χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εθνικού Εισοδήματος για το 2006 (Di) και τέλος στην εξίσωση (XI), η μεταβλητή ελέγχου είναι ο 

ρυθμός μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών για το 2005-2006 (gERi). 

Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 16: Μακροοικονομία και τράπεζες 

Εξαρτημένη Mεταβλητή: g 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές: 

Μεταβλητές 

Ελέγχου 

CmR LmR BR AG logPOP logGDPH Μεταβλητή 

Ελέγχου 

Σταθερά Αριθμός 

Παρατηρήσεων 

gBnpL −1.447* 

(0.777) 

0.100 

(0.578) 

−1.206* 

(0.716) 

−0.185* 

(0.103) 

0 

(0.004) 

−0.021*** 

(0.006) 

−0.450 

(0.339) 

43.955*** 

(10.372) 

76 

CaB −1.452 

(0.885) 

0.086 

(0.545) 

−0.764 

(0.680) 

−0.122 

(0.109) 

−0.002 

(0.004) 

−0.030*** 

(0.006) 

0.178** 

(0.069) 

52.000*** 

(10.295) 

88 

Bc −1.034       

(0.768) 

0.142 

(0.520) 

−1.208* 

(0.677) 

−0.118 

(0.103) 

0.002 

(0.004) 

−0.024*** 

(0.005) 

−0.005 

(0.067) 

37.607*** 

(10.113) 

91 

BL −2.712 

(1.782) 

0.388 

(0.553) 

−0.491 

(1.072) 

−0.241 

(0.273) 

−0.001 

(0.005) 

−0.011 

(0.017) 

0.035** 

(0.014) 

38.958 

(26.632) 

30 

ED −1.588 

(0.990) 

0.303 

(0.692) 

0.737 

(1.062) 

−0.022 

(0.146) 

0.007 

(0.007) 

−0.031*** 

(0.008) 

0.062 

(0.037) 

23.227 

(14.882) 

50 

D −0.644 

(0.981) 

−0.505 

(0.835) 

−0.582 

(1.190) 

−0.036 

(0.152) 

0 

(0.006) 

−0.036*** 

(0.011) 

0.148 

(0.226) 

44.411** 

(17.406) 

50 

gER −1.453* 

(0.839) 

0.227 

(0.567) 

−0.855 

(0.753) 

−0.084 

(0.111) 

0 

(0.004) 

−0.026*** 

(0.006) 

-0.208 

(0.181) 

43.010*** 

(10.079) 

81 

Σημείωση: Κάθε γραμμή αναφέρει τους συντελεστές παλινδρόμησης του μέσου ρυθμού μεγέθυνσης για το 2008-09, για τις τρεις υποκατηγορίες της μεταβλητής 

Regulation και για κάθε μια από τις μεταβλητές ελέγχου. Ο εκτιμημένος συντελεστής είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 10% *, 5% **, ή 1%***. Επίσης 

αναφέρεται ο λογάριθμος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2006, ο λογάριθμος του πληθυσμού για το 2006 και η μέση μεγέθυνση του ΑΕΠ για την περίοδο 2002-

2006 περιλαμβάνονται σε κάθε παλινδρόμηση, έχοντας και πάλι τη χρήση βοηθητικών μεταβλητών. Τα αξιόπιστα τυπικά σφάλματα (ετεροσκεδαστικότητας) 

δίνονται σε παρένθεση κάτω από τους συντελεστές. 

Πηγές: fraserinstitute.org/economic-freedom, World Bank, FRED database, International Financial Statistics (IFS), International Monetary Fund (IMF), 

OECD, World Development Indicators (WDI) 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για τις ρυθμίσεις της πιστωτικής αγοράς, ο εκτιμημένος συντελεστής, 

παραμένει αρνητικός και στατιστικά σημαντικός, όταν σαν μεταβλητή ελέγχου ορίζονται τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια. Ποιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή, αρνητικά επηρεάζουν το ρυθμό 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ και οι ρυθμίσεις των επιχειρήσεων αλλά και ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του 

ΑΕΠ για την περίοδο 2002-2006, όπως επίσης και το λογαριθμισμένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

Οι ρυθμίσεις της πιστωτικής αγοράς είναι αρνητικές και στατιστικά σημαντικές και στην περίπτωση 

όπου μεταβλητή ελέγχου είναι η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό το τελευταίο, 

δηλώνει πως, το γεγονός ότι, στο δείγμα μας, όπου οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι σχεδόν 

σταθερές (μ.ο = 0.05), και παρόλο που είναι στατιστικά μη σημαντικές, επιβεβαιώνει τους Lane, 

Milesi-Ferretti (2010) και οι Berkmen et al (2009), οι οποίοι υποστήριξαν ότι η μεγάλη πιστωτική 

επέκταση και οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν τη σοβαρότητα της κρίσης. 

Η μεταβλητή των ρυθμίσεων της αγοράς εργασίας δεν είναι στατιστικά σημαντική σε καμία 

περίπτωση, ενώ η μεταβλητή των ρυθμίσεων των επιχειρήσεων είναι στατιστικά σημαντική στις 

περιπτώσεις όπου η μεταβλητή ελέγχου είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό των 

συνολικών δανείων όπως προαναφέρθηκε, αλλά και στην περίπτωση όπου σαν μεταβλητή ελέγχου 

ορίζονται οι υποχρεώσεις των τραπεζών ως ποσοστό των καταθέσεων τους.  

Το λογαριθμισμένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει συνεχώς, αρνητικό και στατιστικά σημαντικό 

αντίκτυπο εκτός από την περίπτωση όπου μεταβλητή ελέγχου ορίζεται η τραπεζική μόχλευση, όπου 

δεν επηρεάζει το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

Η μεταβλητή του πληθυσμού, φαίνεται να μην επηρεάζει σε καμία περίπτωση, την ανάληψη του 

ρίσκου, όσον αφορά το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

Από τις μεταβλητές ελέγχου στατιστικά σημαντικές είναι η μεταβλητή της τραπεζικής μόχλευσης η 

οποία παρουσιάζει θετικό αντίκτυπο στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

τους Berkmen et al (2009), οι οποίοι υποστήριξαν ότι, οι χώρες με μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 

μόχλευση αντιμετώπισαν μεγαλύτερες υφέσεις. Μια πιθανή εξήγηση του διαφορετικού αυτού 

αποτελέσματος είναι ότι οι περισσότερες χώρες του δείγματος μας χρησιμοποίησαν τα δάνεια τα οποία 

πήραν, για κρατικές επενδύσεις, αλλά και πάλι λόγω του γεγονότος ότι οι παρατηρήσεις για την 

τραπεζική μόχλευση στο δείγμα μας είναι πολύ λίγες (μόλις 30), κάτι τέτοιο δεν μπορεί να διατυπωθεί 

με μεγάλη ασφάλεια. 

Η δεύτερη μεταβλητή ελέγχου, η οποία είναι στατιστικά σημαντική, είναι η μεταβλητή του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών, η οποία επίσης παρουσιάζει θετικό αντίκτυπο στο ρυθμό μεγέθυνσης του 

ΑΕΠ. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, 

επιδεινώνει την κρίση. Όμως στο δείγμα μας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το 2006, 

παρουσιάζει θετική συσχέτιση με το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτό, πιθανότατα οφείλεται στο 

γεγονός ότι, για τις χώρες του δείγματος μας, η μέση μεταβολή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

για την περίοδο 2005-2006 είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες χώρες του δείγματος μας, 

μείωσαν το έλλειμμα τους ή μερικές εξ’ αυτών αύξησαν το πλεόνασμα τους στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξηγείται και το θετικό αντίκτυπο του εκτιμημένου συντελεστή του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συμπεράσματα 

 

Η πρόσφατη ύφεση επηρέασε όλες τις χώρες του κόσμου, σχεδόν ταυτόχρονα. Οι χώρες με το 

υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, βίωσαν σοβαρότερη απώλεια παραγωγής και περισσότερα 

χρόνια ύφεσης. Πολλά χρόνια ύφεσης είχαν επίσης και οι πολύ φτωχές χώρες. 

Ο κυριότερος παράγοντας, ο οποίος επηρέασε το ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ, την περίοδο της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης (2008-2009), φαίνεται να είναι οι ρυθμίσεις στην αγορά πιστώσεων, 

όπου οι πλουσιότερες χώρες είχαν και υψηλότερη αξιολόγηση. 

Οι καλύτερες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, τις οποίες έχουν επίσης οι πλουσιότερες χώρες, 

φαίνεται να αυξάνουν κατά βάση τα έτη ύφεσης, ενώ οι καλύτερες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ήταν 

ο μόνος παράγοντας, ο οποίος αντιστάθμισε κατά κάποιο τρόπο τις απώλειες της κρίσης, 

παρουσιάζοντας αρνητικό αντίκτυπο στα έτη ύφεσης. 

Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι του τραπεζικού τομέα και της ανάληψης κινδύνου, το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, φαίνεται να επηρέασε θετικά το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, για την περίοδο 

2008-2009. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η ένταξη της σε μια κοινή νομισματική βάση είχε σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση της προσφοράς χρήματος στην χώρα, κάτι που οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης των 

εγχώριων προϊόντων και κατά συνέπεια την αύξηση της κατανάλωσης. 

Έτσι οι τιμές των εγχώριων αγαθών αλλά και των ακινήτων αυξήθηκαν, κάτι που διαχρονικά οδήγησε 

στην αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της χώρας, γεγονός το οποίο επέφερε τη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας της, διεθνώς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος, τόσο στο 

δημοσιονομικό ισοζύγιο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κάτι το οποίο δεν αποτελούσε 

πρόβλημα τα πρώτα χρόνια, καθώς ο εξωτερικός δανεισμός βασιζόταν σε χαμηλά επιτόκια. 

Η έλλειψη δημόσιας λογοδοσίας, οι υπερβολικές δημόσιες δαπάνες, το κακό φορολογικό σύστημα 

και οι μεγάλες φορολογικές απάτες, οι οποίες οδήγησαν στην αύξηση της παραοικονομίας και της 

διαφθοράς, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του δανεισμού ώστε να καλυφθούν τα «χαμένα» ποσά. 

Ο δανεισμός αυτός, καθώς επίσης και η συνεχής αύξηση της αξίας των εγχώριων προϊόντων, επέφεραν 

μεγάλη αύξηση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, από το 1996 έως και το 2008, σε ένα ποσοστό λίγο 

μεγαλύτερο του 110%. 

Επίσης, ο χρηματοπιστωτικός δημόσιος τομέας στην Ελλάδα, ήταν ιδιαίτερα εύθραυστος. Η 

κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια πριν από την εκδήλωση της κρίσης εξαιτίας: (α) 

της ιδιαίτερα έντονης αύξησης των δανειακών αναγκών και (β) της μεγέθυνσης της εξάρτησης του 

δημόσιου τομέα από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και τους ξένους επενδυτές. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτό έπαιξε η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, που επέφερε συνθήκες εύκολης 

πρόσβασης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Ακόμα, η ευθραυστότητα του δημόσιου τομέα της 

αυξήθηκε με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν 

διαδραμάτισε το ρόλο του «δανειστή της εσχάτης προσφυγής», και σαν αποτέλεσμα αυτού, η όποια 

αναταραχή στις αγορές ομολόγων δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κάποιας μορφής άμεση 

χρηματοδότηση από την ΕΚΤ. 

Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης όμως οι κεφαλαιακές εισροές στην 

Ελλάδα άρχισαν να μειώνονται και το πρόβλημα του ελλειμματικού ισοζυγίου άρχισε να γίνεται 

ιδιαίτερα έντονο. Πιο συγκεκριμένα, ο μεγάλος ρυθμός μεγέθυνσης της προ κρίσης περιόδου 

επηρεάζει έντονα πλέον το δημοσιονομικό ισοζύγιο, του οποίου το αντίκτυπο φαίνεται εντονότερα το 
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2010, όταν και επήλθε η μεγαλύτερη ύφεση στην Ελλάδα, η οποία ξεπέρασε το 8% του ρυθμού 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ της. 

Έτσι, η Ελλάδα άρχισε να χάνει την αξιοπιστία της στις διεθνής αγορές. Το επακόλουθο αυτού ήταν 

η αύξηση των spreads, τα οποία ειδικά μέχρι το 2012 αυξάνονταν κατά κόρον, με τον εξωτερικό 

δανεισμό να γίνεται πλέον «πανάκριβος» και τα διεθνή χρεόγραφα να πλήττουν έντονα το ρυθμό 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ της χώρας. 

Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη, περιόρισε σημαντικά τις επιλογές της χώρας για μια πρόσθετη 

«πολιτική κίνηση», όπως για παράδειγμα, την υποτίμηση του νομίσματος. Βέβαια, η υποτίμηση θα 

είχε δημιουργήσει άλλα προβλήματα, όπως παραδείγματος χάριν, υψηλότερα επίπεδα δημόσιου 

χρέους, σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα και κατά συνέπεια μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα 

αποπληρωμής του δημοσίου χρέους. 

Όλα τα προαναφερθέντα, οδήγησαν τη χώρα σε βαθιά και έντονη, πολυετή κρίση, η οποία επέφερε 

μεγάλη μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, με τα αποτελέσματα να φαίνονται τόσο στην αύξηση 

της ανεργίας, όσο και στη χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. 

Στα χρόνια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα έχασε λίγο πάνω από το ένα τέταρτο του 

ΑΕΠ της. Σε ένα δείγμα πενήντα χωρών το οποίο μελετήθηκε, η ελληνική οικονομία υπέστη τη 

μεγαλύτερη απώλεια στο ΑΕΠ της, συγκριτικά με τους G-7, τις γειτονικές της χώρες, την ΕΕ σαν 

σύνολο και τις χώρες οι οποίες εντάχθηκαν στο ΔΝΤ. Μόνο από το τελευταίο δείγμα του υπόλοιπου 

κόσμου, η Ρωσία και η Βραζιλία είχαν μεγαλύτερη απώλεια στο ΑΕΠ τους, συγκριτικά με την Ελλάδα. 

Επίσης, η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και 

συγκεκριμένα αύξηση της τάξης του 78%, για τα χρόνια της ύφεσης της, συγκριτικά με τους G-7, 

τους γείτονες της, την ΕΕ σαν σύνολο και τις χώρες που εντάχθηκαν στο ΔΝΤ. Όσον αφορά τις χώρες 

του δείγματος του υπόλοιπου κόσμου, μόνο η Αργεντινή στη μεγάλη κρίση, την περίοδο δηλαδή 

1998-2002, είχε μεγαλύτερη μεταβολή του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, από την Ελλάδα 

της κρίσης. 

Εν συνεχεία, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση στο δημόσιο έλλειμμα της ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, συγκριτικά με τους G-7 και τους γείτονες της, με μοναδική την Τουρκία να πετυχαίνει 

μεγαλύτερη μείωση στο έλλειμμα της από αυτή της Ελλάδας, κάτι το οποίο συνέβη όμως την περίοδο 

των εννέα ετών της ελληνικής οικονομικής κρίσης και μόνο τότε. Ακόμα η Ελλάδα πέτυχε μεγαλύτερη 

μείωση στο δημόσιο έλλειμμα της ως ποσοστό του ΑΕΠ, τόσο από την ΕΕ σαν σύνολο, όσο και τις 

χώρες που εντάχθηκαν στο ΔΝΤ. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Ισλανδίας, η οποία τα εννέα έτη 

της ελληνικής οικονομικής αστάθειας μείωσε το έλλειμμα κατά 25% περίπου, τρεισήμισι φορές 

δηλαδή περισσότερο από την Ελλάδα, πετυχαίνοντας πλεόνασμα της τάξης του 12%. Επιπροσθέτως, 

η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση στο έλλειμμα της και από τις χώρες του δείγματος, του 

υπόλοιπου κόσμου. Όμως η μείωση του ελληνικού ελλείμματος ήταν αποτέλεσμα των μέτρων 

λιτότητας που πάρθηκαν για την ελληνική οικονομία, κάτι που φυσικά δεν βελτίωσε το επίπεδο ζωής 

των Ελλήνων. 
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Αγγλία -12.56 1.75 92.2 9.756 7.416 7.569 
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Λιθουανία -2.52 0.98 63.82 9.57 4.931 6.843 
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Ρουμανία -0.72 0.04 56.55 7.344 6.426 5.57 
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Μπαγκλαντές 13.47 -0.95 37.18 8.21 6.44 4.85 
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Κολομβία 6.73 -0.04 49.01 8.543 3.551 6.069 

Κόστα Ρίκα 7.15 0.75 52.52 7.673 5.819 6.271 
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Εκουαδόρ 11.16 -0.60 33.63 7.902 3.816 5.09 

Νεπάλ 11.16 -0.62 30 7.23 5.91 4.71 

Ελ Σαλβαδόρ 11.16 0.04 46.54 9.644 5.427 6.619 
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Δημοκρατία 
4.75 -0.17 39.21 7.833 5.853 5.428 

Αλγερία 3.46 -0.54 45.97 5.855 4.241 5.356 

Τσαντ 4.61 -1.18 17.72 5.38 5.98 3.58 

Αιθιοπία 28.59 -0.86 42.48 5.54 7.17 5.68 

Γκάνα 3.14 -0.05 48.71 8.48 6.73 6.45 

Φίτζι -7.53 -0.44 10 8.60 9.40 8.42 

Χονγκ Κονγκ 0.62 1.50 81.7 9.224 8.146 8.238 

Ονδούρα 9.06 -0.29 50.11 9.67 5.63 5.99 

Ινδονησία 11.90 -0.68 42.52 7.52 4.808 5.163 

Ιράν 9.01 -1.28 39.45 6.521 2.518 5.245 

Ισραήλ 8.44 1.03 68.83 7.503 4.879 6.771 

Τζαμάικα -2.66 0.32 41.34 8.721 6.286 5.603 

Ιορδανία 18.41 0.31 53.42 9.28 8.27 6.32 

Καζακστάν 6.84 -0.74 56.07 9.424 6.426 5.489 

Κένυα 7.73 -0.25 41.71 8.91 7.60 5.84 

Λίβανο 25.46 -0.47 38.26 NA NA NA 

Σρι Λάνκα 14.59 0.12 39.98 7.419 5.615 5.477 

Μαρόκο 8.73 0.02 53.54 6.074 5.016 5.832 

Μολδαβία 13.70 -0.28 39.41 9.33 5.73 6.19 

Μαδαγασκάρη 9.51 -0.21 37.97 6.39 4.72 5.49 

Ομάν 12.08 0.62 63.85 8.782 7.385 6.521 

Μοζαμβίκη 8.82 -0.55 42.01 7.60 2.77 4.99 

Μαλάουι 18.20 -0.45 37.31 8.25 5.74 5.10 

Νιγηρία 3.23 -0.89 46 9.95 8.17 4.29 

Πακιστάν 5.24 -0.53 37.94 8.73 5.66 5.34 

Περού 9.11 0.24 47.7 7.288 6.47 5.572 

Φιλιππίνες 6.63 -0.12 57.5 9.25 5.92 5.63 

Συρία NA -1.31 38.24 5.71 5.23 5.01 

Παραγουάη 10.11 -0.56 38.94 7.327 2.947 5.144 

Κατάρ 14.73 0.15 76.77 NA NA NA 
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Σαουδική Αραβία 3.76 0.08 69.43 NA NA NA 

Σιγκαπούρη 3.45 1.89 87.57 9.244 6.993 8.423 

Σεϊχέλες -9.40 -0.23 45.29 NA NA NA 

Βόρεια Αφρική -0.23 0.60 60.29 9.315 5.808 6.33 

Κουβέιτ 0.21 0.30 75.55 9.588 7.151 6.687 

 

Πίνακας Α1.1 

Μεταβλητές Δείγμα Μέσος 
Τυπική  

Απόκλιση 

Ελάχιστη  

Τιμή 

Μέγιστη  

Τιμή 

Συσχέτιση 

 με τη  

μεταβλητή  

g 

g 99 4.04 8.02 -22.43 28.59 1 

EM 100 61.09 22.02 10 99.50 -0.47 

RQ 99 0.40 0.92 -1.67 1.92 -0.57 

CmR 95 8.39 1.16 5.38 9.97 -0.48 

LmR 94 5.87 1.43 2.51 9.40 -0.18 

BR 94 6.14 1.26 3.38 8.69 -0.54 

AG 100 100 7.74 -5.52 35.52 0.24 

logPOP 100 16.26 1.75 11.34 21 0.24 

logGDP 100 8.65 1.51 5.12 11.17 -0.58 

 

Πίνακας Α1* 

Χώρα 

Μέγιστη 

 Απώλεα  

2007-2017 (%) 

Ποιότητα  

Ρυθμιστικών 

 Θεσμών 

Αξιολόγηση 

 Δείκτη 

Euromoney 

Ρυθμίσεις  

Πιστωτικής  

Αγοράς 

Ρυθμίσεις  

Αγοράς  

Εργασίας 

Ρυθμίσεις  

για τις  

Επιχειρήσεις 

Ελλάδα -8.40 1.13 80.29 7.785 4.319 6.043 

Λουξεμβούργο -3.02 1.83 99.55 8.828 6.628 7.693 

Ολλανδία -3.38 1.87 92.97 9.212 6.368 7.484 

Αυστρία -1.94 1.67 92.37 9.145 4.568 7.959 

Πορτογαλία -4.40 1.47 83.63 7.397 4.893 6.373 

Φινλανδία -6.54 1.93 93.09 9.616 4.341 8.452 

Σουηδία -12.10 1.70 94 9.314 4.506 7.967 

Αγγλία -13.06 1.75 92.2 9.756 7.416 7.569 

Ισλανδία -30.71 1.55 90.19 9.497 8.103 8.694 

Τουρκία -11.47 0.08 49.35 6.639 3.127 6.655 

Νορβηγία -12.19 1.52 97.97 9.425 5.216 7.788 

Ελβετία -1.25 1.62 98.18 8.844 7.497 8.006 

ΗΠΑ -5.26 1.51 94.52 9.367 8.292 7.267 

Ιαπωνία -19.64 0.97 89.46 8.307 7.498 7.266 

Καναδάς -6.70 1.63 91.38 9.316 7.219 8.123 

Μεξικό -14.68 0.49 63.08 9.132 5.651 5.386 

Αυστραλία -6.30 1.64 90.03 9.495 7.06 7.795 

Νέα Ζηλανδία -8.98 1.69 88.06 9.979 7.748 8.227 

Ιταλία -3.63 1.15 84.91 8.653 5.955 5.914 

Ιρλανδία -9.40 1.64 92.96 8.326 6.451 7.678 

Ισπανία -3.33 1.41 88.66 9.326 5.127 6.117 

Γαλλία -2.84 1.25 90.73 9.131 5.645 7.425 

Βέλγιο -1.49 1.40 90.86 8.651 5.137 7.471 

Βουλγαρία 0.15 0.62 58.47 9.224 7.028 5.091 
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Τσεχία -7.82 1.12 70.24 8.857 6.068 5.721 

Δανία -4.27 1.74 94.32 9.391 7.707 8.229 

Γερμανία -3.96 1.60 90.97 7.748 3.986 7.683 

Εστονία -14.35 1.35 66.01 9.953 5.158 7.669 

Κροατία -6.31 0.19 60.86 8.802 5.569 5.55 

Κύπρος -6.92 1.24 74.98 9.186 2.903 5.329 

Λετονία -23.02 0.86 64.88 9.67 5.721 6.657 

Λιθουανία -17.62 0.98 63.82 9.57 4.931 6.843 

Ουγγαρία -12.81 1.21 69.08 9.007 5.887 6.653 

Μάλτα 0.16 1.11 78.32 9.317 6.914 4.818 

Πολωνία -13.40 0.67 67.8 8.351 5.608 5.136 

Ρουμανία -15.03 0.04 56.55 7.344 6.426 5.57 

Σλοβενία -4.70 0.81 81.75 8.651 6.529 6.409 

Σλοβακία -2.99 0.76 66.7 9.29 6.69 6.342 

ΠΓΔΜ -0.08 -0.10 44.57 8.927 6.064 6.426 

Μαυροβούνιο -3.39 -0.05 40 9.20 6.92 6.19 

Σερβία -9.04 -0.28 48.24 9.45 6.09 5.00 

Αλβανία -1.56 -0.37 37.84 7.116 4.984 5.308 

Νότια Κορέα -16.08 0.86 69.49 9.081 4.678 6.674 

Λευκορωσία -28.36 -1.67 32.93 NA NA NA 

Κίνα 1.14 -0.41 59.75 7.295 3.236 3.961 

Ρωσία -33.69 -0.30 58.45 7.99 5.439 3.929 

Ινδία -1.17 -0.38 62.4 7.12 7.25 4.81 

Αργεντινή -7.90 -0.84 38.42 6.705 4.061 4.048 

Βραζιλία -26.61 0.26 52.83 5.741 4.128 4.203 

Ηνωμένα  

Αραβικά Εμιράτα 
-19.62 0.97 77.44 7.787 7.15 7.401 

Αρμενία -25.84 0.13 37.71 8.589 5.653 4.864 

Αζερμπαϊτζάν -29.46 -0.46 50.01 7.64 6.36 5.19 

Μπαγκλαντές 3.67 -0.95 37.18 8.21 6.44 4.85 

Μπαχρέιν -10.78 0.96 70.38 9.112 7.349 5.4 

Μπαχάμες -5.16 1.35 74.13 9.563 NA NA 

Βοσνία Ερζεγοβίνη -12.65 -0.55 35.5 9.33 6.96 4.70 

Δημοκρατία της  

Κεντρικής Αφρικής 
-30.01 NA 11.12 7.08 4.47 5.40 

Χιλή -6.39 1.50 68.05 9.225 7.945 7.562 

Καμερούν -11.52 -0.83 35.23 7.33 7.30 3.39 

Κολομβία -22.91 -0.04 49.01 8.543 3.551 6.069 

Κόστα Ρίκα -0.16 0.75 52.52 7.673 5.819 6.271 

Αίγυπτος -29.30 -0.45 50.26 6.1 3.673 5.032 

Εκουαδόρ -2.39 -0.60 33.63 7.902 3.816 5.09 

Νεπάλ -2.39 -0.62 30 7.23 5.91 4.71 

Ελ Σαλβαδόρ -2.39 0.04 46.54 9.644 5.427 6.619 

Δομινικανή  

Δημοκρατία 
0.18 -0.17 39.21 7.833 5.853 5.428 

Αλγερία -22.41 -0.54 45.97 5.855 4.241 5.356 

Τσαντ -21.09 -1.18 17.72 5.38 5.98 3.58 

Αιθιοπία -7.71 -0.86 42.48 5.54 7.17 5.68 

Γκάνα -18.23 -0.05 48.71 8.48 6.73 6.45 

Φίτζι -18.52 -0.44 10 8.60 9.40 8.42 

Χονγκ Κονγκ -2.38 1.50 81.7 9.224 8.146 8.238 

Ονδούρα -0.15 -0.29 50.11 9.67 5.63 5.99 

Ινδονησία -3.36 -0.68 42.52 7.52 4.808 5.163 
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Ιράν -21.94 -1.28 39.45 6.521 2.518 5.245 

Ισραήλ -3.90 1.03 68.83 7.503 4.879 6.771 

Τζαμάικα -11.98 0.32 41.34 8.721 6.286 5.603 

Ιορδανία 3.03 0.31 53.42 9.28 8.27 6.32 

Καζακστάν -25.54 -0.74 56.07 9.424 6.426 5.489 

Κένυα 3.13 -0.25 41.71 8.91 7.60 5.84 

Λίβανο 1.04 -0.47 38.26 NA NA NA 

Σρι Λάνκα 1.50 0.12 39.98 7.419 5.615 5.477 

Μαρόκο -8.45 0.02 53.54 6.074 5.016 5.832 

Μολδαβία -18.41 -0.28 39.41 9.33 5.73 6.19 

Μαδαγασκάρη -9.16 -0.21 37.97 6.39 4.72 5.49 

Ομάν -20.55 0.62 63.85 8.782 7.385 6.521 

Μοζαμβίκη -25.56 -0.55 42.01 7.60 2.77 4.99 

Μαλάουι -24.67 -0.45 37.31 8.25 5.74 5.10 

Νιγηρία -18.54 -0.89 46 9.95 8.17 4.29 

Πακιστάν -1.13 -0.53 37.94 8.73 5.66 5.34 

Περού -5.54 0.24 47.7 7.288 6.47 5.572 

Φιλιππίνες -3.36 -0.12 57.5 9.25 5.92 5.63 

Συρία 21.21 -1.31 38.24 5.71 5.23 5.01 

Παραγουάη -13.91 -0.56 38.94 7.327 2.947 5.144 

Κατάρ -20.16 0.15 76.77 NA NA NA 

Σαουδική Αραβία -17.44 0.08 69.43 NA NA NA 

Σιγκαπούρη -2.38 1.89 87.57 9.244 6.993 8.423 

Σεϊχέλες -12.38 -0.23 45.29 NA NA NA 

Βόρεια Αφρική -9.45 0.60 60.29 9.315 5.808 6.33 

Κουβέιτ -29.55 0.30 75.55 9.588 7.151 6.687 

 

Πίνακας Α1*.1 

Μεταβλητές Δείγμα Μέσος 
Τυπική  

Απόκλιση 

Ελάχιστη  

Τιμή 

Μέγιστη  

Τιμή 

Συσχέτιση  

με τη  

μεταβλητή  

ming 

ming 100 -10.25 8.02 -33.69 21.21 1 

EM 100 61.09 22.02 10 99.50 -0.12 

RQ 99 0.40 0.92 -1.67 1.92 -0.10 

CmR 95 8.39 1.16 5.38 9.97 -0.23 

LmR 94 5.87 1.43 2.51 9.40 -0.23 

BR 94 6.14 1.26 3.38 8.69 -0.13 

AG 100 100 7.74 -5.52 35.52 -0.47 

logPOP 100 16.26 1.75 11.34 21 0.04 

logGDP 100 8.65 1.51 5.12 11.17 -0.05 

 

Πίνακας Α1** 

Χώρα 
Χρόνια  

Ύφεσης 

Ποιότητα  

Ρυθμιστικών  

Θεσμών 

Αξιολόγηση  

δείκτη  

Euromoney 

Ρυθμίσεις  

Πιστωτικής  

Αγοράς 

Ρυθμίσεις  

Αγοράς  

Εργασίας 

Ρυθμίσεις  

για τις  

Επιχειρήσεις 

Ελλάδα 8 1.13 80.29 7.785 4.319 6.043 

Λουξεμβούργο 1 1.83 99.55 8.828 6.628 7.693 

Ολλανδία 1 1.87 92.97 9.212 6.368 7.484 
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Αυστρία 1 1.67 92.37 9.145 4.568 7.959 

Πορτογαλία 3 1.47 83.63 7.397 4.893 6.373 

Φινλανδία 1 1.93 93.09 9.616 4.341 8.452 

Σουηδία 4 1.70 94 9.314 4.506 7.967 

Αγγλία 6 1.75 92.2 9.756 7.416 7.569 

Ισλανδία 3 1.55 90.19 9.497 8.103 8.694 

Τουρκία 4 0.08 49.35 6.639 3.127 6.655 

Νορβηγία 6 1.52 97.97 9.425 5.216 7.788 

Ελβετία 4 1.62 98.18 8.844 7.497 8.006 

ΗΠΑ 7 1.51 94.52 9.367 8.292 7.267 

Ιαπωνία 10 0.97 89.46 8.307 7.498 7.266 

Καναδάς 7 1.63 91.38 9.316 7.219 8.123 

Μεξικό 7 0.49 63.08 9.132 5.651 5.386 

Αυστραλία 3 1.64 90.03 9.495 7.06 7.795 

Νέα Ζηλανδία 3 1.69 88.06 9.979 7.748 8.227 

Ιταλία 3 1.15 84.91 8.653 5.955 5.914 

Ιρλανδία 3 1.64 92.96 8.326 6.451 7.678 

Ισπανία 4 1.41 88.66 9.326 5.127 6.117 

Γαλλία 1 1.25 90.73 9.131 5.645 7.425 

Βέλγιο 1 1.40 90.86 8.651 5.137 7.471 

Βουλγαρία 0 0.62 58.47 9.224 7.028 5.091 

Τσεχία 4 1.12 70.24 8.857 6.068 5.721 

Δανία 1 1.74 94.32 9.391 7.707 8.229 

Γερμανία 1 1.60 90.97 7.748 3.986 7.683 

Εστονία 1 1.35 66.01 9.953 5.158 7.669 

Κροατία 5 0.19 60.86 8.802 5.569 5.55 

Κύπρος 4 1.24 74.98 9.186 2.903 5.329 

Λετονία 2 0.86 64.88 9.67 5.721 6.657 

Λιθουανία 1 0.98 63.82 9.57 4.931 6.843 

Ουγγαρία 2 1.21 69.08 9.007 5.887 6.653 

Μάλτα 0 1.11 78.32 9.317 6.914 4.818 

Πολωνία 4 0.67 67.8 8.351 5.608 5.136 

Ρουμανία 1 0.04 56.55 7.344 6.426 5.57 

Σλοβενία 2 0.81 81.75 8.651 6.529 6.409 

Σλοβακία 1 0.76 66.7 9.29 6.69 6.342 

ΠΓΔΜ 1 -0.10 44.57 8.927 6.064 6.426 

Μαυροβούνιο 2 -0.05 40 9.20 6.92 6.19 

Σερβία 4 -0.28 48.24 9.45 6.09 5.00 

Αλβανία 1 -0.37 37.84 7.116 4.984 5.308 

Νότια Κορέα 4 0.86 69.49 9.081 4.678 6.674 

Λευκορωσία 4 -1.67 32.93 NA NA NA 

Κίνα 0 -0.41 59.75 7.295 3.236 3.961 

Ρωσία 4 -0.30 58.45 7.99 5.439 3.929 

Ινδία 1 -0.38 62.4 7.12 7.25 4.81 

Αργεντινή 3 -0.84 38.42 6.705 4.061 4.048 

Βραζιλία 7 0.26 52.83 5.741 4.128 4.203 

Ηνωμένα  

Αραβικά Εμιράτα 
4 0.97 77.44 7.787 7.15 7.401 

Αρμενία 3 0.13 37.71 8.589 5.653 4.864 

Αζερμπαϊτζάν 2 -0.46 50.01 7.64 6.36 5.19 

Μπαγκλαντές 0 -0.95 37.18 8.21 6.44 4.85 

Μπαχρέιν 3 0.96 70.38 9.112 7.349 5.4 

Μπαχάμες 5 1.35 74.13 9.563 NA NA 
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Βοσνία Ερζεγοβίνη 4 -0.55 35.5 9.33 6.96 4.70 

Δημοκρατία της  

Κεντρικής Αφρικής 
4 NA 11.12 7.08 4.47 5.40 

Χιλή 5 1.50 68.05 9.225 7.945 7.562 

Καμερούν 3 -0.83 35.23 7.33 7.30 3.39 

Κολομβία 7 -0.04 49.01 8.543 3.551 6.069 

Κόστα Ρίκα 1 0.75 52.52 7.673 5.819 6.271 

Αίγυπτος 6 -0.45 50.26 6.1 3.673 5.032 

Εκουαδόρ 2 -0.60 33.63 7.902 3.816 5.09 

Νεπάλ 2 -0.62 30 7.23 5.91 4.71 

Ελ Σαλβαδόρ 2 0.04 46.54 9.644 5.427 6.619 

Δομινικανή  

Δημοκρατία 
1 -0.17 39.21 7.833 5.853 5.428 

Αλγερία 4 -0.54 45.97 5.855 4.241 5.356 

Τσαντ 3 -1.18 17.72 5.38 5.98 3.58 

Αιθιοπία 3 -0.86 42.48 5.54 7.17 5.68 

Γκάνα 3 -0.05 48.71 8.48 6.73 6.45 

Φίτζι 3 -0.44 10 8.60 9.40 8.42 

Χονγκ Κονγκ 4 1.50 81.7 9.224 8.146 8.238 

Ονδούρα 1 -0.29 50.11 9.67 5.63 5.99 

Ινδονησία 4 -0.68 42.52 7.52 4.808 5.163 

Ιράν 3 -1.28 39.45 6.521 2.518 5.245 

Ισραήλ 5 1.03 68.83 7.503 4.879 6.771 

Τζαμάικα 5 0.32 41.34 8.721 6.286 5.603 

Ιορδανία 4 0.31 53.42 9.28 8.27 6.32 

Καζακστάν 4 -0.74 56.07 9.424 6.426 5.489 

Κένυα 0 -0.25 41.71 8.91 7.60 5.84 

Λίβανο 2 -0.47 38.26 NA NA NA 

Σρι Λάνκα 1 0.12 39.98 7.419 5.615 5.477 

Μαρόκο 2 0.02 53.54 6.074 5.016 5.832 

Μολδαβία 3 -0.28 39.41 9.33 5.73 6.19 

Μαδαγασκάρη 4 -0.21 37.97 6.39 4.72 5.49 

Ομάν 4 0.62 63.85 8.782 7.385 6.521 

Μοζαμβίκη 5 -0.55 42.01 7.60 2.77 4.99 

Μαλάουι 5 -0.45 37.31 8.25 5.74 5.10 

Νιγηρία 5 -0.89 46 9.95 8.17 4.29 

Πακιστάν 2 -0.53 37.94 8.73 5.66 5.34 

Περού 2 0.24 47.7 7.288 6.47 5.572 

Φιλιππίνες 2 -0.12 57.5 9.25 5.92 5.63 

Συρία 0 -1.31 38.24 5.71 5.23 5.01 

Παραγουάη 5 -0.56 38.94 7.327 2.947 5.144 

Κατάρ 4 0.15 76.77 NA NA NA 

Σαουδική Αραβία 4 0.08 69.43 NA NA NA 

Σιγκαπούρη 2 1.89 87.57 9.244 6.993 8.423 

Σεϊχέλες 3 -0.23 45.29 NA NA NA 

Βόρεια Αφρική 8 0.60 60.29 9.315 5.808 6.33 

Κουβέιτ 5 0.30 75.55 9.588 7.151 6.687 
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Πίνακας Α1**.1 

Μεταβλητές Δείγμα Μέσος 
Τυπική  

Απόκλιση 

Ελάχιστη  

Τιμή 

Μέγιστη  

Τιμή 

Συσχέτιση  

με τη  

μεταβλητή  

YoD 

YoD 100 -3.19 2.3 0 10 1 

EM 100 61.09 22.02 10 99.50 0 

RQ 99 0.40 0.92 -1.67 1.92 0.05 

CmR 95 8.39 1.16 5.38 9.97 0.12 

LmR 94 5.87 1.43 2.51 9.40 0.22 

BR 94 6.14 1.26 3.38 8.69 -0.06 

AG 100 100 7.74 -5.52 35.52 -0.03 

logPOP 100 16.26 1.75 11.34 21 0.17 

logGDP 100 8.65 1.51 5.12 11.17 0.15 

 

Πίνακας Α2 

Χώρα 

Μη 

εξυπηρετούμενα 

δάνεια % των 

συνολικών 

δανείων 

Ισοζύγιο 

Τρεχουσών 

Συναλλαγών 

% του ΑΕΠ 

Υποχρεώσεις 

των  

τραπεζών % 

των 

καταθέσεων 

τους 

Τραπεζική 

Μόχλευση % 

της καθαρής 

προστιθέμενης 

αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων 

Εξωτερικό 

Χρέος % 

Ακαθάριστου 

Εθνικού 

Εισοδήματος 

Συνολικό 

Χρέος % 

Ακαθάριστου 

Εθνικού 

Εισοδήματος 

Μεταβολή 

Συναλλαγματικών 

Ισοτιμιών για το 

2005-2006 

Αλβανία 0.800 -7.461 84.1 NA 26.639 1.946 -1.769 

Αργεντινή -0.743 2.794 75.02 NA 52.873 8.436 5.188 

Αρμενία 0.548 -2.395 97.14 NA 31.950 2.319 -9.099 

Αυστραλία -0.026 -6.079 97.24 3.734 NA NA 1.413 

Αυστρία 0.139 3.272 99.49 9.171 NA NA NA 

Αζερμπαϊτζάν NA 17.670 93.01 NA 15.288 1.540 -5.498 

Βέλγιο -0.720 1.841 99.72 13.168 NA NA NA 

Μπαγκλαντές 0 1.665 89.91 NA 26.575 0.941 7.160 

Μπαχρέιν NA 11.821 97.16 NA NA NA 0.000 

Μπαχάμες NA -13.806 98.07 NA NA NA 0.000 

Βοσνία 

Ερζεγοβίνη 
-1.400 -7.757 99.98 NA 64.992 2.940 -0.868 

Λευκορωσία -0.300 -3.756 92.40 NA 17.809 2.043 -0.430 

Βραζιλία 0.000 1.230 85.00 NA 18.290 5.859 -10.642 

Βουλγαρία 0.000 -17.179 96.39 NA 83.720 11.241 -0.944 

Δημοκρατία 

της Κεντρικής 

Αφρικής 

NA NA 48.09 NA 70.912 4.923 -0.868 

Καναδάς -0.1 1.368 97.72 1.880 NA NA -6.387 

Κίνα -1.500 4.525 98.82 NA 11.763 1.001 -2.696 

Χιλή -0.200 8.424 94.63 7.363 40 NA -5.269 

Καμερούν NA 0.999 80.75 NA 19.313 2.587 -0.868 

Κολομβία -0.030 -1.789 97.97 NA 24.417 1.717 1.737 

Κροατία -1.015 -6.434 99.98 NA NA NA -1.873 

Κόστα Ρίκα 0.000 -4.154 97.17 NA 31.947 3.584 7.015 

Κύπρος NA -6.270 94.06 NA NA NA -1.111 

Τσεχία -0.300 -2.570 98.83 12.393 NA NA -5.684 

Δανία 0 3.345 99.63 7.989 NA NA -0.836 

Δομινικανή 

Δημοκρατία 
-1.400 -3.378 58.39 NA 27.037 4.136 8.990 

Αλγερία NA 24.715 87.07 NA 5.261 11.949 -0.859 
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Εκουαδόρ -1.400 3.718 88.27 NA 45.182 9.899 0.000 

Αίγυπτος -8.300 2.452 70.12 NA 28.686 2.301 -0.790 

Εστονία 0.000 -15.241 99.97 8.123 NA NA -0.940 

Αιθιοπία NA -11.687 56.04 NA 14.963 0.915 0.371 

Φινλανδία -0.100 3.693 99.87 6.596 12.263 NA NA 

Φίτζι 2.455 -16.309 93.74 NA NA 0.478 2.378 

Γαλλία -0.500 0.022 99.59 9.546 NA NA NA 

ΠΓΔΜ -3.786 -0.416 95.74 NA 48.246 5.785 -0.978 

Γερμανία -0.700 5.705 99.85 14.855 NA NA NA 

Γκάνα -5.100 -5.174 69.08 NA 18.231 1.425 1.122 

Ελλάδα -0.900 -10.817 93.47 4.342 NA NA NA 

Χονγκ Κονγκ -0.300 12.688 87.79 NA 38.678 NA -0.122 

Ονδούρα -6.645 -3.529 98.35 NA NA 3.158 0.334 

Ουγκαρία 0.300 -7.042 77.42 6.802 NA NA 5.415 

Ινδονησία -0.800 2.979 77.42 NA 38.953 8.114 -5.620 

Ινδία -1.700 -1.010 99.99 NA NA 1.906 2.737 

Ιρλανδία -0.165 -3.386 99.99 14.628 NA NA NA 

Ιράν NA NA 90.06 NA 7.920 1.068 2.309 

Ισλανδία -0.900 -23.312 98.97 NA NA NA 11.429 

Ισραήλ -0.300 4.471 94.82 12.008 NA NA -0.711 

Ιταλία 1.268 -1.480 79.10 3.906 NA NA NA 

Τζαμάικα NA -9.935 89.76 NA 71.920 7.396 5.561 

Ιαπωνία 0.000 3.856 93.30 12.889 NA NA 0.000 

Ιορδανία -2.300 -11.463 99.42 NA 90.670 6.688 -5.110 

Καζακστάν NA -2.469 91.78 NA 104.023 20.208 5.517 

Κένυα 0.000 -1.976 91.78 NA 25.944 1.673 -4.571 

Κουβέιτ 0.500 44.620 99.95 NA NA NA -0.625 

Λετονία -0.200 -21.073 99.38 13.280 NA NA -0.763 

Λίβανο -2.900 -5.122 77.50 NA 109.799 20.364 0.000 

Λιθουανία 0.4 -10.932 99.96 9.129 NA NA -0.786 

Σρι Λάνκα NA -5.299 91.61 NA 42.499 3.427 3.399 

Λουξεμβούργο -0.100 9.929 NA 28.149 NA NA NA 

Μάλτα -0.930 -7.850 99.24 NA NA NA -1.412 

Μαρόκο -4.800 2.056 96.45 NA 26.288 4.988 -0.783 

Μολδαβία -0.900 -11.338 82.65 NA 68.827 8.967 4.218 

Μαδαγασκάρη NA -9.501 76.80 NA 28.091 1.117 6.953 

Μεξικό 0.279 -0.385 NA NA 18.066 8.255 0.012 

Μαυροβούνιο NA NA 98.78 NA 32.093 1.529 -0.868 

Μοζαμβίκη -0.400 -9.088 93.22 NA 36.367 0.615 10.146 

Μαλάουι NA -7.668 65.34 NA 21.984 1.777 14.857 

Ολλανδία 0 7.868 99.93 15.276 NA NA NA 

Νέα Ζηλανδία NA -7.061 97.72 NA NA NA 8.575 

Νιγηρία -12.300 25.110 86.27 NA 6.831 4.771 -1.998 

Νορβηγία -0.100 16.187 99.97 18.913 NA NA -0.453 

Νεπάλ NA 1.660 93.37 NA 37.36 1.559 1.945 

Νότια Κορέα -0.400 0.353 99.01 NA NA NA -6.769 

Ομάν -2.400 15.220 99.99 NA NA NA 0.000 

Πακιστάν -1.002 -4.915 83.19 NA 26.597 1.661 1.272 

Περού -2.200 3.241 100.00 NA 36.131 4.385 -0.662 

Φιλλιπίνες -2.500 5.697 92.66 NA 37.493 9.183 -6.846 

Πολωνία -3.600 -4.030 99.96 4.033 NA NA -4.090 

Πορτογαλία 0.000 -10.653 99.94 9.383 NA NA NA 

Παραγουάη -2.830 1.570 76.44 NA 102.572 4.721 -8.781 

Κατάρ NA NA 99.99 NA 45.187 NA 0.000 

Ρουμανία 0.400 -10.451 100.00 NA 32.385 7.236 -3.592 

Ρωσία -0.200 9.33 96.73 NA 13.883 4.986 -3.866 
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Σαουδική 

Αραβία 
0.100 NA NA NA NA 1.838 -0.056 

Σερβία 0.000 26.284 97.03 NA 65.859 7.125 0.648 

Σιγκαπούρη -1.000 25.129 97.26 NA NA NA -4.534 

Ελ Σαλβαδόρ 0.000 -4.785 90.81 NA 56.068 6.978 0.000 

Ισπανία -0.099 -8.995 98.90 8.509 NA NA NA 

Σλοβακία -1.800 -7.720 99.96 218.818 NA NA -4.259 

Σλοβενία 0 -1.758 99.65 11.888 NA NA -0.870 

Σουηδία -0.695 8.206 100.00 5.101 NA NA -1.269 

Ελβετία 0.457 14.397 99.64 NA NA NA 0.696 

Σεϋχέλες NA -13.161 76.62 NA NA NA 0.358 

Συρία NA 2.759 63.93 NA NA 0 0.000 

Τσαντ NA NA 61.49 NA 28.292 0.920 -0.868 

Τουρκία -1.419 -5.641 94.49 NA 38.615 7.516 6.317 

Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα 

-1.900 NA 99.86 NA NA NA 0.000 

Αγγλία -0.1 -3.131 99.55 43.801 NA NA -1.184 

ΗΠΑ 0.100 -5.817 91.50 6.479 NA NA 0.000 

Βόρεια Αφρική -0.700 -4.443 98.83 NA 22.282 2.776 6.482 

Σημείωση: Τα νούμερα του πίνακα είναι ποσοστά (%). 

Πίνακας Α2.1 

Μεταβλητές Δείγμα Μέσος Τυπική  

Απόκλιση 

Ελάχιστη  

Τιμή 

Μέγιστη  

Τιμή 

Συσχέτιση  

με τη  

μεταβλητή  

g 

gBnpL 79 -1 2.08 -12.3 2.45 -0.34 

CaB 91 -0.49 10.76 -23.31 44.62 0.12 

Bc 97 91.43 11.49 48.08 100 -0.38 

BL 30 18.07 38.77 1.88 218.08 0.26 

ED 53 38.64 25.48 5.26 109.08 0.17 

D 54 4.71 4.34 0 20.36 0.03 

gER 88 0.05 4.43 -10.64 14.85 -0.04 

Σημείωση: Τα νούμερα του πίνακα είναι ποσοστά (%). 

 


