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Περίληψη 

Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής 

οικονομίας και τα επιτεύγματά της, όπως η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, η ταχεία 

και σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η υποχώρηση της διαφοράς 

απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και η σταδιακή εμφάνιση ορισμένων ενδείξεων 

ανάκαμψης. Ωστόσο, τόσο το οικονομικό όσο  και το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής 

αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια σφαιρική αποτίμησή 

του μέσα από μια διαφορετική ανάγνωση του όρου success story. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Λιτότητα, Ύφεση, Ανεργία, Δημοσιονομική Προσαρμογή, Success Story 
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S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 

 

Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής 

οικονομίας και τα επιτεύγματά της, τα τελευταία χρόνια. Οι αφηγητές της επικαλούνται, 

κυρίως, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, την ταχεία και σημαντική μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, την υποχώρηση της διαφοράς απόδοσης των ελληνικών 

ομολόγων, τη σταδιακή εμφάνιση ορισμένων ενδείξεων ανάκαμψης και την αντικατάσταση 

του Grexit από το Greekovery. 

Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα από το 2010 έχουν 

συμβάλλει στην επίτευξη μιας εντυπωσιακής δημοσιονομικής προσαρμογής, τόσο ως προς 

το μέγεθος, όσο και ως προς την ταχύτητα επίτευξής της. Μεταξύ των ετών 2009-2013, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 11 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (από το 

15,7% στο 3,4% του ΑΕΠ), ενώ,   η εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει ως αποτέλεσμα την 

επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος μεγαλύτερου από 810 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι 

διεθνείς αναφορές (πολιτικές και οικονομικές) στο ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από τη 

ζώνη του ευρώ, δηλαδή στο Grexit, έχουν περιορισθεί σημαντικά.  

Ωστόσο, το κόστος, κοινωνικό και οικονομικό, αυτής της ιστορίας επιτυχίας (success story) 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την περιγραφή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος ο 

τίτλος της, διαβάζοντάς τον, όμως, ως το αρκτικόλεξο των παρακάτω λέξεων και εννοιών:   

 
Snow-ball Effect (αποτέλεσμα  

χιονοστιβάδας) 

Unemployment (ανεργία) 

Consumption (κατανάλωση) 

Credit (πίστωση) 

External Balance (εξωτερικό ισοζύγιο) 

Security (ασφάλεια) 

Savings (αποταμιεύσεις) 
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Snow- ball Effect (αποτέλεσμα χιονοστιβάδας) 

Το αποτέλεσμα χιονοστιβάδας είναι η αύξηση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, που 

οφείλεται στο γεγονός ότι το χρέος συσσωρεύεται με ρυθμό υψηλότερο από αυτόν με τον 

οποίον αυξάνεται το παραγόμενο προϊόν μιας οικονομίας. Το πρόσημο, αλλά και ο ρυθμός 

συσσώρευσης του χρέους, εκφραζόμενο ως προς το ΑΕΠ, εξαρτάται από το ρυθμό 

μεταβολής του χρέους (αριθμητής),  το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ (παρανομαστής) και το 

πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο1. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του χρέους προκύπτει 

από το ονομαστικό επιτόκιο που δανείζεται μία κυβέρνηση, ενώ ο ρυθμός μεταβολής του 

ΑΕΠ είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας.  Όταν ο ρυθμός μεγέθυνσης υπολείπεται 

του ονομαστικού επιτοκίου, το ποσοστό του χρέους ως προς ΑΕΠ αυξάνεται, καθώς ο 

αριθμητής του κλάσματος μεγεθύνεται με αναλογικά μεγαλύτερο ρυθμό από τον 

παρανομαστή του. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να 

μειωθεί, με την προϋπόθεση όμως ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι 

πλεονασματικό. Μάλιστα, το ύψος του πλεονάσματος θα πρέπει να υπερκαλύπτει τη 

συσσώρευση του χρέους που οφείλεται στο γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

υπολείπεται του ρυθμού αύξησης του χρέους. 

Βασικός στόχος των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται στην 

ελληνική οικονομία είναι η μείωση του δημόσιου χρέους, ώστε να καταστεί βιώσιμο. Το 

2009 το δημόσιο χρέος ήταν 129,7 % του ΑΕΠ, το 2011 ανήλθε σε 170,3%, το 2013 εκτιμάται 

ότι θα αυξηθεί περαιτέρω σε 175,5%, ενώ από το 2014 αναμένεται να ακολουθήσει πτωτική 

πορεία, ώστε το 2016 να προσεγγίσει το 161,4% του ΑΕΠ (γράφημα 1).  

Πρόκειται για μια δυσμενή εξέλιξη, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα δημοσιονομικής 

προσαρμογής, το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, αλλά και την επαναγορά μέρους του 

χρέους από την ελληνική κυβέρνηση. Στην Ελλάδα, από το 2008 ο ρυθμός οικονομικής 

μεγέθυνσης παραμένει αρνητικός. Δεδομένου ότι τα επιτόκια δανεισμού των ελληνικών 

κυβερνήσεων ήταν θετικά, εκτιμάται ότι από το 2008, το χρέος αυξήθηκε σε ετήσια βάση 

μεταξύ 5% έως 15% του ΑΕΠ,  λόγω της ύφεσης (Χριστοδουλάκης, 2013).  

Μεταξύ των υποθέσεων, στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις για την εξέλιξη του χρέους 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες (European Commission, 2013α): α) ο ρυθμός μεγέθυνσης 

της ελληνικής οικονομίας το 2014 θα προσεγγίσει το 0,6%, το 2015 το  2,9% και το 2016 το 

3,7%  και β) το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014 θα αντιστοιχεί σε 1,5% του ΑΕΠ,  το 2015 σε  

3%  και  το 2015 σε 4,5% του ΑΕΠ.   

 

 

                                                           
1
 Αναλυτικότερα, η μεταβολή του χρέους μεταξύ δύο ετών (t-1, t) προκύπτει από την ακόλουθη σχέση 

(βλ. Χαρδούβελης, 2011:9):  Δ(Dt/Yt)=-(PBt/Yt)+[(Dt-1/Yt-1)(it-yt)/(1+yt)]+(SFt/Yt). Όπου D το δημόσιο 
χρέος, Y το ονομαστικό ΑΕΠ, y ο ρυθμός μεταβολής του, PB το πρωτογενές ισοζύγιο της κυβέρνησης, 
SF η δημοσιονομική προσαρμογή και i το μέσο σταθμικό ονομαστικό επιτόκιο του δημόσιου χρέους.  
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Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις στόχος του προγράμματος είναι το 2020 το δημόσιο 

χρέος να μειωθεί σε 124% του ΑΕΠ. Ωστόσο, οι υποθέσεις αυτές αμφισβητούνται και 

χαρακτηρίζονται ως αισιόδοξες, τόσο από ερευνητές, όσο και από διεθνείς οργανισμούς 

(OECD2 2013, Χριστοδουλάκης, 2013). Όσο η οικονομία βρίσκεται σε φάση ύφεσης ή ακόμα 

και επίτευξης θετικών αλλά ισχνών ρυθμών ανάπτυξης η μείωση του δημόσιου χρέους 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, στο βαθμό που το δημόσιο χρέος συσσωρεύεται με 

ταχύτερο ρυθμό από το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ.   

 

Γράφημα 1: Η εξέλιξη δημοσιονομικών μεγεθών της Ελλάδας  
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Πηγή: European Commission, 2013α. 

 

Unemployment (ανεργία) 

Η πλέον επώδυνη, ίσως, επίπτωση της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι η αύξηση της ανεργίας.  Το 2009, το ποσοστό ανεργίας 

ήταν 9,5% του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών, το 2011 αυξήθηκε σε 17,7%, το 2012 ανήλθε 

σε 24,3%, ενώ τον Οκτώβριο του 2013, ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε το 1.387.000 

άτομα (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Μεταξύ των ετών 2009-2012, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

αυξήθηκε από 13,2% σε 28,1%, ενώ των ανδρών από 6,9% σε 21,4%. Την ίδια περίοδο, 

σημαντική αύξηση σημείωσε το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των 

ανέργων από 40,8% σε 59,3% (γράφημα 2). Το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε ορισμένες 

περιφέρειες της χώρας, όπως την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, οι άνεργοι ως 

                                                           
2
 Στην έκθεσή του ο OECD προβλέπει ότι το χρέος το 2020 θα είναι λίγο μικρότερο από 160%. Η 

διαφορά στις προβλέψεις εντοπίζεται κυρίως στο μέσο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ 
(OECD, 2013: 21-23).   
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ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 15-74 ετών, προσέγγισε ή ξεπέρασε το 30% (ΕΛΣΤΑΤ, 

2013). 

 

  Γράφημα 2: Η εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα (2005-2012, % πληθυσμού 15-64) 

 

Πηγή: European Commission 

 

Παράλληλα με την αύξηση της ανεργίας καταγράφεται σημαντική πτώση της  απασχόλησης 

από 61,2%, το 2009, σε 51,3% το 2012 (Eurostat), αλλά και επέκταση των ευέλικτων 

μορφών απασχόλησης. Το 2010 αυξήθηκαν οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που 

μετατράπηκαν σε συμβάσεις ευέλικτης απασχόλησης κατά 54,6%, το 2011 κατά 124,5% και 

το 2012 κατά 43,3%. Την ίδια περίοδο, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μειώθηκαν 

κατά 21,5% το 2010, κατά 21,4% το 2011 και κατά 18,4% το 2012 (ΣΕΠΕ, 2013: 55).  Κατά το 

διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2013, το 70% των απασχολουμένων με συμβάσεις 

ιδιωτικού δικαίου απασχολούνταν περισσότερες από 35 ώρες  εβδομαδιαίως, το 14,2% 

εργαζόταν μεταξύ 10 και 20 ωρών και το 10,5% μεταξύ 20,1 και 35 ωρών (Υπουργείο 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2013).   

Η παραμονή της οικονομίας σε κατάσταση ύφεσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια 

αισιοδοξίας, όσον αφορά τη βελτίωση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Η 

παρατεταμένη παραμονή των ανέργων σε καθεστώς ανεργίας, η απαξίωση των προσόντων 

τους και η πιθανή αναντιστοιχία των προσόντων τους με αυτά που απαιτούνται για την 

κάλυψη κενών θέσεων εργασίας μπορούν να  καταστήσουν το υψηλό ποσοστό ανεργίας 

ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα να μην αρκεί η επίτευξη 

θετικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας για τη μείωση της ανεργίας.  
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Consumption (κατανάλωση) 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική πτώση της εγχώριας καταναλωτικής 

δαπάνης, κυρίως του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα.  Από το 2010, η 

καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών έχει μειωθεί κατά 17,9 δις. ευρώ, η δημόσια 

κατανάλωση κατά 2,8 δις. ευρώ (ΙΟΒΕ, 2013α: 44). Η μείωση των δημοσίων δαπανών, η 

αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των εισοδημάτων, η αύξηση των έμμεσων φόρων, η 

αύξηση της ανεργίας, η απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος, η αβεβαιότητα των 

καταναλωτών για τη μελλοντική εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματός τους, αλλά και η 

μείωση των αμοιβών των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν ως 

συνέπεια την πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος, με τη σειρά της, περιορίζει την κατανάλωση και δημιουργεί 

πιέσεις στην εγχώρια ζήτηση, εγκλωβίζοντας την οικονομία σε κατάσταση ύφεσης, 

δεδομένου ότι η εξωτερική ζήτηση για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα δεν φαίνεται, 

προς το παρόν, ικανή να την ωθήσει σε τροχιά ανάκαμψης. 

Είναι γεγονός ότι η εγχώρια καταναλωτική δαπάνη, στηριζόμενη στο δανεισμό 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πριν το 2009, ήταν ιδιαίτερα υψηλή και 

αποτελούσε τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Δεδομένου, όμως, ότι η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί βασικό συστατικό 

στοιχείο του παραγόμενου προϊόντος, η ανάκαμψη της οικονομίας  προϋποθέτει 

την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών (ΙΟΒΕ, 2013: 8). 

 

Γράφημα 3: Η εξέλιξη της τελικής καταναλωτικής δαπάνης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

και της συνολικής εγχώριας ζήτησης (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, τιμές 2005) 

 

Πηγή: European Commission, (2013), European Economy, Autumn-Statistical Annex 
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Credit (πίστωση) 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης ο τραπεζικός δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε 

σημαντικά. Όπως προκύπτει από το γράφημα 4, από τον Ιανουάριο του 2010 οι ροές των 

δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα καταγράφουν, σχεδόν συνεχή, αρνητική μεταβολή, με 

αποτέλεσμα τα υπόλοιπα των δανείων να μειωθούν από 227.215 εκατ. ευρώ σε 218.853 

εκατ. ευρώ.  

Στην υποχώρηση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μέσω 

τραπεζικού δανεισμού συνετέλεσαν οι απώλειες που υπέστησαν οι τράπεζες λόγω του 

κουρέματος της αξίας των ελληνικών ομολόγων, αλλά και η εκροή καταθέσεων. Σημαντικό 

ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε και η αύξηση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων από 7,7% 

του συνόλου των χορηγήσεων που ήταν το 2009 σε 17,2%, το 2012 (στοιχεία IMF, Financial 

Soundness Indicators).   

Παράγοντας  μείωσης των χορηγούμενων δανείων θα μπορούσε να θεωρηθεί και η 

υποχώρηση της ζήτησής τους εκ μέρους των επιχειρήσεων λόγω της, απροθυμίας τους να 

επενδύσουν σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας.   

 

Γράφημα 4: Ροές καταθέσεων και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα1 (εκτός της 

Τράπεζας της Ελλάδος) και δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα2 (ροές περιόδου σε 

εκατ. Ευρώ)  

 
 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  
1
 Οι ροές προκύπτουν από τις μεταβολές των υπολοίπων διορθωμένες για τις συναλλαγματικές 

διαφορές και τις αναταξινομήσεις. 
2
 Οι ροές προκύπτουν από τις μεταβολές των υπολοίπων διορθωμένες για τις διαγραφές δανείων, 

απομειώσεις αξίας χρεογράφων, τις συναλλαγματικές 
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Η αποκατάσταση της τραπεζικής πίστωσης θεωρείται κρίσιμης σημασίας παράγοντας για 

την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στο βαθμό που θα συμβάλλει στην αύξηση της 

κατανάλωσης, αλλά κυρίως των επενδύσεων. Όπως προκύπτει από το γράφημα 5 οι 

επενδύσεις στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται, κυρίως, μέσω του τραπεζικού δανεισμού, αλλά 

και ιδίας χρηματοδότησης από κεφάλαια των επιχειρήσεων. Μία εκ των επιπτώσεων της 

πιστωτικής συρρίκνωσης είναι η πτώση και των πραγματικών επενδύσεων από 19,9% του 

ΑΕΠ, το 2008, σε 11,2%, το 2012. Σημειώνεται, ότι ενώ στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των 

επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα αφορούσε, κυρίως, την αγορά κατοικιών, μεγάλη πτώση 

έχουν υποστεί και οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες μετά την αφαίρεση των 

αποσβέσεων είναι, πλέον, αρνητικές (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β:67).   

Γράφημα 5: Χρηματοδότηση και επενδύσεις ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

μη-χρηματοπιστωτικού τομέα) στην Ελλάδα (% ΑΕΠ) 

 
 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2013) 
Καθαρές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις: Αφορούν κυρίως χρηματοδότηση από πόρους των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ 
Αποταμίευση και εσωτερική χρηματοδότηση: Αφορά το σύνολο της ακαθάριστης 
αποταμίευσης των νοικοκυριών (προ αποσβέσεων και μετά από φόρους) και του 
ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος (προ αποσβέσεων και μετά από φόρους) των μη 
χρηματοοικονομικών εταιριών. 
Πραγματικές επενδύσεις: Ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των  
επενδύσεων για κατασκευή κατοικίας και αγορά γης. 
 
 

Η ανάπτυξη χωρίς τραπεζικό δανεισμό δεν είναι ανέφικτη, αρκεί να πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στην τόνωση της συνολικής ζήτησης και της συνολικής  
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προσφοράς3. Η ύπαρξη αναξιοποίητων παραγωγικών συντελεστών μπορεί να βελτιώσει τις 

αναπτυξιακές προοπτικές μιας οικονομίας, ακόμα και αν ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα 

από τις τράπεζες είναι εξαιρετικά περιορισμένος, στο βαθμό που είναι άμεσα διαθέσιμοι 

για αξιοποίηση. Η βελτίωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, ο εξωτερικός προσανατολισμός της πριν από την κρίση ή κατά τη 

διάρκεια αυτής εξαιτίας μιας πιθανής αναδιάρθρωσης της οικονομίας και η άσκηση 

χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής μπορούν να τονώσουν τη συνολική ζήτηση της 

οικονομίας, καθιστώντας πιθανότερη την ανάκαμψή της ακόμα και όταν ο τραπεζικός 

δανεισμός είναι περιορισμένος. Παράλληλα, η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών 

χρηματοδότησης επενδύσεων, όπως η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό για την 

πραγματοποίηση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ή η εκμετάλλευση των ιδίων κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, όταν ο τραπεζικός 

τομέας δεν χρηματοδοτεί τον ιδιωτικό για την πραγματοποίηση επενδύσεων.   

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, όσον αφορά 

το δανεισμό του ιδιωτικού τομέα δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, θα πρέπει να διερευνηθεί 

αν και κατά πόσο οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ωθήσουν την οικονομία σε 

ταχείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ η οικονομία φαίνεται να ανακτά την 

ανταγωνιστικότητα που είχε απολέσει τα προηγούμενα χρόνια και οι εξαγωγές της να 

ενισχύονται, η όποια αύξηση της εξωτερικής ζήτησης δεν φαίνεται ικανή να αντισταθμίσει 

τη  μεγάλη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης. Παράλληλα, η ασκούμενη δημοσιονομική 

πολιτική, που κάθε άλλο παρά επεκτατική είναι, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, καθιστά 

κομβικό το ρόλο του τραπεζικού δανεισμού στην ανάκαμψη της οικονομίας.       

External Balance (εξωτερικό ισοζύγιο)   

Η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της 

αφήγησης μιας ιστορίας επιτυχίας, δεδομένου ότι από το 2010 έως το 2013, το έλλειμμά 

του περιορίστηκε από 10,1% σε 1,0% του ΑΕΠ. Όμως, όπως φαίνεται από το γράφημα 6, η 

σημαντική μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών προήλθε, κυρίως, από τη 

μείωση των εισαγωγών, παρά από την αύξηση των εξαγωγών. Την περίοδο 2010-2013, οι 

εισαγωγές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,3%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 

των εξαγωγών ήταν 1,9%.  

 

                                                           
3
 Στην ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής αναφέρονται όλες οι συνθήκες που καθιστούν 

πιθανότερη την ανάκαμψη μιας οικονομία μετά από μια κρίση χωρίς τραπεζικό δανεισμό (Τράπεζα 
της Ελλάδος, 2013β:74-75).   
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Γράφημα 6: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές και εξαγωγές  

 
Πηγή: IMF 
Τα στοιχεία για το 2013 είναι προβλέψεις.  
 

 

Η μείωση των εισαγωγών, κατά την περίοδο 2010-2013, οφείλεται, πρωτίστως, στην 

υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται 

κατά την περίοδο αυτή. Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στην 

αγορά εργασίας με στόχο, κυρίως, τη μείωση του κόστους εργασίας, η αύξηση των 

εξαγωγών είναι περιορισμένη.    

Η τόνωση των εξαγωγών μπορεί να προέλθει από τη βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή/και τη μείωση του κόστους παραγωγής τους. Η 

βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων είναι συνάρτηση παραγόντων, όπως 

η τεχνολογία παραγωγής και η έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν έχουν εφαρμοστεί 

πολιτικές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Όσον αφορά το κόστος 

παραγωγής, είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 2010-2013 εφαρμόστηκαν μεταρρυθμίσεις 

που στόχο είχαν τη μείωση του κόστους εργασίας. Ωστόσο, δεν εφαρμόστηκαν ανάλογες 

παρεμβάσεις που θα συνέβαλλαν στον περιορισμό και άλλων συστατικών στοιχείων του 

κόστους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι το κόστος του κεφαλαίου 

και της ενέργειας4.  

                                                           
4
 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2013, το μέσο πραγματικό επιτόκιο 

δανεισμού προσέγγισε το 7,5%, που είναι και το υψηλότερο από τη στιγμή που η Ελλάδα εισήλθε στη 
ζώνη του ευρώ (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β: 103). Σημαντικά υψηλότερο είναι και το κόστος 
δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι τον Δεκέμβριο του 2013, το μέσο 
επιτόκιο δανεισμού μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα για δάνειο έως 1 εκατ. ευρώ 
(κυμαινόμενο επιτόκιο ή σταθερό μέχρι ένα έτος) ανερχόταν σε 6,06% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. 
ευρώ σε 4,73%, όταν σε επίπεδο ευρωζώνης τα αντίστοιχα μέσα επιτόκια ήταν 3,79% και 2,29% 
αντίστοιχα.   
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Security (ασφάλεια)   

Είναι σημαντικό για μια οικονομία, τα μέλη του εργατικού δυναμικού της, να αισθάνονται 

ασφάλεια σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης και του εισοδήματός τους, που μεταξύ 

άλλων ευνοούν τον οικονομικό προγραμματισμό των νοικοκυριών και την κατανάλωσή 

τους. Αντιθέτως, η ύπαρξη πηγών ανασφάλειας και αβεβαιότητας σχετικά με τη μελλοντική 

εξέλιξη της απασχόλησης των εργαζομένων και ιδίως του εισοδήματος των νοικοκυριών 

μπορούν, μεταξύ άλλων, να αναβάλλουν την πραγματοποίηση καταναλωτικών δαπανών, 

δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.     

Ειδικότερα για τους εργαζομένους, η ασφάλεια αυτή απορρέει από τη διατήρηση της θέσης 

εργασίας τους, η οποία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της 

απασχόλησης, ή από την παραμονή τους σε καθεστώς απασχόλησης (χωρίς αυτό να 

προϋποθέτει την παραμονή τους σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας). Η ασφάλεια του 

εισοδήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα των εργαζομένων να διατηρήσουν ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο εισοδήματος, ανεξαρτήτως αν αυτό προέρχεται από την εργασία ή 

από το σύστημα προστασίας τους έναντι του κινδύνου της ανεργίας.  

Οι ασθενείς επιδόσεις της αγοράς εργασίας καθιστούν ανασφαλείς τους εργαζομένους 

όσον αφορά την απασχόληση και το εισόδημά τους. Όπως προκύπτει από το γράφημα 7, 

από το πρώτο τρίμηνο του 2010 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2013, ο αριθμός των 

απασχολούμενων έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί ο αριθμός των 

ατόμων που απασχολούνται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, αλλά και την αύξηση του μέσου χρόνου 

παραμονής των ανέργων σε καθεστώς ανεργίας, περισσότερο από έναν μήνα, 

προσεγγίζοντας, πλέον, τους εννιά (ILO, 2014: 25), δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας 

όσον αφορά την παραμονή των μελών του εργατικού δυναμικού σε καθεστώς (κανονικής) 

απασχόλησης.  Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης της εταιρείας 

Randstad, σύμφωνα με τα οποία, το πρώτο τρίμηνο του 2012, το 48% των ερωτηθέντων 

εργαζομένων ήταν ανασφαλείς όσον αφορά τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους, 

ποσοστό που αυξήθηκε σε 50% το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Πρόκειται μάλιστα για το 

υψηλότερο ποσοστό σε ευρωπαϊκό και το δεύτερο υψηλότερο σε παγκόσμιο επίπεδο 

(Randstad, 2012 και 2013). Παρόμοια εικόνα αποτυπώνεται και από την έρευνα 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης που διεξάγει το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο των ερευνών οικονομικής 

συγκυρίας, σύμφωνα με την οποία, το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου του 2013, το 85% 

των καταναλωτών ανέμενε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια του επόμενου 

έτους (ΙΟΒΕ, 2013β:33).  

Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην αγορά εργασίας, ιδίως αυτές που 

αφορούν την απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπουν την προστασία της 

απασχόλησης, δεν ευνοούν την ασφάλεια της θέσης εργασίας, δεδομένου ότι 

διευκολύνουν τις απολύσεις. Βέβαια, υποστηρίζεται ότι η απορρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου προστασίας της απασχόλησης μπορεί να διευκολύνει τις ροές από την ανεργία 

προς την απασχόληση, καθιστώντας λιγότερο διστακτικούς τους εργοδότες, όσον αφορά 

την πρόσληψη εργαζομένων. Ωστόσο, σε συνθήκες καθηλωμένης ζήτησης εργασίας, η  
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απορρύθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της απασχόλησης δεν αρκεί για την 

αύξηση των ροών αυτών.       

Θα μπορούσε να προστεθεί ένας ακόμα παράγοντας που δεν ευνοεί την ύπαρξη συνθηκών 

εισοδηματικής ασφάλειας για τους εργαζομένους, που απορρέει από την αδυναμία ολοένα 

και περισσότερων εργοδοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους 

τους, όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το 2009, είχαν πραγματοποιηθεί 9.795 (ΣΕΠΕ, 2010: 149) 

αναφορές για μη καταβολή δεδουλευμένων, ενώ το 2012 ξεπέρασαν τις 12.000 (ΣΕΠΕ, 

2013:186).   

 
Γράφημα 7: Αριθμός απασχολούμενων και υποαπασχολούμενων (σε χιλιάδες)  

  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Η ασφάλεια του εισοδήματος των μελών του εργατικού δυναμικού εξαρτάται, επίσης, από 

τη δυνατότητα διατήρησης του εισοδήματός τους, προερχόμενο ακόμα και από το σύστημα 

προστασίας τους έναντι του κινδύνου της ανεργίας. Ωστόσο, τόσο ο περιορισμένος αριθμός 

των δικαιούχων επιδόματος ανεργίας,  όσο και το ύψος του, κάθε άλλο παρά διασφαλίζουν 

τη διατήρηση του εισοδήματος των εργαζομένων σε περίπτωση απώλειας της θέσης 

εργασίας τους. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, το Νοέμβριο του 2013, οι άνεργοι που ήταν 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ανέρχονταν σε 858.882 άτομα, εκ των οποίων μόλις 

131.089 ήταν δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας (ΟΑΕΔ, 2013). Το πρώτο εξάμηνο του 2010, 

οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας αντιστοιχούσαν στο 41% των ανέργων, ενώ το πρώτο 

εξάμηνο του 2013, το εν λόγω ποσοστό μειώθηκε σε 14% (Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας 

Πολιτικής, 2013:3). Παράλληλα, από το 2012, έχει μειωθεί το βασικό ποσό επιδόματος 

ανεργίας από 454,00 ευρώ σε 360,00 ευρώ, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους 
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μειώθηκε η μέγιστη διάρκεια χορήγησής του ανά τετραετία από 450 ημέρες σε 400 (Ομάδα 

Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής, 2013:3).    

Τέλος, θα μπορούσε να προστεθεί μία ακόμα πηγή ανασφάλειας των μελών του εργατικού 

δυναμικού,  που απορρέει από την πιθανότητα επιβολής νέων (δημοσιονομικών) μέτρων, 

γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση 

καταναλωτικών δαπανών, που ήδη είναι περιορισμένες. 

Savings (αποταμιεύσεις)  

Το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα κατανέμεται, διαχρονικά, υπέρ της κατανάλωσης και 

εις βάρος της αποταμίευσης.  Την περίοδο 2001-2010, το μέσο ποσοστό ιδιωτικής 

αποταμίευσης ως προς το ΑΕΠ ήταν 13,5%, ενώ στην Ευρωζώνη ξεπερνούσε το 20% 

(European Commission, 2013β: 120). Μεταξύ των ετών 2009-2010, η αποταμίευση του 

ιδιωτικού τομέα μειώθηκε κατά 14,9%, ενώ το 2011 κατά 3,6%, με αποτέλεσμα το ποσοστό 

αποταμίευσης ως προς το ΑΕΠ να περιορισθεί από 16,1% σε 13,2%, παραμένοντας 

αμετάβλητο έως και το 2012. 

Γράφημα 8: Η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα 

 
 Πηγή: European  Commission, (2013), European Economy, Autumn-Statistical Annex 

 

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και η αύξηση της 

φορολογικής επιβάρυνσης του εισοδήματός τους αποτελούν τους βασικότερους 

παράγοντες μείωσης της αποταμίευσης. Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2013, το μέσο ποσοστό των καταναλωτών 

που δήλωνε πρόθεση για αποταμίευση δεν ξεπερνούσε το 10%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

για το πρώτο τρίμηνο του 2009 ήταν 28% (ΙΟΒΕ, 2013β και ΙΟΒΕ, 2009). 
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Γράφημα 9: Στοιχεία έρευνας καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των 

νοικοκυριών τους (μέσος όρος Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013 β, σελ. 37. 

 

Η μείωση των αποταμιεύσεων κάθε άλλο παρά ευνοεί την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας, καθώς περιορίζει την προσφορά δανειακών κεφαλαίων, γεγονός που επηρεάζει 

αρνητικά τις επενδύσεις. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι αποταμιεύσεις 

αποτελούν τη δεύτερη πηγή χρηματοδότησης των επενδύσεων, μετά τον τραπεζικό 

δανεισμό (βλ. γράφημα 5), γεγονός που αποτελεί έναν ακόμα αρνητικό παράγοντα για την 

εξέλιξη των επενδύσεων.   

Social Exclusion (κοινωνικός αποκλεισμός)  

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με στοιχεία 

της Eurostat, μεταξύ των ετών 2009-2012, το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει 

τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 27,6% σε 34,6%. Τον εν λόγω κίνδυνο 

αντιμετωπίζουν τα άτομα που εμπίπτουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες 

(Eurostat, 2013):  

 Άτομα των οποίων το διαθέσιμο εισόδημα (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) 

υπολείπεται του 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος. Το εν λόγω ποσοστό στην 

Ελλάδα, το 2009, ήταν 19,7%, ενώ το 2012 ξεπερνούσε το 23,1%. 

 Άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές υστερήσεις, όπως αδυναμία αγοράς 

ορισμένων ειδών διατροφής, πληρωμής ενοικίου κλπ, εξαιτίας της έλλειψης 

πόρων5.  Στην Ελλάδα, το 2009, το ποσοστό αυτό ήταν 11,0%, ενώ το  2012, 

προσέγγισε το 19,5%. 

 Άτομα ηλικίας 0-59 ετών, τα οποία ζουν σε νοικοκυριά των οποίων τα ενήλικα μέλη 

(18-59 ετών) εργάστηκαν λιγότερες από το 20% των δυνητικών ωρών εργασίας του 

προηγούμενου έτους. Στην Ελλάδα, την τριετία 2009-2012, το ποσοστό αυτό 

υπερδιπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε από 6,5% σε 14,1%. 

                                                           
5
 Για τον ακριβή ορισμό βλ. Eurostat, (2013). 
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Γράφημα 10: Κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού  

 

 
Πηγή: Eurostat  

 

Η παρατεταμένη παραμονή της ελληνικής οικονομίας σε κατάσταση ύφεσης και οι 

πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν δεν αποτελούν τους αποκλειστικούς παράγοντες 

όξυνσης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί 

η απουσία αποτελεσματικών δομών κοινωνικής προστασίας, όπως το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα, που θα απέτρεπαν την όξυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.  

Τaxes  (φόροι) 

Το 2010, 2011 και 2012 υιοθετήθηκαν μέτρα λιτότητας που αντιστοιχούσαν σε 8,6%,   8,8% 

και 6% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και από το γράφημα 11 δόθηκε  μεγαλύτερη 

έμφαση στην πλευρά των δημοσίων εσόδων, παρά σε αυτή των δαπανών. Μεταξύ των 

μέτρων που εφαρμόστηκαν, σε μια περίοδο μείωσης του εγχώριου εισοδήματος, είναι η 

αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, η μείωση του 

αφορολόγητου ορίου, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα 

φυσικών προσώπων, η αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης, η επιβολή εισφοράς 

αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος, η κατάργηση φοροαπαλλαγών, καθώς και η 

αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας.  
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Γράφημα 11: Μέτρα λιτότητας και ένταση δημοσιονομικής προσαρμογής (% ΑΕΠ) 

 

Πηγή: www.crisisobs.gr 

 

Κατά την περίοδο 2009-2012, τα συνολικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ 

ανήλθαν από 30,5% σε 33,7%, εξαιτίας, πρωτίστως, της  αύξησης των εσόδων 

προερχόμενων από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και δευτερευόντως 

από τους έμμεσους φόρους κατανάλωσης, ιδίως του ΦΠΑ. Η ανάγκη επίτευξης ταχείας 

δημοσιονομικής προσαρμογής, η μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων (νομικών 

προσώπων) και η αδυναμία περιορισμού της φοροδιαφυγής  είχαν ως συνέπεια μεγάλο 

μέρος της προσαρμογής να το επωμιστούν οι φορολογούμενοι με σταθερά εισοδήματα 

(μισθωτοί και συνταξιούχοι), αλλά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια στο βαθμό  

που τα επιβαρύνει αναλογικά περισσότερο η έμμεση φορολογία.  

http://www.crisisobs.gr/


    

20  

Γράφημα 12: Η εξέλιξη των φορολογικών εσόδων και βασικών κατηγοριών τους (% ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Eurostat  

 

Είναι, όμως, ευρέως αποδεκτό ότι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων δεν μπορεί, 

πλέον, να βασιστεί στην επιβολή νέων φόρων και στην αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης, αλλά στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής (Τράπεζα της Ελλάδος, 2013β:7 και ΙΟΒΕ, 2013α). 

Over-indebted households (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά 

στην Ελλάδα είναι το υψηλό χρέος προς το τραπεζικό σύστημα εκφρασμένο ως 

προς το διαθέσιμο εισόδημά τους, το οποίο αυξήθηκε από 17,3%, το 2000, σε 

70,0% το 2007 και σε 88,4% το 2011 (γράφημα 13). Στην αύξηση του χρέους 

των νοικοκυριών συνέβαλλαν η ταχεία πιστωτική επέκταση και η πτώση των 

επιτοκίων δανεισμού  που προηγήθηκαν της κρίσης. Κατά τη διάρκεια της 

κρίσης, η αύξηση του λόγου χρέους προς το διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών προήλθε από την αναλογικά μεγαλύτερη μείωση του διαθέσιμου 

εισοδήματός τους, συγκριτικά με τη μείωση του χρέους τους (Bouis, et al. 2013: 

11).  
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Γράφημα 13: Η εξέλιξη του χρέους των νοικοκυριών (% διαθέσιμου εισοδήματος) 

 

Πηγή: Cuerpo et al. 2013: 3 

 

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ο περιορισμός της αποταμίευσής 

τους και η υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων θέτουν σημαντικούς 

περιορισμούς στην προοπτική μείωσης του χρέους των νοικοκυριών. Η αδυναμία των 

νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν το χρέος τους μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 

προβλήματα στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Το 2009, το ποσοστό των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων καταναλωτικής πίστης ως προς το σύνολο της συγκεκριμένης 

κατηγορίας δανείων  αντιστοιχούσε σε ποσοστό 10%,  ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 το 

ποσοστό αυτό είχε ξεπεράσει το 35%, ενώ την ίδια περίοδο τα μη εξυπηρετούμενα 

ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν από 5% σε 20% (Chmelar, 2012: 7). 

Η μη-εξυπηρέτηση των δανείων από τα νοικοκυριά μπορεί να προκαλέσει την κατάσχεση 

ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους. Η πιθανή άρση των περιορισμών στις κατασχέσεις 

περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προκαλέσει σημαντικότατες κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ 

δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της αγοράς 

ακινήτων, δεδομένου του ισχνού αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά και της περαιτέρω 

αύξησης της προσφοράς ακινήτων.   

Επίσης, στην προσπάθειά τους να νοικοκυριά να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ενδέχεται 

να μειώσουν την καταναλωτική δαπάνη τους, δημιουργώντας, περαιτέρω, πιέσεις τη 

συνολική ζήτηση.  
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Recession (ύφεση) 
 
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης από το 2009, με αποτέλεσμα το 

παραγόμενο προϊόν της να έχει μειωθεί σωρευτικά, περίπου, κατά 25%.  Το 2014, 

αναμένεται ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας να είναι ήπια θετικός (+0,4%), κάτι που 

όμως αμφισβητεί ο ΟΟΣΑ, προβλέποντας συρρίκνωση του προϊόντος κατά 0,4%.   

Η υποχρησιμοποίηση των παραγωγικών συντελεστών της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου, είχε ως αποτέλεσμα το παραγόμενο προϊόν της οικονομίας να 

υπολείπεται σημαντικά του δυνητικού της. Το 2010, το παραγωγικό κενό, εκφραζόμενο ως 

προς το δυνητικό προϊόν, ήταν -4,9%, το 2011 -9,4% και το 2012 -12,2% (γράφημα 14). Η 

παρατεταμένη υποχρησιμοποίηση των παραγωγικών συντελεστών, μέσω της απαξίωσής 

τους, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά, περαιτέρω, τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές 

της οικονομίας.  

 

Γράφημα 14: Η εξέλιξη του ΑΕΠ και του παραγωγικού κενού  

 
Πηγή: AMECO  

 

Η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, 

εγκλωβίζουν την οικονομία σε κατάσταση ύφεσης. Παράλληλα, ο μηχανισμός μετάδοσης 

της νομισματικής πολιτικής, έχει κατακερματισθεί. Η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

εφάρμοσε μέτρα νομισματικής επέκτασης χωρίς ωστόσο να καταφέρει να σταθεροποιήσει 

τις οικονομίες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η παρατεταμένη 

ύφεση, τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, αλλά και η αβεβαιότητα για τις οικονομικές 

εξελίξεις δεν επέτρεπαν τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και την αύξηση των 

επενδύσεων. Με καθηλωμένη τη συνολική ζήτηση της οικονομίας, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα τόσο σε 

αναπτυξιακούς, όσο και σε δημοσιονομικούς όρους.  
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Οι πολιτικές τόνωσης της συνολικής ζήτησης φαίνονται πλέον ως μονόδρομος για να 

εισέλθει η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά. Όπως φαίνεται από το γράφημα 15, την 

περίοδο 2010-2012, όλες οι συνιστώσες της ζήτησης υποχώρησαν, με εξαίρεση μια 

προσωρινή αύξηση των εξαγωγών το 2010 και σε πολύ μικρότερο βαθμό το 2011. Όπως 

διατυπώνεται και σε πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ (2013α), οι παράγοντες που μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές 

επενδυτικές δαπάνες και η καθήλωση της εγχώριας κατανάλωσης, δεδομένου ότι η 

δυναμική του εξωτερικού ισοζυγίου είναι μεν θετική, αλλά παραμένει ασθενής. Βασικές 

προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι η αποκατάσταση της ρευστότητας, η 

άρση της αβεβαιότητας σχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον και το φορολογικό 

πλαίσιο, καθώς και η αύξηση των επενδυτικών δαπανών του δημόσιου τομέα.  

 

Γράφημα 15: Η εξέλιξη του ΑΕΠ και των συστατικών του στοιχείων (ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή)  

 

Πηγή: European Commission 

 

Youth Unemployment (ανεργία των νέων) 

Οι ασθενείς επιδόσεις της αγοράς εργασίας δεν επηρέασαν συμμετρικά όλα τα μέλη του 

εργατικού δυναμικού. Όπως προκύπτει από το γράφημα 16, η αύξηση της ανεργίας έπληξε 

κυρίως τους νέους ηλικίας 15-24 και 25-39 ετών και ειδικότερα τις γυναίκες (γράφημα 17).  

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2009-2012, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων 

ηλικίας 15-24 ετών αυξήθηκε από 25,8%  σε 55,3% και μεταξύ των νέων ηλικίας 25-39 ετών 

από 11,2% σε 28,5%. Το 2012, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των γυναικών ηλικίας 15-24 

ετών προσέγγισε το 63,2%, ενώ μεταξύ των ανδρών, της ίδιας ηλικιακής ομάδας, το 48,4%.   
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Γράφημα 16: Η ανεργία ανά ηλιακή ομάδα  

 

Πηγή: Eurostat 

 

Γράφημα 17: Η ανεργία ανά φύλο και ηλικία 

 

Πηγή: Eurostat 

 

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται μεταξύ των νέων έχουν σημαντικές 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η παραμονή των ατόμων νεαρής ηλικίας σε 

καθεστώς ανεργίας, έχει ως αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική αξιοποίηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου και μάλιστα του πλέον δυναμικού τμήματός του, καθώς και την 

απαξίωση των προσόντων τους, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις μελλοντικές εργασιακές 

προοπτικές τους. Παράλληλα, δημιουργεί κίνητρα για μη-αποτελεσματική κατανομή των 

ανθρώπινων πόρων, στο βαθμό που η υψηλή ανεργία ωθεί τους νέους (και όχι μόνο) στην 

αποδοχή θέσεων εργασίας αναντίστοιχων των προσόντων και των ενδιαφερόντων τους. 

Επιπλέον, ο κίνδυνος παρατεταμένης παραμονής σε καθεστώς ανεργίας  των νέων, ιδίως  
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όσων έχουν επενδύσει στην απόκτηση προσόντων τους ωθεί στην αναζήτηση εργασίας στο 

εξωτερικό, περιορίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.  

 

Αντί επιλόγου 

Η εφαρμογή των προγραμμάτων προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας είχαν 

ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την 

επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, καθώς και την παραμονή  της χώρας στη 

ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, το κοινωνικό, αλλά και το οικονομικό κόστος της 

προσαρμογής είναι ιδιαίτερα έντονο, ενώ ακόμα και σήμερα η βιωσιμότητα του 

δημόσιου χρέους είναι υπό συζήτηση.  

 

Η προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στην αγορά εργασίας, 

που αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της εξωτερικής 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Η 

αδυναμία καταπολέμησης της φοροδιαφυγής οδήγησε σε σημαντική έμμεση και 

άμεση φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων, κατανέμοντας άνισα το 

κόστος της προσαρμογής. Αποταμίευση και κατανάλωση έχουν υποχωρήσει 

σημαντικά, ενώ παρά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, η 

λειτουργία του δεν έχει αποκατασταθεί σε όρους πίστωσης. Τέλος, οι κοινωνικές 

επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας, όπως αυτές προκύπτουν από την αύξηση 

τόσο της ανεργίας, όσο και του πληθυσμού που είναι αντιμέτωποι με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα θετικά αποτελέσματα 

της προσαρμογής και εγείρουν ερωτήματα για την δυνατότητα συνέχισης του 

ακολουθούμενου μοντέλου πολιτικής, το οποίο σε όρους κοινωνικής ανοχής 

φαίνεται να έχει φτάσει τα όρια του. Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται σκόπιμη μια 

σημαντική αναθεώρηση της οικονομικής πολιτικής, προς μια πιο αναπτυξιακή 

κατεύθυνση, η οποία με το σωστό σχεδιασμό, όχι μόνο δεν θα θέσει σε κίνδυνο 

τα έως τώρα αποτελέσματα αλλά αντιθέτως θα μπορούσε να διευκολύνει τόσο 

την βιωσιμότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής και του χρέους, όσο και τις 

αναγκαίες δομικές μεταρρυθμίσεις, ελαφρύνοντας παράλληλα το δυσβάσταχτο, 

πλέον, κοινωνικό κόστος.  
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